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Toko pastebėti, kad rinki

mas Lietuvos žmonėms drapa
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ramos pastaruoju laiku kažin 
kaip kolonijose atslūgęs. Lietu
vos žmonių naudai parengimų 
irgi girdisi nedaug.

Tuo tarpu reikalas yra grei
čiausias ir didžiausias. Lietu-

KRISLAI
Darbas Neturi Sustoti. 
Šiek Tiek Susitrukdė. 
Mūsų Suvažiavimas. 
Maskva ir Berlynas. 
Su Nauju Triksu. 
Nesvietiškas Sunkumas.

vos žmonėms parama reika
linga dabar.

Lietuvos žmones baisiai nu
skriaudė kunigo Končiaus Ben
drasis Amerikos Lietuvių Pun
das. Jis surinko desėtkus tonų 
drapanų ir laiko Brooklyne ant 
Grand Stryto.

Jei tos drapanos būtų buvu
sios aukotos per Lietuvai 
galbos Teikimo Komitetą, 
jau seniai būtų buvusios 
siųstos Lietuvos žmonėms.

šj sekmadienį Brooklyne SILEZIJOJ NACIAI
Laisves bendroves serminkųi _
suvažiavimas ir metinis ban-Į BĖGDAMI UŽNUO- 
kietas.

Kadangi iš tolimesnių kolo-i
nijų sunku atvažiuoti, tai rei- DIJO VALGIUS

jos, 
pa-. . ,

į liūs.
Diena pirmiau anglai už- 

šiek tiek susitrukdė mūsų ėmė Heinsberg miestą Vo- 
Aštuntojo Siuntinio paruoši-1 kietijoj, 10 mylių nuo Ho
mas. Dėlei buvusio Russian j landi jos rubežiaus.. Heins- 
War Relief vėrauzėje gaisro ir i berg stovi jau nacių Sieg- 
naujų patvarkymų, negalėjo-1frje(j tvirtovių linijoje, 
me ten nusivedę drapanas su- Vokiečiai keturis kartus 
bėluoti. Tam reikalui įsigijome , atakavo amerikiečius šiau- 
mašiną ir savo centre drapa-1 rjnjaj rytiniame Luksem- 
nas beluosime. burgo kampe ir į rytus nuo

Paruosimas siuntinio <lai-pa-,’Vitho, Belgijoj! Ameri- 
nio, turėsime smarkiai darbuo- kos kanai. atmuse atakaS’_ 
tis vakarais. 'grūmėsi pirmyn ir uzeme

Gerieji brūklyniečiai, ateiki- j pozicijas už pusketvii tos 
te talkon! ' :mylios nuo Vokietijos sie-

kia, kad Brooklyno šėrininkai 
skaitlingiau dalyvautų. Kitos 
kolonijos galėtų atsiųsti suva
žiavimui pasveikinimų.

Tik New Jersęy visai arti. O 
Newarke, Elizabethe, Pater
son, Bayonnėj ir kitur turime 
daug šėrininkų. Visi dalyvau
kite suvažiavime.

★ ★ ★
Viskas pasikeitė. Prieš tris 

metus nacių gaujos ritosi į ry
tus ir jau buvo pasiekusios 
Maskvos sritį. Naciai siautė 
milžiniškuose Tarybų žemės 
plotuose. Berlyne viešpatavo 
džiaugsmas.

Dabar kas kita. Dabar jau 
karas ant vokiečių žemės. Da
bar jiems tenka paragauti tik
rojo karo.

Raudonoji Armija tik už 
pusantro šimto mylių nuo Ber
lyno. Berlyne nusiminimas ir 
panika. Naciai neriasi iš kailio. 
Bijo sūdo dienos, kuri jiems 
ateina taip tikrai, kaip saulė 
pateka ryte.

★ ★ ★
Ir vėl Londono lenkai išlin

do su triksu. Jie sako: tegul 
Amerika, Anglija ir Tarybų
Sąjunga sudaro komisiją ir 
valdo Lenkiją bendrai.

Tai nauja meškerė. Ant jos 
niekas nekibs .

Lenkija jau turi laikinąją 
vyriausybę. Londoniškiai ponai 
pavėlavo., Triksais norėjo iš
lošti ir viską pralošė. Gembli- 
nimas neapsimoka.

Prezidentas Rooseveltas turi 
būti nepaprastai tvirtos valios 
ir stiprių nervų žmogus. Susi
tarę demokratai ir republiko- 
nai reakcionieriai jam pašo
nes bado, erzina ir ramybės 
neduoda. Beveik kiekvienas jo 
žygis iššaukia Kongrese kačių 
koncertą.

Dabar Senatas pradėjo ala- 
savoti dėl paskyrimo Henry 
Wallace prekybos sekreto
rium. Nepatinka jiems Wal
lace, kodėl jis yra pažangus

- žmogus^
Wallace buvo geras būti ša

lies vice-prezidentu, bet ne
geras būti vieno departmento 
sekretorium! Jis, mat, nežada 
šokti į didžiojo biznio muziką.

Sovietai pasiekė Breslau 
priemiesčius, Silezijoje.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

RYTŲ PROSIJA, SAKOMA ATKIRSTA NUO VOKIETIJOS
Anglai Įsiveržė į Siegfriedo 

Liniją; Jankiai Artėja
Prie Vokieti]os Ruhežiaus

Berlynas Teigia, kad Raud.
Armija Jau Atkirtus 

Rytų Prūsiją nuo Vokietijos
Pa_i Paryžius, saus. 25. -Tai- nos. St. Vitho apylinkėje jie 
fjkininkai vakarų fronte ate- išmušė nacius iš Neudorfo, 

mė iš vokiečių dar 9 mieste-į Črombacho ir Weisteno.

Maskva. — Raudonosios 
'Armijos vejami naciai Sile
zijoj, pirm pabėgdami, už
nuodijo šulinius, šaltinius, 

i alų ir dešras miestuose ir 
i kaimuose. Sovietų kariai, 
■radę užnuodytus valgius ir 
gėrimus ant stalų Breiten- 
markte ir kitur, pastatė iš
kabas užrašu: “Čia maistas 
ir gėrimai užnuodyti,” ir pa
liko, kaipo liudijimą vokie
čių barbarizmo. Rosenberge 
ir kitur sugauta civil, vokie
čiai; mėginę padėt bombas 
prie namų, kur raudonar
miečiai apsistojo.

DE GAULLE NEKVIES-
TAS Į DIDŽ. TALKININ

KŲ SUEIGĄ
Paryžius. — Laikinosios 

francūzų valdžios pirminin
kas gen. de Gaulle pareiškė 
nepasitenkinimą, kad jis ne
kviečiamas į ateinančią pre- 
zid. Roosevelto, maršalo 
Stalino ir anglų premjero 
Churchillo konferenciją.

Francūzų lakūnų Norman
dijos būrys išvien su Sovie
tu lakūnais puola nacius Ry
tų Prūsijoj.

i —

Vokiečiai Vis Siunčiami 
Iš Vakarų Fronto į Ry

tus prieš Sovietus
———

Paryžius. — Nors anglai 
įsiveržė į vakarinius pakra
ščius nacių Siegfriedo tvir
tovių linijos; nors ameri
kiečiai daro vis stipresnį 
spaudimą prieš vokiečius, 
vis' tiek nacių konąanda pa
siuntė dar dvi savo armijos 
divizijas iš anglų fronto į 
rytus prieš Sovietus Prūsi
joje. Taip praneša United 
Press, amerikinė žinių a-
gentūra.

Maskva. — Sovietų kariai 
saus. 23 d. visuose frontuo
se sudaužė bei išmušė iš 
veikimo 83 vokiečių tankus 
ir nušovė 23 jų lėktuvus.

* Anglai Heinsbergo srityj 
pasivarė dvi mylias pirmyn 
ir užėmė aptvirtintus vokie
čių kaimus Schiefendahl ir 
Straeten. Kiti anglų dali
niai paėmė Maasbrachtą ir 
tris kitus miestelius bei kai
mus pietiniai - rytiniame 
Holandijos kampe.

Pietiniai-rytiniame Fran- 
cijos fronte Septintosios a- 
merikiečių armijos kariai ir 
rancūzai keliose vieose 
permetė vokiečius atgal per 
III upę Strasbourgo-Colmaro 
srityje.

NUŠLUOTA 63,000
APSUPTU VOKIEČIU

LODZIAUS SRITYJE
Washington. — Amerikos 

Susisiekimų * Komisija pa
skelbė tokį Maskvos radijo 
pranešimą:

Į pietų vakarus nuo jau 
atvaduoto Lodz didmiesčio, 
Lenkijoj, Raudonoji Armija 
galutinai sunaikino apsup
tus vokiečius. Bent 60,000 
priešų liko užmušta ir dau
giau kaip 3,000 jų kareivių 
ir oficierių suimta. Baigiant 
apsuptųjų naikinimą, rau
donarmiečiai pagrobė 53 jų 
tankus.

Amerikiečiai Ima Lėk
tuvų Aikštes Luzone
Luzon, saus. 25. — Ame

rikos kariuomenė perėjo 
Bamban upę, užėmė Bam- 
ban lėktuvų aikštę ir išmu
šė japonus iš Mabalacato. 
Amerikiečiai įsiveržė ir į 
kelias kitas japonų naudo
tas lėktuvų aikštes. Lemia
ma, kad jie netrukus paims 
visas vienuoliką lėktuvų 
aikščių, kurios yra už 48 
mylių į šiaurvakarius nuo 
Manilos, Filipinų sostamies- 
čio. Visos jos vadinamos 
bendru vardu — Clark lėk
tuvų aikštėmis.

Vokiečiai Sušaudę Ameri
kiečius Slovakijoj 

'< •

London. — Berlyno radi
jas skelbė, kad vokiečiai su
ėmę ir sušaudę 18 Amerikos 
ir Anglijos “agentų.” Sako, 
jie civiliuose drabužiuose 
buvę sučiupti užnugaryje 
nacių fronto Slovakijoj, ry
tinėj Čechoslovakijos daly j. 
Anot nacių, Green buvęs a- 
merikiečių vadas, o Sehmer 
— anglų.

čechoslovakijoj raudon
armiečiai paėmė Betliar ir 
keturis kitus miestus su ge
ležinkelio stotimis ir dar 80 
gyvenamųjų vietų.

Raudonarmiečiai kaunasi su naciais Budapešto gat
vėse, užimdami gatvę po gatvės, kur apsuptos vokiečiu 
armijos iš paskutiniųjų kovoja atsilaikyti, tikėdamosios 
sulaukti iš Vokietijos pastiprinimu. Vėliausios žinios 
sako, kad vokiečiai skubiai gabena iš vakarinio i rytinį 
frontą daugius kariuomenes ir reikmenų, kad sulaikyti 
Sovietų triuškinantį nacius ofensyvą.

SOVIETAI PAĖMĖ OPPELN 
IR KA LIS MIESTUS SILE
ZIJOJE IR LENKIJOJE

London, saus. 25. — Rau
donoji Armija vakar pažy
giavo ąuo keleto iki 25 my
lių pirmyn visame 800 my
lių ilgio fronte ir paėmė 
daugiau kaip 1,570 miestų, 
geležinkelių stočių ir kitų 
gyvenamųjų vietovių —Ry
tinėje Prūsijoje, vakarinėje 
Lenkijoje, Vokiečių Silezi
joje ir rytinėje Čechoslova- 
kijoje.

Vokiečių Silezijoje Pir
moji Ukrainos armija, ko
manduojama maršalo Kone- 
vo, šturmavo ir paėmė Op- 
pelną, 45,000 gyventojų mie
stą, svarbų karinės pramo
nės centrą, geležinkelių ir 
plentų mazgą, rytinėje Od- 
ro upės pakrantėje. Tuo pa
čiu laiku ši armija užėmė 
Trachenberg miestą su gele
žinkelio stočia, Festenbergą,

Belaisviai Vokiečių Generolai 
Sovietuose Planuoja Savo Val

džią Kovai prieš Hitlerį
Sofija, Bulgarija. —Per 

Turkiją atėjęs pranešimas 
sako, kad susirinkę 50 vo
kiečių belaisvių generolų 
Sovietuose ir nutarę įsteigti 
laikinąją karinę Vokietijos 
valdžią.

Tos valdžios centras, gir
di, būtų Karaliaučius, kada 
Raudonoji Armija atims jį 
iš hitlerininkų. Belaisviams

Prof. 0. Lange Ragina Visus Lenkus Remti 
Laikinąją Lenkijos Valdžią Varšavoje
Chicago. — Lenkijoj gi

męs, Chicagos Universiteto 
profesorius Oskaras Lange 
atsišaukė į Amerikos len
kus, kad visi , remtų laikiną
ją Varšavos valdžią, persi
kėlusią iš Liublino. — Prof. 
Lange pernai lankėsi Mas
kvoj ir kalbėjosi su maršalu 
Stalinu.

Savo atsišaukime prof. 
Lange sako:

“Emigracinė L e n kijos 

Margarethą ir 200 kitų gy
venamųjų punktų vokiškoje 
Silezijoje. Margareth stovi 
tik už 4 mylių nuo Bres
lau, virš 600,000 gyventojų 
miesto, didžio geležinkelių 
centro; Silezijos* sostamies- 
čio. Sovietų artilerija jau 
bombarduoja nacius Bres
lau mieste. Berlyno radijas 
teigė, kad rusai 54-rių mylių 
frontu pasiekė Odro upės 
krantus į pietų^rytus nuo 
Breslau. Naciai sako, kad 
tęsiasi kautynės Gleiwitze, 
ahgliakasyklų centre.

Vakarinėje Lenkijoje So
vietu kariuomenė atėmė iš 
vokiečiu Ravič ir Kališ mie
stus - tvirtoves. Kališ, gu
bernijos miestas, turėjo 
daugiau kaip 60,000 gyven
tojų pirm karo.

generolams vadovaująs feld
maršalas Friedrich von 
Paulus, suimtas Stalingra
de.

Tie generolai planuoją 
siūlyti talkininkams taikos 
derybas. Jie norį sudaryti 
naują vokiečių armiją karui 
prieš Hitlerį. Jie žadą pasi
traukt iš valdžios, kai tik 
Vokietijos žmonės laisvai 
išsfrinks pastovią valdžią.

(ponų) valdžia Londone pa
sirodė netikusi ir be jokios 
atsakomybės. Kas ją rem
tų dabar, tai tik kenktų 
Lenkijos reikalams. Kas 
mėgina nustatyt lenkus 
prieš laikinąją valdžią, tuo- 
mi kenkia santykiams tarp. 
Jungtinių Valstijų, Anglijos 
ir Sovietų Sąjungos; o geri 
jų tarpsaviniai santykiai y- 
ra vienintelis pagrindas, 
užtikrinąs Lenkijai nepri
klausomybę.

London, saus. 25. — Vo
kiečių komanda per radiją 
pranešė ketvirtadienio ry
tą, kad Sovietų tankai pra
siveržė per Rytinę Prūsiją 
iki Baltijos Jūros.

Jeigu su tankais ir gana 
raudonarmiečių pasiekė jū
rą, tai būtų jau atkirsta a- 
pie 200,000 vokiečių kariuo
menės Rytinėje Prūsijoje.

Diena pirmiau, Antroji 
Baltarusijos armija, marša
lo Rokossovskio komandoje, 
žygiuodama per vakarinę 
Rytų . Prūsijos dalį į žie
mius, užėmė Miswaldę, 17 
amerikinių mylių nuo Elbin
go, geležinkelių mazgo ir

SOVIETU K0VŪNA1
JAU KARALIAUČIUJ 
ŠTURMUOJĄ NACIUS

London, saus. 25. —Pra
nešama, kad Raudonoji Ar
mija pasiekė Karaliaučiaus 
pakraščius ir šturmuoja vo
kiečius priemiesčiuose.

Neoficialiai pranešimai iš 
sovietinio fronto Rytų Prū
sijoj pripažįsta, kad Sovietų 
kariuomenė perėjo per va
karinę to krašto dalį, pasie
kė Baltijos Jūrą šiaurėje, 
Elbingo apylinkėje, ir atkir
to Rytinę Prūsiją nuo susi
siekimų sausuma su Vokie
tija.

Ambasadorius Umanski 
Žuvo Oro Nelaimėje
Mexico City. — Lėktuvui 

nukritus, žuvo Sovietų am
basadorius Meksikai, Kon
stantinas Umanskis, jo žmo
na ir keli kiti keleiviai.

Seniaus Umanskis buvo 
Sovietų Sąjungos ambasa
dorius Jungtinėms Valsti
joms.

New Yorko apylinkėj ir 
kitur pasirodė padirbti rau
donieji racionavimo punk
tai. Kainų Administracija 
ragina tėmyt klastuotojų 
agentus.

Atmuša Vokiečiu Atakas 
Linkui Budapešto

' b
Maskva. — Sovietų ka

riuomenė atmušė dideles 
hitlerininkų pėstininkų ir 
tankų jėgas į pietų vakarus 
nuo Budapešto, Vengrijos 
sostamiesčio; Naciai stengė
si prasiveržt į Budapeštą ir 
paliuosuot apsuptus jame 
vokiečius ir vengrus, ku
riuos Sovietų kariai be at
laidos naikina.

Teigiama, kad Raudonoji 
Armija užėmė punktą jau 
už 125 mylių i rytus nuo 
Berlyno, bet dar nepaduoda
ma tos vietos vardo.

V

prieplaukos miesto. Elbin
gas stovi už 5 mylių į pie
tus nuo jūros. Tuo būdu, 
trečiadienį buvo likus tik 22 
mylių pločio spraga na
ciams iš Rytų Prūsijos pa-, 
bėgti į pačią Vokietiją.

Jei Berlyno pranešimas 
pasitvirtins, tai Sovietų ka
riuomenė nukirto paskutinį 
vokiečiams geležinkelį, ku
ris eina iš Rytinės Prūsijos 
per Elbingą ir Marienburgą 
į Dancigą ir Berlyną.

Šie raudonarmiečiai paė
mė ir keturių geležinkelių 
centrą Riesenburgą, pasiek
dami Vislos upės žiočių sri
tį už 44 mylių nuo Danci
go.

Užėmė Mozūrijos Ežerų 
Tvirtoves x

Kiti Rokossovskio kariuo
menės junginiai paėmė 
Lyck miestą, stiprią vokie
čių tvirtovę, geležinkelių 
centrą pietiniai - rytiniame 
Prūsijos kampe ir susijun
gė su generolo Černiachovs
kio Trečiąja Baltarusijos 
armija. Černiachovskio ka
riai, tarp kitko, užėmė An- 
gerburgą, 58 mylios į pietų 
rytus nuo Karaliaučiaus, ir 
išmušė vokiečius iš Ilmsdor- 
fo, 32 mylios nuo to didmie
sčio. Paimdami šiuos ir ki
tus miestus į žiemius, rytus 
ir pietų rytus nuo Mozūri
jos ežerų ploto, raudonar
miečiai sutriuškino nacių 
tvirtoves, saugojusias ryti
nius galus kelių, pravestų 
tarp tų ežerų į vakarus.

Ažuot šturmavus Kara
liaučių iš priekio, Raudono
ji Armija šiais žygiais eina 
apsupt jį iš pietų pusės. 
Berlynas gi sakė, kad mar
šalo Černiachovskio kariai 
traukia ir Kuršių Marių le
du apsupt Karaliaučių iš 
šiaurvakarių. — Kuršių Ma
rios yra didelė, lėkšta Balti
jos Jūros įlanka.

Viso per dieną Rytinėje 
Prūsijoje Raudonoji ‘ Armi
ja paėmė daugiau kaip 450 
gyvenamųjų vietovių.

Raud. Armija Dviejose 
Vietose Prasiveržė per

Odro Upę Silezijoj
London, saus. 25. — Rau

donoji Armija Vokiškoje Si
lezijoje prasiveržė per Od
ro upę dviejose vietose —34 
mylios į šiaurvakarius nuo 
Silezijos didmiesčio Breslau 
ir ties Steinau miestu, 136 
mylios į pietų rytus nuo 
Berlyno. Odro upė yra va
dinama Vokietijos “rytiniu 
Rheinu.”

United Press praneša, kad 
Sovietų kariuomenė puola 
jau patį Breslau, daugiau 
kaip 600,000 gyventojų mie
stą.

t

šiame karo žuvo jau 23 
Japonijos generolai.
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LAISVE Ką gi Veikia Lenkijos Socialistai?
• • •• »

LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY

The Laisve, Inc.
Every day except Sundays and Holidays 

1 Established April 5, 1911
/ 427 LORIMER ST., BROOKLYN 6, NEW YORK

/ Tel. STagg 2-3878

Londoniškės lenkų valdžios premjeru 
yra Kvapinskis, užkietėjęs menševikas, 
reakcionierius iki paskutinio kaulo. Bet 
jis taipgi yra socialistas. Jis net teigia, 
kad jis ir jo klika, kuri sėdi Londone, e- 
santi tikroji Lenkijos Socialistų Partija.

President Jos. Weiss
Secretary Treasurer D. M. Sholl
Editor Roy Mizara

SUBSCRIPTION RATES}
United States, per year ................<....... $6.50
United States, six months ....................  $3.50
Brooklyn, N. Y., per year ...........,........ $7.00
Brooklyn, N. Y., six months ................  $3.75
Foreign countries, per year ................  $8.00
Foreign countries, six months ............. $4.00
Canada and Brazil, per year ............... $7.00
Canada and Brazil, six months ....J........$3.75

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Betgi Osubka-Moravskis, liubliniškės 
laikinosios lenkų valdžios vadas, irgi yra 
socialistas. Apie jį spiečiasi didelė grupė 
kitų socialistų. Visa eilė jų įeina laiki- 
nojon valdžion. Netenka abejoti, kad ši
ta grupė atstovauja Lenkijos Socialistų 
Partiją.

Lietuvos žinių agentūra ELTA prane
ša apie Lenkijos Socialistų Partijos su
važiavimą, įvykusį Liubline rugsėjo 25 
dieną. Tasai pranešimas yra labai svar
bus, nes jis supažindina mus su tikrąja 
Lenkijos Socialistų Partijoje padėtimi. 
Pranešime, tarp kitko, sakoma:.

LaUve—Liberty, į Lithuanian Daily

Karo lauko maršalas Sir Bernard L. Montgomery ir 
Įeit. gen. Simpson iš J. V. 9-tos Armijos apžvalginėja 
dalį vokiečių Siegfriedo linijos pirm pradėjimo atakos 
ant nacių padaryto iškyšulio į Belgiją ir Luxembourg.

Visokia Valdžios Parama 
Lietuvos Valstiečiams

Tarybų Lietuvos vyriausybė deda didžiausias pastan
gas aprūpinti žeme Lietuvos kaimo biednuomenę ir pa
dėti jai įsikurti naujam gyvenimui. Tuo svarbiu reika
lu Vilniaus “Tiesa” rašo:

Ką Siūlo Amerikos Darbo 
Unijos? I

Vėl didžiosios mūsų darbo unijos pa
sisakė prieš siūlomą nacionalę tarnybą 
karo laimėjimui. Kaip CIO, taip Federa
cija mano, kad tokia verstina tarnyba 
nereikalinga. Be jos esą galima apseiti.

Tuo be galo svarbiu reikalu daug in
formacijų randame CIO organe “The 
CIO News”‘ (sausio 22 d.). Sausio 12 
dieną CIO nacionalė taryba laikė posėdi 
ir nutarė pareikšti savo nusistatymą 
prieš prezidento Roosevelto pasiūlymą 
Kongresui tuojau priimti nacionalės tar
nybos įstatymą. Prezidentas sakė, kad 
toks įstatymas būtinai reikalingas išriši
mui darbo jėgų stokos problemos.

Bet unijos sako, kad tos problemos iš
sprendimui nereikia nacionalės tarnybos. 
Prievarta įstatymų keliu, girdi, tiktai į- 
neštų daugiau nesusipratimų ir tiktai pa
kenktų gamybai.

CIO turi savo planus ir pasiūlymus 
darbo jėgų problemos išsprendimui. Ge
riausias ir teisingiausias kelias esąs ko
operacija, o ne prievarta. Philip Mur
ray, CIO prezidentas, išdėsto visos vado
vybės poziciją ir siūlo valdžiai imtis se
kamų priemonių, pamirštant, bent laiki
nai, nacionalės tarnybos įvedimą:

1. Valdžia turi tuojau surasti visas į- 
mones ir dirbtuves, kur gamyba šlubuo
ja. Ji turi ten prižiūrėti, kad pilnai ir 
gerai būtų išnaudojamos visos darbo jė
gos ir visa po ranka esama medžiaga.

2. Tuojau reikia panaikinti gaminimą 
visų nereikalingų daiktų — ir turi būti 
panaikinta susyk. Taip vadinama “luxu
ry” gamyba privalo būti sulaikyta. Iš 
tos gamybos darbo jėgos, aišku, pereis į 
karinę gamybą.

3. Apmokėti darbininkams visas iš
laidas, surištas su persikėlimu iš vienos 
vietos į kitą. Jie turi gauti užtikrinimą, 
kad naujasis darbas nebus pigiau apmo
kamas ir kad jie nenustos tų privilegijų, 
kokias turėjo senajam darbe.

4. Kadangi visiems žinoma, kad per 
žemos algos kenkia gamybai, tai algas 
reikia pakelti, kur jos ištiesų yra per 
žemos.

5. Visuose darbuose turi būti panaikin
ta visokia diskriminacija prieš negrus, 
moteris ir kitas mažumas.

Tai tokie yra CIO konkretūs pasiūly
mai. Ar jie visai išspręstų darbo jėgų 
stokos problemą karo gamyboj e, sunku 
pasakyti. Bet kad tos priemonės greitai 
pagerintų visą padėtį gamyboje, tai ne
gali būti jokios abejonės.

Amerikiečių Delegacija Londono
Konferencijoje

Visų buvo manyta, kad į tarptautinę 
darbo unijų konferenciją, kuri įvyks va- * 
sario mėnesį Londone, važiuos CIO pre
zidentas Philip Murray. Bet jis sako, kad 
jis negalės konferencijoj dalyvauti. Kaip 
tik tuo laiku prasidės plieno darbininkų 
unijos derybos su darbdaviais dėlei nau
jo kontrakto. Murray yra tos unijos pir
mininkas. Jo pareiga dalyvauti derybose 
su darbdaviais. /

Todėl Amerikos darbo unijų delegaci
jai vadovaus automobilistų unijos prezi
dentas R. J. Thomas. Taipgi delegacijoje 
bus Sidney Hillman, amalgameitų rūbsiu- 
vių unijos prezidentas.

Murray sako, kad jis neabejoja, jog 
Londono konferencija nutars steigti 
tarptautinę unijų organizaciją. Todėl po 
konferencijos Londone pasiliks du CIO 
atstovai darbuotis prie naujosios organi
zacijos. Tais atstovais būsią Michael 
Ross ir Martin C. Kyne. Abudu žymūs 
unijistai.
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Šiomis idienomiš Liubline įvykoylenkų so
cialistų partijos (PPS) suvažiavimas, .kuris 
dar kartą įrodė Lenkijos demokratinių jėgų 
konsolidaciją ir jų susitelkimą apie Krajovą 
Radą Narodovą ir Lenkų Tautinio Išsivada
vimo Komitetą.

Ši konsolidacija ryškiai atsispindėjo kal
bose, pasakytose lenkų politinių partijų ir 
visuomeninių organizacijų atstovų bei dele
gatų, pabrėžusių savo solidarumą su Lenkų 
Tautinio Išsivadavimo Komitetu ir griežtai 
pasmerkusių lenkų emigrantų vyriausybę. 

Delegatai — darbininkai, darbininkės, se
niausieji PPS nariai — ragino aktyviai pa
laikyti Lenkų Tautinio Išsivadavimo Komite
tą bei Krajovą Radą Narodovą, stoti į lenkų 
kariuomenę ir bendradarbiauti su visomis 
demokratinėmis Lenkijos jėgomis.

Suvažiavimas karštai sveikino Raudonąją 
Armiją, atnešusią lenkų tautai laisvę.
— Mes amžinai būsime dėkingi Raudona

jai Armijai, išvadavusiai mus iš vokiškųjų 
grobikų jungo ir žvėriškumų, — pareiškė sa
vo kalbose suvažiavimo delegatai.

Politinį pranešimą suvažiavime padarė 
Lenkų Tautinio Išsivadavimo Komiteto pi r-' 
mininkas Osubka-Moravskis. Jis nuodugniai 
išnagrinėjo lenkų vyriausybių veiklą per pas
kutinį laikotarpį ir nurodė, jog jos buvo 
“Sanacijos” vyriausybėmis.

Šios vyrįausybės nenorėjo padaryti Lenki
ją stiprią ir draugingą slavų tautų atžvilgiu, 
bet skubėjo susirišti su priešinga Lenkijai 
valstybe — hitlerine Vokietija. Tos reakcin
gosios Lenkijos vyriausybės, sakė Osubka- 
Moravskis, palaikė slavų tautų priešus ir tpo 
pat laiku dėjo visas pastangas, kad sunai
kintų lenkų demokratiją. Visus, kas kalbėjo 

apie demokratiją, jie sukišdavo į Beriozos, 
Kartuzskos ir kitus kalėjimus.

mat
Reakcinė lenkų emigrantų vyriausybė, pa

reiškė toliau Osubka-Moravskis, pasikvietė 
Mikolaičiką ir Kvapinską. Tie žmonės jiems 
dabar reikalingi. O kuomet jie nebebus rei
kalingi, jie atsikratys nuo jų.

Toliau Osubka-Moravskis demaskavo Sbs- 
novskio bei Anderso veiklą, nukreiptą ‘prieš 
lenkų tautą. Per visą karo laikotarpį, sakė 
jis, lenkų emigrantų vyriausybė nieko nepa
darė, kad greičiau išvaduotų lenkų tautą iš 

vokiečių okupacijos. Kyla klausimas: Kuo 
gi užsiima taip vadinamoji vyriausybė? Kur 
gi ji dėjo pavogtą lenkų tautos auksą?

Mes einame išvien su tais, sako pranešė
jas, kurie lygiai kaip ir mes nepakenčia vo
kiečių dėl jų pasityčiojimų ir žvėriškumų, 
dėl jų įvykdytų žudynių, dėl Maidaneko.

Mes .kovojame dėl visų pažangiųjų jėgų 
vienybės, atstatant stiprią ir demokratinę 
Lenkiją. Mes turime sudaryti brolišką sąjun
gą, į kurią įeitų PPS, PPR (Lenkų darbinin

kų Partija) “Stronnictvo Ludovc” partija ir 
demokratai.

Paliesdamas Lenkijos ir Tarybų Sąjungos 
santykius,- Osubka-Moravskis pareiškė, jog 
tarp Lenkijos ir Tarybų Sąjungos bei kitų 
slavų tautų turi būti amžina draugystė.

Suvažiavimąs priėmė rezoliuciją, kurioje 
atžymima, jog Krajova Rada Narodova, 
Lenkų Tautinio Išsivadavimo Komitetas ir 
vietinės tautinės rados vykdo trokštančios 
demokratijos lenkų tautos valią.
Rezoliucijoj pabrėžiama, jog mirtinas 

lenkų tautos priešas yra hitlerinė Vokietija, 
ir Lenkijos saugumą gali garantuoti tik są
junga su TSRS ir draugystė su Vakarų Eu
ropos demokratinėmis valstybėmis. Suvažia
vimas pareiškė savo karštą dėkingumą Rau

donajai Armijai už lenkų liaudžiai suteiktą 
pagalbą kovoje dėl Lenkijos atvadavimo. Su
važiavimas ragino lenkų tautą teikti maksi
malią pagalbą Lenkijos kariuomenei ir stoti 

į jos eiles. Rezoliucija griežtai pasmerkia 
nusikalstomą Račkevičiaus-Šosnkovskio kli

kos veiklą. z .
Konferencija išrinko vadovaujančius par

tijos organus...
Priimtas nutarimas išleisti partijos orga

ną “Barikada Volnosci” (“Laisvės Barika
da”).

Suvažiavimas pasiuntė sveikinimo telegra
mas maršalui Stalinui, Ruzveltui, čorčiliui, 
Broz-Titui, Benešui ir de Goliui,
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Kas Ką Rašo ir Sako
JAU RUOŠIA DIRVĄ 

NAUJAM BLOFUI
Grigaitis irgi susirūpinęs 

busimąja Stalino, Churchillo 
ir Roosevelto konferencija. 
Jis rašo taip, tartum jis ži
notų daugiau, negu mūsų 
valstybės departmentas, kas 
bus toje konferencijoje 
svarstyta ir nutarta. Jis 
neabejoja, pavyzdžiui, kad 
konferencijoj bus svarsto
ma klausimas, kaip čia Pa
balti jos kraštus išplėšti iš 
Tarybų Sąjungos ir juose 
sugrąžinti senuosius fašisti
nius režimus.

Tuo reikalu visai užtikri
nęs savo skaitytojus, Gri
gaitis atsimena, tačiau, kad 
reikia pasilikti atdaras du
ris pasitraukimui. Juk po 
konferencijos reikės apgau
dinėti savo skaitytojus ir ką

DAUGIAU APIE SKAN
DALĄ KLERIKALŲ IR 

MENŠEV. BENDRAJAM 
FONDE

Ponia Tysliavienė tebėra 
nepasitenkinus Bendrojo 
Fondo padėtimi. Ji tebetęsia 
argumentus prieš Fondo 
vadovybę ir iškelia aikštėn 
daugiau kun. Končiaus ir 
Juozo Laučkos negražios 
politikos. Ji rašo:

“Jau kelios savaitės pra
ėjo, kai rezignavo Bendro
jo Amerikos Lietuvių ‘ Fon
do vedėjas p. Gyorda, bet 
iki šiol nėra jokio praneši
mo iš pirmininko kun. Kon
čiaus, kodėl visa tai įvyko. 
Tos reformos padarytos ne
pasitarus su kitais valdybos v v
nariais, kurie kiek žinoma, nors jiems pakišti, kad jie 
taip , pat yra nepatenkinti I nenustotų vilties,, jog Gri- 
tokiu BALF pirmininko pa-!gaitis ir Amerikos Lietuvių 
sielgimu.

“Dar visai neseniai kun. 
Končius spaudoje pareiškė, 
kad negavęs kvalifikuoto 
lietuvio BAlF vedėjo pa
reigoms, jis pakvietė ameri
kietį p. Gyordą, President’s 
War Relief Control Board 
rekomenduotą asmenį. Tik 
keliems mėnesiams praėjus, 
Gyorda staiga virto nekva
lifikuotas, anot Draugo, 
‘slavokas’, o Laučka— kva
lifikuotas. Juk apie Lauč
kos kvalifikacijas BALF 
pirmininkas gerai žinojo ir 
prieš Gyordos atvykimą iš 
Washingtono.”

Kodėl Laučka metė re
daktoriaus 
džiaugsmu 
Fondo vedėju?.

“Kad jis (Laučka) norė
jo nuo laikraščio redagavi
mo pareigų pabėgti, taip 
pat nenuostabu,” sako p. 
Tysliavienė. “Žmogus nebė
ga nuo darbo, kuris yra mė
giamas ir sėkmingas.

“...Jį ten viliojo lengves
nės darbo sąlygos ir žino
ma, keleriopai didesnė alga. 
Be to, kaip BALF vedėjui, 
Laučkai bus patogiau ir sa
vaitraštį Ameriką sušelpti.”

Jau ir pirmiau Laučkos 
Amerika daug laimėjus iš 
Fondo, o dabar, teigia Tys
liavienė, jai bus dar geriau. 
Sako:

“Tik finansų sekretorium 
būdamas, Laučka savo laik
raščiui išrūpino kelių tūks
tančių dolerių vertės spau
dos darbų, kuriuos daugiau
sia atliko kitataučių spaus
tuvė. Už tą tarpininkavimą, 
aišku, Amerika pasiėmė ne
mažą komisą. Tokiu būdu, 
netiesioginiai, BALF šelpia 
ir Amerikoje esančius ‘pa
bėgėlius’(Vien, sausio 19

M a r i jampoles,

Visame mūsų krašte vyk
sta intensyvus žemės grą
žinimo darbas. Tūkstančiai 
darbo valstiečių, 1940 - 41 
metais gavusių iš tarybų 
valdžios žemę, o paskiau, 
vokiečių okupacijos metais, 
jos netekusių, dabar vėl ga
vo teisę atsiimti tai, kas bu
vo jų seniau iškovota ir lai
mėta. Jau pačiomis pirmo
mis dienomis, kai mūsų kai
mą pasiekė žinios apie Auk
ščiausiosios Tarybos priim
tą žemės įstatymą, Ukmer
gės apskrityje savo žemę 
iš buožių ir dvarininkų at
siėmė daugiau kaip 1000 
darbo darbo valstiečių, Za
rasų apskrityje — 36|9: val
stiečiai, Utenos apskr. — 
daugiau kaip 400 ir 1.1. Apie 
intensyvius žemės grąžini
mo darbus ateina žinios iš 
Rokiškio
Švenčionių, Kėdainių, Kau
no ir eilės kitų apskričių.

Vykstančiu dabar Lietu
vos kaime žemės pertvarky
mu džiaugiasi tarybiniai 
naujakuriai, džiaugiasi be
žemiai ir m a ž a ž e miai, 
džiaugiasi ir visi darbo 
žmonės. Juo nesidžiaugia 
tik buožės, dvarininkai, ku
rie vokiškųjų okupantų pa
dedami apiplėšė darbo vals
tiečius ir trejis metus laikė 
juos baudžiauninkų būklė
je. Kai kur buožės mėgina 
net grasinti tarybiniams 
naujakuriams, dar kitur 
kliudo tą pertvarkymą į- 
vykdyti, norėdami žemės 
sugrąžinimą teisėtiems šei
mininkams, jei ne nutrauk
ti, tai bent užtęsti. Tuščios 
išnaudotojų past angos! 
Darbo valstiečiai ir visų 
pirma tarybiniai naujaku
riai žino, kad bent koks 
buožių ir dvarininkų mėgi
nimas pasipriešinti tarybų 
valdžios išleistiems įstaty
mams bus palaužtas.

Lietuvos TSR Aukščiau-

I Taryba vis tiek laimes vis
ką, tiktai reikia dar palū
kėti! Todėl jis sako:

“Kadangi karas Europoje 
reikalauja kaip galint glau
desnio sąjungininkų bend
radarbiavimo, tai reikia 
manyti, jogei tuose Roose
velto - Churchillo - Stalino 
pasitarimuose bus vengiama 
galutinų sprendimų tais . . 
klausimais, kuriais pasireikš josios darybos III-jį sesi-

darbą ir su 
apsiėmę būti

aštrūs nuomonių skirtumai 
tarp trijų sąjungininkų.

“Todėl, pavyzdžiui, Balti
jos valstybių problema arba 
Lenkijos sienų nustatymas 
gali būt atidėtas tolesniam 
laikui...” (N., sausio 22 d.).

Vadinasi, jeigu busimoji 
konferencija Grigaičio ne
patenkins, tai tegul jo pase
kėjai nenustoja vilties. Tai 
tik bus atidėtas reikalas. 
Tuo gi tarpu Amerikos Lie
tuvių Taryba ir visi feike- 
riai prašys pinigų “išvada
vimui Lietuvos.”

Grigaitis nėra toks kvai
las, jog nežinotų, kad Pa
baltijo kraštų problema se
nai išspręsta. Tų kraštų 
žmonės patys pasirinko sau 
naujo gyvenimo kelią ir jo
kios konferencijos jų nuo to 
kelio nebenublokš. Laisvu, 
demokratišku būdu jie nusi- 
palsavo, kad Lietuva bus so
cialistine respublika be po
nų ir ubagų ir kad ji prik
lausys Tarybų Sąjungai. Šis 
karas juk tam ir vedamas, 
kad žmonių valia ir laisvė 
būtų pagerbta. Lietuvos 
žmonės nėra išimtis. Jų va
lia ir laisvė taip pat 
turi būti p a g e r b ta ir 
bus pagerbta. Juk busimoji 
konferencija n e s v a rštys 
klausimo, kodėl Amerikos 
žmonės išsirinko preziden
tu Rooseveltą, o ne Dewey. 
Tolygiai nesvarstys klausi
mo, kodėl Lietuvos žmonės 
išvijo Smetoną, o išrinko

ja nutarė iš sudaryto Vals
tybinio Žemės Fondo aprū
pinti žeme žemės ūkio dar
bininkus, bežemius ir maža
žemius valstiečius ir pirmo
je eilėje aktyvius kovotojus 
prieš vokiškąją okupaciją— 
Raudonosios Armijos ka
rius, partizanus ir kt. Kad 
gavusieji žemės naujakuriai 
galėtų greičiau įsikurti, jų 
naudai, pagal priimtą įsta
tymą, “a) iš stambių žem
valdžių ir buožių ūkių, pir
moje eilėje iš tų, kurių val
dytojai aktyviai padėjo vo
kiškiesiem okupantam, pa
imama dalis darbo gyvulių 
ir inventoriaus, kurie nega
li būti jų ūkiuose pilnai iš„- 
naudoti sąryšyje su žemės 
ploto sumažinimu; b) duo
dama dalis gyvulių, ir inven
toriaus vokiškų kolonistų ir 
liaudies priešų, pabėgusių 
su okupantais.”

rybų valdžia stengiasi pa
dėti įsikurti pirmoje eilėje 
raudonarmiečiams bei par
tizanams— tauriesiems mū
sų tautos sūnums, su ginklu 
rankoje kovojusiems dėl 
tautos garbės ir išsivadavi
mo iš hitlerinės vergovės. 
Šiuo savo žygiu tarybų val
džia tarsi išreiškia jiems 
dėkingumą visos mūsų tau
tos. Juk visiškai aišku, kad 
jeigu šiandien didžioji mū
sų krašto dalis yra atsikra
čiusi hitlerinio jungo ir jau 
pradėjo platų atstatymo 
darbą, tai čia yra nemažas 
nuopelnas Ir mūsų tautos 
sūnų, kurie nesigailėdami 
nei jėgų, nei gyvybės ėjo ir 
tebeina į kovą greta kitų 
tarybinių tautų karių prieš 
vokiškąjį grobiką dėl galu
tinio jo sutriuškinimo.

Žemės grąžinimo darbai 
šiuo laiku yra pačiame įkar
štyje. Tuo pačiu metu vis la
biau ryškėja ir skaičius 
kandidatų žemei iš naujo 
gauti. Dabar jau pats laikas 
nieko nelaukiant pradėti 
skirstyt žemę naujiesiems 
kandidatams naujakuriams, 
išrūpinti jiems paramą įsi
kūrimui, kad jie tuojau pat 
pradėtų rūpintis žemės įdir
bimu ir apsėjimu. Juo rūpe
stingiau ir greičiau toks že
mės išdalinimas bus atlik
tas, juo greičiau mes padė
sime gavusiems žemę nau
jakuriams įsikurti, tuo grei
čiau mes patenkinsime tei
sėtus darbo valstiečių reika
lavimus, tuo sėkmingiau 
vyks viso mūsų krašto ūkio, 
atstatymo darbai.

Tarybų valdžios užbrėž
tos priemonės padėti įsikur
ti gautose žemėse naujaku
riams yra ir bus didelė pa
rama visiems atgavusioms 
žemę valstiečiams. Visas 
reikalas dabar a priklauso 
nuo vietinių tarybų valdžios 
organų sugebėjimo tos pa
galbos suteikimą organizuo
ti. Neabejojame, kad vieti
niai partiniai ir tarybiniai 
organai ir šiame reikale pa
rodys reikiamos iniciatyvos 
ir tinkamai atliks tarybų 
valdžios jiems pavestas pa
reigas.

Ilgai Apmąstyta, 
T rampai Pasakyta

Išmintingi posakiai yra 
trumpi skaitymui, bet ilgi 
apgalvojimui.

Kuomet praktika diktuo
ja, teorijos užsičiaupia.

Patarimas dažnai visiem 
reikalingas, kaipo primini
mas.

Praktiška: karinė ekono
mija: nepirk jokio daikto, 
be kurio galima apsieiti; 

Maža to. Aukščiausiosios taupink pinigus karo bonais 
Tarybos priimtuoju įstaty- ir karo stampom. 

mu “Lietuvos TSR Liaudies --------
Komisarų Taryba įpareigo
jama suteikti paramą sta
tybine medžiaga, karvėmis, 
kreditu ir sėklomis gavu
siems žemę žemės ūkio dar
bininkams, bežemiams ir 
mažažemiams valstiečiams gabūs žmonės tinka gyven- 
bei nuo vokiečių okupacijos ti New Yorke. Gaila, kad 
ypatingai nukentėjusiems daugelis tokių gyvena pro

vincijose, o čionai lepšių yra 
gana daug.

Vengdamas blogų susi
draugavimų, išvengsi daug 
didelių blogybių.

Pr. Krienas.

Tarnauti pamišėlių name, 
i arba saliūne — darbas ly
biai interesingas ir lygiai 
I pavojingas.

. Tik smarkūs, darbštūs,
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daybo valstiečiams.”
Patiektosios citatos iš “į- 

statymo dėl vokiečių oku
pacijos padarinių žemės ū- 
kyje likvidavimo” * ryškiai 
rodo, kaip rūpęstingai ta-
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DETROITO ŽINIOS
Pluoštas Aukotojų Vardų; De
troitietes Darbuojasi Lietuvos 

Pagalbai

Mūsų viena energinga drau
gė, U. šmigelskienė, pridavė 
lakštą ir stambią sumą aukų, 
surinktų dėl Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Kom. čion telpa au
kotojų vardai ir suma:

R. ir U. šmigelskiai $10.
Jurgis Janonis $2.
Po $1: Jurgis Pridotkus, Mr. 

Grusčius, N. N., M. Petrauskas 
J. Brazauskas, Wm. Staniškis, 
J. Stasikynas, M. Miller, J. 
Rudževičius, John A. Pauli 
Antanas Mitrikas, A. Daukus, 
Mike šmigelskas.

Po 50c aukavo: Mr. Nial, 
Švesulis ,A. Rotman, Vera Ro
gers, A. Litvinienė, G. Nausė
da, Mat. Jesky, Josephine Pet
rauskas, Veronika Rukštela, 
Masiokas. Smulkių aukų gau
ta $1. Viso per U. šmigelskie- 
nę ant blankos No. 11 $31.

Kita kolektos blanką pri
duota per M. Alvinienę, irgi su 
stambia auka, čion aukotojų 
vardai :

Ant. Žilinskas $7.
Po*$5: Ant. Jakštys ir Jur

gis Steponkevičius.

Alvinų sūnūs: Ernestas šiuo 
tarpu randasi North Carolina 
valstijoj, o Juozas Valentą tuo 
laiku randasi Paryžiuje, Pran
cūzijoje. Iš jo laiškų galima 
suprasti, kad jam ten viskas 
patinka, bet maisto esą labai 
mažai ir abelnai visokie pro
duktai neapsakomai brangūs. 
Juozas, būdamas Paryžiuje, 
atsiuntė savo motinai ir bro
liui puikių kalėdinių dovanų. 
Kadangi Kalbama apie Alvinų 
šeimyną, tai noriu priminti, 
kad jų duktė Edna Alvinaitė 
dirba Civil Service darbą ir 
dabar randasi Ogden, Utah, 
prie valdžios darbo, ir labai 
džiaugiasi su viskuo.

Kadangi dabartiniu laiku ei
na dideli mūšiai visuose karo 
frontuose, tai galima tikėtis, 
kad į trumpą laiką užgirsime 
daugiau nelinksmų naujienų 
apie sužeistus ir žuvusius mū
sų jaunuolius. Todėl, mano su
pratimu, reikėtų apie juos pa
rašyti vienokią ar kitokią nau
jienėlę. M. A.

Gimtadienį
Sausio 15 d. M. Povilaitienė 

draugiškai minėjo savo gimta- 
Po $2: Jonas J. Rudzevičius dienio atmintį. Sudarė draugiš

ką parę, pasikvietė arti desėt- 
ką savo gerų draugių ir, žino
ma, linksmai šventė savo su
kaktuves. Bet daug tokių .gim
tadienių esti be jokios žymės. 
Kas kita susidarė šioje parėję. 
Draugės, skaniai valgydamos 
ir šnekėdamos, prisiminė apie 
mūsų gimtąjį kraštą ir buvo 

I nuoširdžių atjautimų mūsų nu-

ir Elzbieta Ulinskienė.
Po $1: Juozas Yakas, Petras 

Žilinskas, Stasys Pangonsi, 
Frank Rodgers, Anna Gaiga
lienė, Benis Varaneckas, Ka
zys Beliunas, M. Urckovich.

M. Ginaitienė aukojo 75c.
Juozas Ratkus 50c.
Per M. Alvinienę ant blan

kos No. 21 $31.25.
L. M. Pažangos Kliubo na-j vargintiems žmonėms ir Lietu- 

rės aukavo:
M. Ginaitienė ir J. 

nė po $12.
M. Alvinienė ir A. 

nė po $6.
Iš kliubo iždo auka 

so sykiu $50.
Užbaigos Metų atskaita

Kadangi dėl sveikatos aplin- 
«kybių negaliu eiti LPT Komi
teto iždinink. pareigų, todėl 
čion bus mano paskutinė fi- i 
nansinė iždininkės atskaita.

Įeigų turėjau per gruodžio 
ir sausio mėnesius iki sausio 
20 d. sekamai:

Ižde balansas buvo nuo lap
kričio mėn., 1944 m. $13.70.

U. šmigelskienės blankos 
No. 11 aukų $31.

Juozo Kudirkos pavienė au
ka, iš Holland, Mich. $10.

A. Litvinienės, likęs Prieš- 
fašistinio Komiteto senas iž
das $5.

M. Alvinienės blanka No. 
21, aukų $31.25.

L. M. Pažangos Kliubo ir 
narių aukos $50.

Marės Povilaitienės 
dienio parės aukos $11.

Viso sykiu $151.95.
Brooklyn© Centraliniam 

mitetui nusiųsta $150.
Lieka ižde $1.95. 

LPT Komiteto 
Ižd. M. Alvinienč.

Apie Mūsų Kareivėlius
Nežinau, kodėl šiuo laiku 

Detroito lietuvių tarpo, mažai 
yra rašoma apie mūsų kareivė
lius, o juk, rodos, visiems įdo
mu žinoti, kur ir kas atsitinka 
ir kaip mūsų kareiviai kovos 
lauke gyvena. Tik neseniai tu
rėjome ne linksmą naujieną, 
kad žuvo Kraptaučių sūnus, 
dabar, neseniai žuvo Kastan
tas Yasbutis. Randasi sužeistas 
Kazys Zabulevičius ir daugelis 
kitų.

Dabar čion aš noriu pami
nėti sūnus mūsų artimų drau
gų ir pažįstamų. Gavo praneši
mą, kad K. Ramanauskų sū
nus Veto ir P. ir V. Smalsčiu 
sūnus Leonardas išsiųsti už jū
rių į kovos lauką. Domin. Ru- 
giniaus du sūnūs, Albertas ir 
Stanley jau randasi kovos lau
ke, salose. Taipgi d. Garelių 
sūnus Veto, rodos, eina sar- 
žento pareigas, randasi užjū
ryje. Antrasis sūnus Edwar
das randasi dar Arkansas vals 
tijoj. Mūsų geros draugės U. 
Jurkevičienės anūkas A. S. 
York yra pašauktas į tarnystę 
ir atskirtas nuo savo šeimynos, 
paliko dvi dukreles ir žmoną.

j vos našlaičiams. Iš to pasikal- 
Daukie-■ bėjimo kilo mintis, kad reika- 

! linga ne tik su žodžiu atjausti 
Litvinie-j našlaičius, bet reikia ir finan- 

' siniai prisidėti.
$14. Vi- prigijo ir liko 

Lietuvos karo 
: pimo.

Po $2: N. Tamašiūnienė ir

Ta mintis greit 
sudėta $11 dėl 
našlaičių sušel-

gimta-

Ko-

iš

Po $1 aukavo: M. Ginaitie- 
nė, M. Povilaitienė, Anna 
Demskienė, J. Garalienė, K. 
Kraptavičienė, M. Alvinienė ir 
B. Brazauskienė. Ačiū drau
gėms už sumanumai ir duosnu- 
mą. Tai pagirtinas toks suma
nymas.

Draugė Marė Povilaitienė, 
gerai žinoma detroitiečių drau
gė, ir ji daug prisideda su vei
kimu visuomeniškuose darbuo
se. Todėl linkiu dar daug links
mų gimtadienių sulaukti ir 
darbuotis, kiek jėgos leidžia, 
žmonių gerovei.

Kas Aukavo Drabužiu
Vėlesniu laiku patėmijau 

užrašus ant pundelių, kas au
kavo drabužių, ir čeverykų dėl 
Lietuvos žmonių: M. Miskevi- 
čius, A. Vasiliauskienė, Kazys 
Tvaska — drapanų ir čevery
kų. M- Jarušinskienė — dra
panų ir čeverykų. Edwardas 
Šeputis — drapanų ir čevery
kų. Taipgi drabužių davė: P. 
Vasilienė, Juodkojis, P. Molis, 
A. Demskiai, J. J. Rudževi
čius, Miss Pocevičiutė, J. Ski- 
ragius ir J. ir B. Brazauskai 
iš Dearborn, Mich. Ačiū vi
siems už širdingą simpatiją.

Detroito Russian War Re
lief turės platų, vajų drapanų 
rinkimui nuo vas. 4 d. iki vas. 
11 d. Jeigu dar .randasi pas 
ką drabužių ar avalų, nesigai
lėkime aukoti.

M. Alvinienė.
Linksma Girdėti; Žmonės su 

Ukvata Laukia Vilnifes
Koncerto

Tenka nugirsti nuo mūsų 
veikėjų, kurie platina įžangos 
tikietus dėl Vilnies 25 metų 
paminėjimo koncerto, kad dau
guma su džiaugsmu sutinka 
pirkti tikietus ir tik laukia, 
kad tik jis greičiau įvyktų. 
Nes žino, kad Sąryšis rengia 
ne menkniekį ir žino, kad at
vykę čikagietės vėl sužavės 
mūsų klausytojus ir d. L.. Pru- 
seika pasakys Vilnies sukak
ties proga trumpą, bet storą 
prakalbą mums, detroitie- 
čiams. Mes žinome, kad vien 
±ik čikagiečių nebus gana, 
[rnums pasižadėjo dalyvauti
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meninio turto saugotojai gydy. mas utenos apskrityje vyko

atsily-

—

trukdo 
negali 
dirvos.

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

ŠIAULIAI
Gyvėja Kultūrinis Gyvenimas

ŠIAULIAI. — Kultūrinis gy
venimas mieste vis labiau gyvė-

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

Sausra Trukdo Sėjai
Utena. — Derliaus nuėmi-

Worcester, Mass

. . Alvinas.

TO JOIN

AS A CADET NURSE YOU WILL RECEIVE:

£2

1 Hanson Pl., B’klyn

BBnAMn

Official Cadet Nurse Winter 
Uniforms
Official Cadet Nurse Summer 
Uniforms
Hospital uniforms

If th» School of Nursing you pre
fer Is filled, or If you wish to 
attend a school outside your 
state, write U. S. Cadet Nurse 
Corps, U. S. Public Health Serv
ice, Box 88, New York 8, New 
York. Within your state or com- 
munity apply Nursing Council 
for War Service:

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

tankai keliauja per Lierneux, Belgiją. Jie

• Complete course in the nursing school 
of your choice—all tuition paid

• Regular monthly allowance

• Room and board

Space for this advertisement contributed by
Lithuanian Daily LAISVE

Pirmosios Armijos vyrai ir jų
nukapoti dalį nacių buvusio at grobto sklypo. Vėliau 2-sios Armados Di-

If you are a high school graduate, or 

college girl, with good scholastic stand

ing between the ages of 17 or 18 and 

35, in good health, and meet the require

ments of your nursing school, you can 

be one of the .... girls from . ..........

to apply for the U. S. Cadet Nurse Corps. 

Ask today at your local hospital how 

you can qualify for the U. S. Cadet 

Nurse Corps.

NOW
. 9«jer nursm -
OB mom , Mtoto • at onw

vyksta 
vizijos tankų patrulė patyrė, kad iš vidų rio to sklypo naciai jau buvo pasitraukę 
iki Siegfriedo linijos.

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily * Trečias puslapis

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

mūsų energinga jaunuolė su 
solo dainomis, Ruth Zigman- 
taitė. Jos dainas visi myli ir 
juo toliau, tuo daugiau ji da
rosi populiariškesnė mūsų tar
pe.

.Taipgi yra pakviesta ir dau
giau vietinių dainininkų. Ma
nome, kad jie neatsisakys mi
nėtam koncerte pasitarnauti. 
Tai kaip matome, kad detroi- 
tiečiai vasario 11 d. turėsime 
nepaprastą iškilmę, didelį gra
žų koncertą ir linksmą balių, 
prie geros orkestros. Aš patar
čiau įsigyti tikietus iš anksto, 
nes prie durų bus brangesni, 
nereikės laukti eilėj prie lan
gučio.

Tikietus galite gauti pas d. 
U. Palevičienę irekitas žino
mas detroitietes ir organizaci
jų narius. Jeigu kam nebūtų 
progos gauti tikietų iš eilinių 
pardavėjų, tai kreipkitės pas 
d. A. Gotautą, telefonuokite 
VI. 1-8691. ‘

Todėl Detroito ir priemies
čių lietuviai, rengkitės daly
vauti vas. 11 d., Lietuvių sve
tainėje, Vilnies jubilėjiniame 
koncerte.

Atyda Draugėm Moterim
Nuo sausio 25 d. bus vėl 

pradėtas Russian War Relief ir 
Lietuvai Pagalbos Teikimo Ko
miteto drabužių taisymo ir 
siuntimo darbas naujoj vietoj, 
123 Cadillac Square, ant an-

įpPr

r- W.X

Iš LLD 11 Kp. Susirinkimo 
14 d. Sausio

Laisvės vajininkų raportą iš
davė J. J. Bakšys. Sakė, laimė
jo penktą prizą, pinigų Lais
vei už prenumeratas pasiųsta 
$797.

Buvo metiniai raportai visų 
kp. pareigūnų. Pasirodė, visi 
gerai darbuojasi.

Lietuvos gelbėjimo komiteto 
kp. atstovai raportavo, kad 
nuo susiorganizavimo šio ko
miteto 1944 m., balandžio mė
nesio iki 1 d. sausio- 1945 m., 
pasiųsta centrui $1,290 ir apie 
2,000 svarų drabužių. Darbas 
eina ant toliau.

Pereitoj mano koresponden
cijoj įvyko klaida — netiks
liai neįrašytas mūsų gero drau
go Jono Urbono vardas, kuris, 
kartu su mumis, aukojo $1 rin
kimų laike padarytų išlaidų 
padengimui. Urbonus niekad

tro aukšto. Bus sudaryti visi 
patogumai, kokie reikalingi 
dėl darbo ir apšildymo. Ka
dangi ten daugiausia darbavosi 
draugės moterys, todėl ir šį 
pranešimą rašau dėl moterų, 
kad jos įsitėmytų dienas ir 
liaują vietą. Vieta yra pačiame 
miesto centre, galima priva
žiuoti visokiais gatvekariais ir 
busais. M. Alvinienč.

neatsisako geram tikslui auko
ti.

Buvo nominuota du j Lais
vės metinj suvažiavimą — iš
rinktas J. J. Bakšys, J. Skliu
tas, alternatu. Palikta, kad 
delegatas parinktų aukų suva
žiavimo pasveikinimui. Susirin
kimo dalyviai sumetė tam tiks
lui arti dešimtinės.

Buvo diskusijos Laisvės tu
rinio klausime. Diskusuota ga
na gerai. Didžiuma balsų Lais
vės turinys likosi užgirtas.

LLD 11 kp. sveikina dien
raščio Laisvės metinį suvažia
vimą su linkėjimais visiems de
legatams draugiškai pravesti 
visus tarimus dėl gerovės dar
bininkų judėjimo. <

LLD 11 Kp. Koresp.,

PANEVežYS
Atkuriamos Profsąjungos
PANEVĖŽYS. — Energingai 

vadovaujant Profesinių Sąjun
gų Centro Tarybos įgaliotiniui 
drg. Z. čekauskui, per trum
pą laiką atkurti ir pradėjo Pa
nevėžyje veikti darbininkų ir 
tarnautojų, profesinių sąjungų 
komitetai beveik visose vei
kiančiose įmonėse.

Rugpjūčio 5 d. profsąjungos 
organizacinius reikalus aptarė 
ir Panevėžio ryšininkai. Buvo 
išrinktas vietos komitetas. Ko- 
mitetan išrinkti: V. Kunda, P. 
Kūjelis, M. Misiūnas, V. Kur- 
kis ir P. Steponavičius. Revizi
jos komisijon: Vilkas, Giedrai
tis ir Stepukonis.

šiuo metu Panevėžyje jau 
užregistruota daugiau kaip 2,- 
000 dirbančių darbininkų ir 
tarnautojų. Atgaivinama taip 
pat žemės Ūkio Darbuotojų 
profesinė sąjunga.

Nors patalpų klausimas ga
na aktualus, tačiau daugumas 
paminėtų profsąjungų komite
tų jau įsirengė raudonuosius 
kampelius, skaityklas ir val
gyklas. Kai kurios profsąjun
gos turi meno būrelius ir su
rengė keletą koncertų.

ja. Šiauliuose jau veikia radijo 
mazgas. Tris kartus per dieną 
jis perduoda miesto gyvento
jams paskutines naujienas. 
Veikia paštas. Laikraščiai ir 
kita korespondencija gaunama 
reguliariai. Visose veikiančiose 
įmonėse darbininkams viešai 
skaitomi laikraščiai. Kad dar 
didesniam žmonių skaičiui 
spauda būtų prieinama, laik
raščiai iškabinami mieste vitri
nose. Tas pat daroma ir su Ta
rybinio Informacijų Biuro pra
nešimais. Mieste veikia kino 
teatras, čia jau parodytos trys 
tarybinės kino filmos: “Stalin
gradas,” “Ji gina tėvynę” ir 
“Oro vežikas.

ALYTUS

UKMERGĖ
Apdovanoti Gydytojai ir 

Medicinos Sesutės
UKMERGĖ. — Atsitraukiant 

vokiečiams, Ukmergės apskri
ties ligoninės medicinos perso
nalas suslėpė visą ligoninės 
turtą, įrankius ir vaistus, kad 
vokiečiai negalėtų jų išgrobs-

Vokiečių Įvykdytais 
Sunaikinimais

ALYTUS. — Atsitraukdami 
iš Alytaus apskr. vokiečiai 
smarkiai vedė naikinimo dar
bą, degindami valstiečių gyve
namuosius namus, kluonus, 
tvartus ir kitus pastatus, ku
rie neturėjo jokios karinės 
reikšmės.

Vietos gyventojas drg. Ože
lis pasakoja:

— Eidavo vokiečių kareiviai 
I su pasruvusiomis krauju aki
mis ir padeginėjo valstiečių 
pastatus, neleisdami iš degan
čių trobesių išsigabenti nei gy
vulių, nei kito turto.

Atsitraukdami vokiečiai su
sprogdino Alytaus mieste esa
mus tiltus per Nemuno upę. 

‘ Taip pat sunaikino paštą ir

ROOSEVELTAS “PRABE- 
TINO” SKRYBĖLĘ

Washington. — Inžinie
rius J. Creswell Young 1919 
metais pranašavo, kad F. D. 
Rooseveltas ateityje bus 
Jungt. Valstijų prezidentas. 
Jiedu ėjo į lažybas iš skry
bėlės. Dabar Creswell para
šė prez. Rooseveltui laišką, 
primindamas, kad jis dar 
neatsiteisė “beto.” Prezi
dentas tad ir pasiuntė jam 
seną savo skrybėlę su laiš
kučiu, pasirašytu Roosevel- 
to sekretoriaus.

tyti. Kada karo veiksmai ap-'daug kitų pastatų. Vietos gy
rimo, ligoninės personalas grį- ventojai labai pasipiktinę dėl 
žo į savo darbo vietą su visais vokiečių įvykdytų sunaikinimų, 
įrengimais ir vaistais.

Vietos tarybinių organų nu
tarimu pasižymėjusieji visuo-

U.S. Public Health Service

55 Opportunities 
for New York Girls

tojai ir medicinos sesutės ap
dovanoti garbės raštais, pinigi
nėmis dovanomis ir įvairiais 
patarnavimais. Apdovanotųjų 
gydytojų tarpe drg. Kazys Mi
kalauskas, Vainauskas.

— Vietinio partinio propa
gandos ir agitacijos skyriaus 
rūpesčiu Ukmergėje kasdien 
išspausdinama po 20—30 egz. 
Tarybinio Informacijų Biuro 
pranešimo. Pranešimai iškli
juojami gatvėse visuomenės ži
niai, o taip pat pristatomi į 
svarbesnes įstaigas.

— Mieste veikia taip pat ra
dijo mazgas. Įtaisytas m. sode 
garsiakalbis praneša gyvento
jams paskutines naujienas. Jų 
pasiklausyti sueina daug žmo
nių, juo labiau, kad čia pat ir 
sodas pasivaikščioti, ir dailus 
paminklas, ir gražiai sutvarky
ti kapai karių raudonarmiečių, 
žuvusių kovose dėl Ukmergės 
išvadavimo.

— Bėgdami iš apskrities vo
kiečiai Ukmergės apskrityje 
sudegino 212 valstiečių ūkių 
trobesius. Liko be priežiūros 
62 dvarai, kurių laukus padėjo 
nuvalyti aplinkiniai valstiečiai. 
Prie atstatymo darbų nemaža 
prisideda ypač mažažemiai.

sklandžiai. Dar tik vienur ki
tur žmonės baigia vežti pasku
tinį vasarojų. Kai kuriuose ta
rybiniuose ūkiuose rugiai jau 
.iškulti ir darbininkams 
ginta.

Rudens sėjai labai 
didelė sausra, žmonės 
įarti žemes ir paruošti
Pavyzdžiui, Kuktiškių valsčiu
je kai kur valstiečiai dar nei 
vieno karto nėra aparę dirvos 
— nelenda plūgas .

Dėl sausros kalvotose Ute
nos apylinkėse nukentėjo ir 
bulvių derlius.

Vietinės Moterys Gauna 
Tūkstančius Extra 
Raudony Punktu

Kasdieną yra duodama bran
gių raudonųjų punktų šeimi
ninkėms, kurios pristato mė
sininkams panaudotus rieba
lus. Kadangi šiai šaliai gali 
pritrūkti riebalų, tai tie vir
tuviniai riebalai juo labiau 
reikalingi gaminti vaistams, 
dirbtinei gumai, parakui, mui
lui, dažams ir šimtam kitų bū
tinų dalykų mūšio laukui ir 
namų frontui.

Kiekviena moteris gali pri
sidėti prie galutinosios Perga
lės, taupydama kiekvieną pa
naudotų riebalų lašą kas kar
tą, kada ji valgius gamina. 
Verta net vieną šaukštą su
taupyti. Argi jūs netaupysite 
iki galutinosios pergalės prieš 
Vokietiją ir prieš Japoniją?

VILNIES
KALENDORIUS

1945 METŲ

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

Dailiosios Literatūros.



*"■! i|Wi

‘

■ I .

r***A»*

Penktadienis, Sausio 26, 19’45

Paruošė D. M. šolomskas. 28

Kaip Per Karo Audras ir Liepsnas
♦ I y t į

Philadelphia, Pa.

Lietuva Pasiekė Laisvę
(Tąsa)

UGNYJE PER NEMUNĄ
(Spec. “Tiesos” korespondento)

Gelžbetoninė kepurė vos matosi dir
vos paviršiuje. Iš po jos žiūri į rytų pu
sę tamsi, negyva anga, šalia šio sustip
rinto ugnies lizdo toliau įrengtas kitas. 
Prie jo prisirikiavęs trečias.. Už milžini
ško griovio, kaip geležinis voratinklis, 
eina nesibaigiančios vielų tvoros.

Vieškeliu iš Skirsnemunės, pro šiuos 
tuščius įtvirtinimus, eina vieniši kelei
viai. Sustabdau vieną iš jų.

— Aš prieš mėnesį pabėgau iš Jurbar
ko ir pasislėpiau miškuos, — sako Ma- 
naitis Justinas. — Vokiečiai gyventojus, 
kaip šunis mušdami lazdomis, varė kas
ti šiuos apkasus ir statyti bunkerius.

Paliekame už savęs sustiprintos gyny
bos juostą. Įvažiuojame į Jurbarko mies- 
.tą. Šaligatviais eina po du, po tris žmo
nes. Jie dairosi į visas puses ir jų vei
duose gali išskaityti kaž ką tokio, ką su
teikia ir baimės, ir džiaugsmo junginys.

Miesto vykdomojo komiteto būstine 
pilna žmonių. Vienplaukės moterys ir iš
vargusiais veidais vyrai begaline srove 
pasakoja savo vargus ir buvusį skausmą.

Vykdomojo komiteto pirmininkas drg. 
Žikas Jonas turi visą kalną rūpesčių.

— Ar parengta pastotė? — klausia jis.
— Reikia tftbj važiuoti parvežti mokyto
jus.

Paskui pirmininkas tariasi su koope
ratyvo vedėju, rūpinasi butais pabėgė
liams, kurie nesibaigiančiu potvyniu 
plaukia iš išvaduotosios Žemaitijos, kal
basi su okupantų nužudytųjų vyrų naš
lėmis. Buvusį siaubą, kuris dengė viską 
čia aplink tamsiau už naktį, dabar pa
keitė gražesnio gyvenimo kūrimas.

Sudreba langų stiklai. Laukuose už 
miesto pakyla debesis žemių ir ugnies. 
Prie komiteto durų valstietis, pildamas į 
delną iš dėžutės tabaką, suniurna:

— Įkąsti jau nebegali, tai siunta stip- 
damas...

Tai buvo paskutiniai vokiečių šūviai į 
Jurbarką. Nušluoti iš šios srities, jie be 
prasmės dar šaudė iš toli šaudančių pa
būklų tol, kol siekė sviediniai. Raudono
ji Armija ir šiame ruože juos greit su
tvarkė. Pavakarėj jau nei vienas hitleri
ninkų sviedinys nebepasiekė miesto. Ir 
tik tolumoje drebėjo girios, ten, kur lau
žėsi į priekį mūsų Tėvynės gynėjai.

Kova dėl Jurbarko buvo įtempta ir aš
tri. Vokiečiai pasiutusiai gynėsi. Kai lū
žo gynybos linijos aplink miestą ir kai 
pasipylė pirmyn raudonarmiečiai, prasi-

dėjo atsiskaitymas vyro prieš vyrą. Su 
atsmauktais šalmais ant pakaušio mūsų 
vyrai su granatomis i vale paskutines 
duobes ir pakrūmes, kur buvo lemta nu
mirti vokiečiams. Automatų ugnimi bu
vo sukapota paskutiniai hitlerininkai šia
pus Nemuno.

Pilkas ryto garas, kilo viršum bėgan
čios į Baltiją upės, kai raudonarmiečiai 
atsidūrė prie Nemuno. Jurbarke jau ne
buvo gyvo nei vieno vokiečio, bet jie dar 
sėdėjo anapus upės, stačiuose šlaituose. 
Iš tirštų jievų krūmų be paliovos žibėjo 
jų kulkosvaidžiai.

Jurbarkietis Chomanskis Sergiejus 
mums pasakoja, rodydamas į stiklinį, 
saulės nušviestą Nemuną.

— Vos švito. Aš išlindau iš duobės, 
kurioje gulėjau per kautynių dienas. 
Prie manęs staiga iškilo vyras, kuris ry
to ūkanoje atrodė tikras milžinas.

— Kaip persikelti į kitą pusę Nemuno, 
draugai? — paklausė jis.

— Po trejų metų, tai buvo pirmasis 
Raudonosios Armijos karininkas, kurį 
vėl pamačiau. Ir aš verkiau iš džiaugs
mo....

Paskui Chomanskis ir du Jurbarko 
žvejai, Jonas Šimkus ir Trapavickas, tuoj 
surado valtis.

— Mes visi sėdome į jas. Vokiečių kul
kos krito į vandenį ir taškė jį. Pasileido- 
n^'plaukti į aną pusę. Šalmuoti mūsų vy
rai tylėjo ir jų veidai ryto prieblandoje 
atrodė akmeniniais. Mes priplaukėme 
prie Nemuno salos. Raudonarmiečiai iš
šoko ir tuoj apsikasė. Jie pradėjo žai
buoti iš savo kulkosvaidžių ir užčiatopdi- 
nėti ugnis anoje pusėje, Nemuno šlaituo
se.

Tie trys jurbarkiečiai dešimt kartų 
plaukė per Nemuną ir vežė savus karius. 
Vokiečiai šaudė į juos iš artilerijos pa
būklų.

— Šalia valčių keliolika kartų pakilo 
vandens stulpai ir šalti Nemuno lašai 
mus aptaškė.

Raudonarmiečiai, kai tik saloje susi
rinko visa kuopa, pakilo ir metėsi atakai.

Pakėlę viršum galvos automatus, gra
natas ir lengvuosius kulkosvaidžius, ne
sibaigiančioje ugnyje, puolė į vandenį, 
perplaukė likusią Nemuno dalį ir tuoj 
užmezgė šlaituose kovą vyro prieš vyrą.

Chomanskis, pagyvenęs, kiek žilas vy
ras, pabaigia:

— Tai buVo minutės, kuriose supranti, 
kiek didžiai mūsų gynėjai myli savo tė
vynę.

Naujas Pirmininkas
Sausio 17, d., Lietuvių Mu

zikali© Namo Bendroves įvy
ko metinis susirinkimas, kuria
me buvo renkama dalis valdy
bos. Pirmininku, vietoj Jono 
Griganavičiaus, kuris, ištarna
vęs 8 metus, atsisakė kandi
datuoti — išrinktas Jonas Rai
nys, žymus ir nenuilstantis vei
kėjas lietuvių organizacijose. 
Jo oponentas buvo Ignas Lie
pa, katalikų veikėjas. Užrašų 
rašt. Juozas Ivanauskas ir ižd. 
Jurgis Povilonis likosi tie pa
tys. Turto rašt. Niek Dailida 
rezignavo šiame susirinkime., 
Jo vieton išrinktas A. Damb
rauskas. Direktoriai išrinkti 
du — vienas naujas, antras se
nas— Pranas Ratkis, veiklus 
kliubįetis.

Joną Grinių Pasodino
B er tain ini ame su sir in k i m e

knygų revizijos komisija netu
rėjo raporto. Ji kaltino turto 
rašt. neprirengime knygų. 
Rašt. teisinosi, kad knygos bu
vę prirengtos. Kad ištirti daly
ką, kuri pusė kalta, išrinkta 
specialė komisija iš trijų, ku
rion įėjo ir Jonas Grinius. Tai
gi, ta komisija metiniame su
sirinkime turėjo išduoti rapor
tą. Nesirandant dviejų kom. 
narių, “raportuoja” Grinius. 
Vietoj kalbėti apie dalykus, 
kurie tai komisijai buvo paves
ta ištirti, Grinius “raportuoja,” 
kaip vedamos knygos, kaip 
įrašomos narių duoklės ir t.t. 
Tą malimalienę tęsė apie 10 
minučių, iki nariai, pritrūkę 
kantrybės, pradėjo reikalauti: 
“Arba duok raportą, arba sės
kis.” Kilo triukšmas. Grinius 
reikalauja, kad nariai nutiltų, 
jis tęsiąs savo “raportą.” Na
riai sako: “Mums tokio rapor
to nereikia.” Pirm., matyda
mas, kad nariai nenori jo “ra
porto” klausyti, prašo Grinių 

. atsisėsti. Tas neklauso nė pir- 
!mininko. Pagaliaus, atėjo mar
šalka, “raporterį” Joną Gri
nių pasodino.

Ne tie laikai, ponas Griniau, 
kada galėtum žmones mulkin-

Ji, kaip kad darydavai praei
tyje. Dabar žmonės protauja, 
už nosių vedžiojami nebesiduo- 
da.

Užrašų ■ rast. Juozas Iva
nauskas ‘ pranešė, kad 1944 

į metais sirgo 32 nariai. Mirė 6. 
Pašalpos išmokėta virš $5,000. 
Dabar randasi 7 ligoniai, tarp 
tų ir vice-pirm. Povilas Luko
ševičius.

Linkim naujai 
tartingai veikti, 
greitai susveikti.

Senas

Maine Valstijos 
Žinios

(Bus daugiau)

valdybai su-
o ligoniams

Kliubietis.

BERLYNAS SUPRANTA, KAD 
NETEKS RYTŲ PRŪSUOS
London, saus. 24. — Ber

lyno radijo kariniai komen
tatoriai sakė, kad Raudono
ji Armija dar mažai kur te- 
sulaikoma. Nacių gen. Ditt- 
mar pareiškė, kad vokiečių 
rytinis frontas “palaidas, 
pilnas privarytas gilių ky
lių, ir būklė tokia, kaip ant 
peilio ašmenų.” Kiti nacių 
karininkai sakė, kad rusai, 
turbūt, “užims visą Rytinę 
Prūsiją, Poznanių ir Vokie
čių Sileziją.” Jie šaukė vo
kiečius žūt-būtiniai iš už ba
rikadų kovoti.

Embden, Me.
Virš 20 metų atgal čia lietu

vis Mike Maliauskas, rodos, iš 
Shenandoah, Pa., nusipirko 
ūkį, palei Embden, Me. Ka
dangi farmoje negalėjo tiek 
pelnyti, kad užlaikyti šeimy
ną, tad Maikis vėl grįžo dirbti 
į anglių kasyklas. O moteris 
su vaikais apdirbinėjo ūkį. Tik 
keli metai atgal jo žmona mi
rė. Tad jis, atvykęs pačia pa
laidoti, ir pats numirė. Paliko 
tris dukteris: Oną, Mary ir 
Ellą. O trys sūnūs yra Dėdės 
Šamo tarnyboje. Eddie yra 
oficierius, Louis saržentas ir 
Peter staff saržentas ir ka
riauja su naciais Vokietijoj.

KARŠTIS RAMINA
NUGAROS SKAUSMUS!

Karštis palengvina raumenų skatffimus — 
greitai, BCkmingai. Norint gaut pageidaujamą, 
nuolatinį palengvinimą karščiu ištisas dienas, 
pačioj 'skaudamoj vietoj, utdėk vieną dideli 
Johnson’s RAUDONOJO KRYŽIAUS PLAS
TER! — arba stovesnįjį, Šiltesnį Johnson’s 
Plasterj Nugarai . . . Lengvi, veiklūs jo vais
tai švelniai kaitina nugarą, išjudina kraujo 
apytaka, veikia prieš jo susikūopimą, atliuo- 
suoja skausmą . . . Šiltas audeklinis apdangas 
palaiko kūno karštį, saugo nugarą nuo atšali
mo, teiki nuolatinę paramą . . . Išbandyk šį 
švarų, lengvą, patikrintą būdą ‘‘karščiu gydy
ti” paprastą nugaros gėlimą ir kitus raumenų 
skausmus — ŠIANDIEN. (Jei turi chronišką 
nugaros gėlimą, eik pas gydytoją.) . . . Vi
suomet reikalauk TIKROJO, Johnson and 
son and Johnson pagaminto.

RED CROSS PLASTER
BACK PLASTER

PIRKITE KARO BONUS!

So. Boston, Mass.
Kas turite atliekamų drabu

žių, apsiavų, be kurių galite 
apsieiti, tai malonėkite paau
koti Lietuvos žmonėms. Lietu
vos žmonėms labai yra reika
linga mūsų pagalba.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto, Bostono skyrius, tu
ri centrų sunešimui visų do
vanų. Centras yra 318 W. 
Broadway. Kas tik ką turite, 
tai prašome atnešti. Centras 
yra ant trečių lubų. Atdaras 
kožną vakarą nuo 6:30 iki 9 
valandai. Yra daug darbo prie 
taisymo ir pakavimo, ypatin
gai darbo kriaučiams. Kas tik 
galite, tai ateikite padirbėti.

A. Dambrauskas.

Pittsburgh, Pa.
Diskusijos

Sekmadienį, sausio 28 d., 2 
vai. po pietų, L. M. D. svetai
nėje, 142 Orr St., Pittsburghe, 
įvyks labai svarbios diskusijos 
Lietuvos žmonių šelpimo rei
kalu. Jas rengia Liet. Litera
tūros Draugijos 4-tas apskri
tys ir Liet. Darbininkų Susivie
nijimo 8-tas apskritys bendrai.

Visos ir vipi kviečiami atsi
lankyti. Sužinokite, kaip mes 
galime daugiau pagelbėti karo 
išlaimėjimui ir kaip padėti 
Lietuvos žmonėms, kurie tik 
ką išlaisvinti iš nacių vergijos.

Komitetas.

t
lO% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BY THE 
AXIS LATER!

BUY WAR BONDS

LIETUVIŠKAS

TRAKT YRI US
(VALGYKLA IR ALINfi)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines.
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkar

411 Grand St. Brooklyn

Peter Malesky gruodžio 15, 
1944, labai ilgą laišką rašo sa
vo pačiai, nurodinėdamas jo 
divizijos, tai yra, 30-tos Infan
try div., didvyriškumą. Tas jo 
laiškas tilpo anglų savaitraš
tyje “The Madison Bulletin.” 
Beje, trumpai jis primena, kad 
esąs sužeistas Vokiečių fron
te.

K

Dar vienas jų sūnus Albert 
gyvena su penketą vaikų Ma- 
disone.

Visai nesitikėtam kampe te
ko sutikti lietuvį, tai iš Water
ville, Me. Su pažįstamu rusu 
išėjome medžioti tūlas laikas 
tam atgal. Išvydome arklį, vel
kantį nukirstą ilgą medį ir 
staigiai žmogus užkeikė užki- 

' mušiu balsu ant arklio, lietu
viškai! Sakau, tai jūs esate 
lietuvis? Jisai atsakė: “Taip, 
dzievaš, vilinskas lietuvis...” 
Turįs ten ūkį ir savo mišką 
kertąs. O ve čia, šuo skalina, 
atvaro lapę ir taip greit aš jį 
palikau.

Jauna Mergaite.

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

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.

Unija laimėjo pergalę. R. 
J. Thomas, United Automobile 
Workers (CIO) prezidentas 
nėra kriminalistas dėl įrašinė- 
jimo unijon narių. Taip nuta
rė Jungtinių Valstijų Aukš
čiausia Teismas. Einant Texas 
valstijos įstatymais, jis buvo 
įkaitintas už įvašinėjimą narių 
neturint tam valstijos leidimo. 
Thomas apeliavo bylą ir lai
mėjo.

Nashua, N. H
Jackson katininės. darbinin

kų. unijos, lokalo 405, susirin
kimas įvyks nedėlioj, sausio 28 
d., 2 vai. po pietų, toj pačioj 
svetainėj, kaip ir visuomet. 
Bus labai svarbus raportas ir 
kiti reikalai. Visi ir visos'būti
nai dalyvaukite.

Vienas iš Viršininkų.

t

.1. 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

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. 8-6723.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Raudo-

Laisvės 
kuopos

Kaip praeityje, taip pat ir 
šiais metais visos lietuviškos 
draugystės ir kuopos nutarė 
turėti bendrą parengimą nau
dai šios šalies Raudonojo Kry
žiaus. Bendras draugysčių at
stovų susirinkimas įvyko sau
sio 19 d. ir nutarta surengti 
šaunią vakarienę, ant balan
džio 8 d. Yra manoma, kad 
visi Great Necko ir apylinkės 
lietuviai prisidės prie šio pra
kilnaus darbo, parems 
nąjį Kryžių.

Jau buvo aprašyta 
No. 16, apie LDS 24
metinį susirinkimą, kur kores- 
pond. pabarė kuopą už neau- 
kavimą, o LPT Komitetą už 
nesirūpinimą3 šelpimu Lietuvos 
našlaičių-vaikučių. Tiek gali
ma pasakyti, kad po susirinki
mo, laike vaišių, kuriose daly
vavo ir koresp. buvo surinkta 
dėlei Lietuvos vaikučių $12. 
Aukavo šios ypatos: po $1: 
F. Lideikis, M. Smaidziunienė,- 
E. Marcinkevičienė, Ig. Urbo
nas, J. Kupčinskas, F. Klaston, 
P. Kutkus, P. Beeis, O. Lu- 
kauskienė, M. Urbonas, Ch. 
Laužaitis, T. VeZdziunienė.

Neaišku, kodėl korespon
dentas pamiršo (arba nenore* 
jo) parašyti, kad Lietuvos vai
kučiams buvo renkamos au
kos ? ’ P. Beeis.

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

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ
Mes egzaminuojam akis, rašome receptus, 

nupieštam planus

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

1 (cH

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS I 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Llūdėsio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Jrengtos Dvi Koplyčios^ Duodamos 

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

SSSHBtl

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

gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu X-spinduliu 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikrin 
rinkamą 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 j

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

UitluSOT
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Didžiuliai Japonų Nuo
stoliai Luzone

I

■ Luzon. — Per dvi pirmą
sias savaites po amerikiečių 
įsiveržimo į Luzoną, didžią
ją Filipinų salą, buvo už
mušta 6,449 japonai, sun
kiai sužeista 7,200 ir suim
ta 423.

Amerikiečių nuostoliai bu
vo tokie: 657 užmušta, 187 
be žinios dingę, ir 2,301 su
žeistas.

Švedijoj gautos žinios sa
ko, kad tūkstančiai bėglių 
sugužėjo iš rytinės Vokietį- 
jos i Berlyną.

Baltimore, Md.
Sužeistas Deltuvų Sūnus

Vyriausybė pranešė drau
gams Deltųvams, kad jų sūnus 
Leonardas sužeistas kovoje 
prieš žiauriuosius japonus ir 
randasi Ramiojo Vandenyno, 
ant vienos salos, ligoninėje.

Linkime kovūnui Leonardui 
greitai pasveikti ir reiškiame 
drg. Deltuvams gilią užuojau
tą !

Drgl. Deltuvai yra nepa-l 
vargstanti veikėjai darbinin-j 
kiškame judėjime, jie daug 
veikia, aukoja. Jie išauklėjo, 
savo vaikus darbininkiškoj: 
dvasioj, priauklėjo prie mūsų 
judėjimo. Jų vyriausias sūnus 
buvo unijos viršininkas ir da-! 
bar jo priežiūroj dirba apie 
300 darbininkų. Jų dukra iš
ėjus mokslus, dirba advokato 
raštinėj ir yra LDS kuopos se
kretorė.

Draugų Deltuvų jauniausias 
sūnus Leonardas yra apie 20; 
metų amžiaus. Pasitikiu, kad 
jis pilnai pasveiks ir vėl kovos 

Apries mūsų visų priešą.
V-kus.

Maskvon parvyko Gusev, 
Sovietų ambasadorius Ang
lijai.

“To

DYKAI

3

Ppstwar . possibilities: 
We’re guests of honor.”

WORCESTER, MASS.
Sekmadieni, sausio 28 d., Wash

burn Hali, 321 Maine St., įvyks 
svarbus masinis mitingas, Lenino 
mirties paminėjimui. Programoj bus 
rodoma svarbi filmą — Soviet Me
dicine at the Front. Pradžia 8 v. v. 
Prašome dalyvauti šiame svarbiame 
mitinge. Rengia Communist Poli
tical Assoc. (21-22)

the union bąli, Jeeves.

Išbandykite Deksnio Galingą Mostj. 
Naujai pagerinta ir sudaryta pagal 
vėliausius mokslo išradimus, iš to
limų, skirtingų kraštų svieto, viso
kių žolių šaknų, aliejų, turi savyje 
stebėtinai galingą šilumą, šildyda-

ma galingai greit pagelbės nuo 
Reumatišfco skausmo, Rankų ir Ko
jų skaudėjimo, Dieglių, Nuovargio ir 
Šalčio. Tūkstančiams pagelbėjo ir 
tamstai pagelbės. Nieko nelaukda
mas tuojaus siųsk šį pagarsinimą, 
parašęs savo antrašą, ir aplaikysi 
Dek$nio Galingos Mosties išbandy
mui DYKAI.
Pavardė.......
Gatvė ir numeris
Miestas................. valstija.

DEKENS OINTMENT CO.
P. O. BOX 666, NEWARK 1, N. J

Waterbury, Conn.
IŠ Lietuvai Pagalbos Teikimo 

Komiteto Veiklos
Greitai prabėgo 1944 me

tai. Daug buvo laimėta kovų 
fronte, daug darbų atlikta, kad 
nugalėjus priešas, kad vėl pa
sauliui grąžinus taiką, daug 
atlikta darbo pagalbai Lietu
vos žmonių, kurie nukentėjo 
nuo vokiečių.

Daugelis iš mūsų tikėjomės 
pereitais metais, kad karas jau 
bus baigtas Europoje, bet to 
dar neatsiekta, tai turime šie
met dirbti, kad tą atsiekus.

Waterburyje Lietuvos žmo
nėms pagalbos darbas eina 
sparčiai. Mūsų komitetas į cen
trą yra pasiuntęs virš $300, o 
daug pavieniai pasiuntė, dra
panų buvo surinkta ir pasiųsta 
virš 4,000 svarų, visai naujų 
apatinių nupirkta ir pasiųsta 
166 kavalkai. Ir daug kitų dar
bų atlikta. Būtų galima ir dau
giau atlikti, bet tik vieną turi
me vietą drapanų, sunešimui, o 
kada oras prastas, tai drapanų 
rinkimas ir atgabenimas yra 
apsunkintas.

Mūsų moteris pradėjo siūti 
naujus drabužėlius Lietuvos 
vaikučiams. Drg. Norkienė yra 
pasiuvus 50 dresiukių mergai-j 
tems. Tai labai didelis ir gra-; 
žus darbas! Drg. Uršulė Gri
nienė yra pasiuvus 35 sukne
les. Drg. Druzinskienė prida
vė pasiuvus 15 kavalkų. Ir yra! 
daugiau moterų, pasižadėjusių ; 
tame darbe. Elzbieta Strasins-! 
kas aukavo $2 nupirkimui ma-i 
tėvijos dręsiukėms. P. Bokasi 
aukavo $12, už tuos pinigus' 
nupirkta dviem vaikam apren- 
gimėliai.

Dirbkime visi ir visos! Pa
gelbėkime Lietuvos vaikučiams 
našlaičiams, kurių tėvus vokie
čiai nužudė.

Draugas.

Rio de Janeiro, Brazilija. 
— Čia atvyko naujas Jung
tinių Valstijų ambasadorius, 
Adolfas A. Berle.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MALIAVOS ŠVIRŠKŪJAI
Tik Patyrę

Prisilaikoma. WMC, Taisyklių

NEWARK FIREPROOF
138 AVON AVE. 

•NEWARK, N. J.
. BIGELOW 3-3115 

_____________________ į_________________(28)

KRIENO AFORIZMAI
Ign. Kubiliūnas turėtų 

pakeist savo sostinę — iš 
Bostono į New Yorką. Jo 
energija ir gabumai čionai 
atitiktų, kaip kirvis kotui.

Komunistiniame pasauly
je nėra nei aukštesnių, nei 
žemesnių tautų, — jame 
broliaujasi šiaurė, rytai, va
karai ir pietai.

Minkštaširdis, bendrai i- 
mant, yra biednas pinigais, 
bet turtingas draugais.

Įsakymais klausimas ne- 
sistato ir užsispyrimais ne- 
išsiriša.

Klasinės kovos fronte šio 
karo metu darbininkai ofen- 
syvo nedaro, bet gintis yra 
jų teisė ir pareiga.

Kiekviename žmoguje yra 
pakankamai jam reikalingo 
proto, tik bėda, kad ne vi
sas protas būna vartojamas-.

Kas su rašytojais gyvas 
gerai draugauja, tas ir po 
mirties su jais dar bičiu-

Išgelbėti alkoholio auką 
nuo girtavimo, pirmiausia 
jį reikia išgelbėt nuo tų ap
linkybių, kurios verčia gir
tauti.

žodžių racijonavimas su
mažina barnius.—Tai geras 
receptas ypač vedusiem, ku
riems dažnai tenka susibari.

Yra moterys ir moterys: 
vienos vyrų žaislui, kitos 
sunkiam darbui, o trečios— 
savo vyrus palinksmina ir 
duoną jiems uždirba.

Yra moterų, kurioms vy
ras turi ne tik duoną už
dirbti, bet dar sykiu su jo
mis dejuoti, kuomet jos 
būk tai sergą.

PRANEŠIMAI 
Iš KITUR

MEDUS

2

3

4

KODĖL TURIME VALGYTI 
MEDŲ

Nąturalis ir tikras medus bitelių 
surinktas iš įvairių medžių ir žo
lynų žiedų.
Meduje randasi Įvairių mineralių 
druskų ir Vitaminų^ kas yra būti
nai reikalinga atbudavojimui žmo
gaus kūno.
Medus yra daug saldesnis ir svei
kesnis už cukrų.
Medus, Šiltas vanduo ir citrino 
(lemon) sultis daug pagelbsti nuo 
gerklės skaudėjimo ir šalčio.

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

Taipgi galite užsisakyti per Lais
vės administraciją.

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

LONG ISLAND CITY, N. Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYrai
ŠTAI JUMS PROGA ĮSIGAUTI 

Į BŪTINĄ PRAMONĘ
PAPRASTI DARBININKAI 

APVALYTOJAI 
MAŠINISTAI - TOOL MAKERS 

Dieniniai ir Naktiniai šiftai
GERA ALGA PASTOVŪS DARBAI

Geros Darbo Sąlygos moderniniame fabrike. 
PRISILAIKOMA WMC REGULIACIJŲ

GENERAL INSTRUMENT CORP. 
829 NEWARK AVENUE,

ELIZABETH, NEW JERSEY ,23)

VIRŠAMS VYRAI 
PATYRĘ 

PRIE KOMERCIJINIŲ
TRAILER

VIRŠŲ TAISYMUI
TAIPGI

SANDELIO rūmui vyras
Gera Alga 

Pokarine Ateitis
Laikas ir puse virš 40 valandą.

KREIPKITĖS
THE TRAILMOBILE CO.
58 MONTGOMERY ST.,

NEWARK, N. J.
PRISILAIKOME WMC TAISYKLIŲ 

(27)

REIKIA AP VALYTO JŲ 
$30 J SAVAITĘ 
Nuolatinis Darbas 

Moderniškas Fabrikas
I. D. WATCH CASE CO.

137-11 90TII AVE. 
JAMAICA, L. I.

(24)

NELAVINTI FABRIKUI
DARBININKAI
Lengvas Darbas 

65c [ VALANDĄ PRADŽIAI 
Nuolatinis Darbas

I. D. WATCH CASE CO.
137-11 90TH AVE.

JAMAICA, L. I. 
_________________ O.

LAIVŲ VALYTOJAI 
PAGELBININKAI
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA
R. T. C. Shipbuilding Corp.

Delaware A^e. & State St., 
CAMDEN. N. J.

• <22

Vyrai

ĮRENGIMŲ OPERATORIAI 
BE PATYRIMO

ĮRENGIMŲ operatoriai 
BE PATYRIMO 
Proga išmokti 

operuoti chemišką
Įrengimą seniai jsteigtoj kompanijoj.

CHARLES LENNIG & CO.
5000 Richmond Street 
PHILADELPHIA

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

4417 Frankford Ave.

BALTIMORE & OHIO R.R.
Turi Vietų p 

PAPRASTIEM
DARBININKAM

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

PHILADELPHIA. PA.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
MOTERYS & VYRAI—NĖRA AMŽIAUS 

APRIBAV1MO.
GERA ALGA—VISUOSE DEPARTMENTUOS 

NUOLAT. PATYRIMO NEREIKIA.
NĖRA AGENTŪROS MOKESČIO 

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

KNOTT HOTELS
FREE EMPLOYMENT SERVICE 

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

Pareiškimo.

VIRTUVEI
VYRAS AR MOTERIS

Ąbelnai Pagolbininkaj
Orlaivių Ka.feterijai

Gražios Daibo Sąlygos. Gera Alga. 
Nemokamai Valgis.

Nuolatinis Darbas. Kreipkitės Tuojau.
AMERICAN EXPORT 

AIRLINES
Marine Base, LaGuardia Field.

(22) 
——————■ ' i > V" - | —...............   " ..........—T—I’....................

REIKIA SUPERINTENDENT — JANITOR.
16 Seimų darnas. Karštas Vanduo. Garu Šil
doma. 4 kambariai ir alga. Telefonuokite

TRIANGLE 5-6255 arba SLOCUM 6-6255.

OPERATORIAI
ANT SEKŠINŲ DARBAS. 

SINGER SEWING MAŠINA.
GERA AUGA.

NUOLATINIS DARBAS.
OLITA LADIES GARMENT, INC.

15 WAVERLY PL., N. Y. C.
' . (22)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI VYRAI
Sandėlyje, Maspeth, L. I. 

BŪTINA PRAMONE 
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS. 

Abclnai Uždarbys $55 iki $60 į Savaitę.
Pokarinė Proga.

E. D. GIBERSON & CO.
57th St. & Grand Ave., Maspeth, L.I.

(25)

VYRAS
AMŽIAUS 39 AR VIRŠAUS 

ABELNAI PAGELBININKAS 
BENDROVĖJE VIRTUVĖJE

$27.50 Į SAVAITĘ
Laikas ir Pusė Viršaus

40 Valandų
Duodama Uniformos ir 1 Kartą Valgis.

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

(22)

OPERATORIAI
Prie Viena Adata Siuvamų Mašinų 

GERA ALGA
NUOLAT 

AMERICAN CANVAS CO.
45 MONMOUTH ST., NEWARK, N.J.

MITCHELL 2-3826
(20

MECHANIKAI IR MECHANIKŲ 
PAGELBININKAI

Pilnam ar Daliai Laiko. Puikiausia Alga.
Kreipkitės

STUART AUTO SALES 
356 Boulevard, Bayonne N. J.

Bayonne 3-5353 
Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių
 x ' *(27)

APVALYTOJAS
Dėl Fabriko

Nuolatinis ; Gera Alga 
Daug Viršlaikių 

Dabar ir Po Karo
FRED GRETSCH MFG. 

60 BROADWAY 
BROOKLYN.

_______________________________________(22)

VYRAI
MOKINIAI
DIENINIS ŠIFTAS 

65c į Valandą Pradžiai 
Prisideda Laikas ir Pusė- 

už Viršlaikius.
NAKTINIS ŠIFTAS.

71 Vz c į Valandą Pradžiai 
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
GREITI PAKILIMAI

Prisilaikomi W.M.C. Taisyklių.

43 MEADOW ST.
BROOKLYN.

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

(26)

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

ir

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

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

(27)

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSE PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

# KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42NP ST.
(23)

TOOLMAKERS
lathe darbininkai

IR PIRMOS KLASES PILNI MĄšąiISTAI 
Akuratnam Mašininiams ir įrankių darbui.

Aukštoj algoą moRaaną.
CLARE TOOL CO.

135-137 Jackson St., Newark, N. J.
(18)

VYRAI IR BERNIUKAI
Abelnas Darbas 

SALDAINIŲ KRAUTUVĖJE 
Patyrimas Nereikalingas 
Puikiausia Proga Pakilimams 

Laikąs ir Pusė už Viršlaikius 
DUODAME UNIFORMAS

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA,
(SO)

HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS!
18-35

LENGVAS FABRIKO DARBAS 
48 VALANDŲ SAVAITE 

51 DIENOS 
Laikas ir Pusė Virš 40 Valandų. 

NUOLATINIS DARBAS! 
POKARINE PROGA!

LINKSMOS DARBO SĄLYGOS!

JULIUS SCHMID, INC. 
439 WEST 55TH STREET 

NEW YORK CITY.
(27)

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

 (27)

VALYTOJOS 
MOTERYS 

BŪTINAM VALYMUI
SALDAINIŲ FABRIKE

Valandos 12 :30 P.M.
” iki 9 P.M.

šeštadieniais:
8 A.M. iki 12 Noon 
SEKMADIENIAIS .

NEDIRBAMA

WHITMAN’S CHOCOLATES 
. 415 RACE ST. 
PHILADELPHIA, PA

•(30)

MERGINOS & MOTERYS
PILNAM LAIKUI

Bes turime Įvairių darbų savo 
fabrikuose

MERGINOMS PERĖJUSIOMS 16
Iš anksčiau patyrimas nereikalingas 

Geros darbo sąlygos

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA
■ (30)

MOTERYS.
LENGVAS DARBAS. GEROS ALGOS.

KAJO NOVELTY CO.
390 Second Avenue, N. Y. C.

(22)

OPERATORES
ANT BLOUSES IR DICKIES 

Uždirba iki $50 į Savaitę 
5 DIENU SAVAITĖ

SEKŠINŲ DARBAS NUO KAVALKŲ 
ASTORIA 8-1257

87-11 21st St., Astoria
HAVEMEYER 6-5991

40-08 Junction Blvd., Corona, L. I.
(22)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Auto Mechanikai—Viršams Vyrai
Kodėl nedirbti seniai jsieteigusiai firmai— 
patikimai, teisingai ir prielankiai savo atsi- 
nešimu linkui darbininkų—ir būti užsitikrinu
siu darbu kai pasibaigs karinė produkcija.

AUKŠČIAUSIA ALGA 
NUOLATINIS DARBAS 
DARBAS SU ATEITIMI

LINDSLEY. CHEVROLET
12-14 EĖM ST., MONTCLAIR, N. J.

) MONTCLAIR 2-8610
" . .... , .............. ........... . ..... . .

LAIKRODŽIŲ TAISYTOJAI
Būtinam Laivyno Kontrakto Darbui
Patyrę laikrodžių taisytojai, laikrodžių taiky

mo ir patikrinimo dirbtuvei. Mokama , 
aukšta kaina. Kreipkitėe

SEARS, ROEBUCK and CQ.
Mail Order Employment Dept.

4640 Roosevelt Blvd.
PHILADELPHIA, PA.

—arbą—
Paa Jūsų Arčiausią U.S.E.S. Ofisą

(28)

RAŠTININKĖS IR TYPISTĖS
Penkių Dienų Savaitė. 

Patyrusios ai Pradinės. 
Nacionalė Organizacija.

Būtina Pramonė.
Patogi Transportacija

Linksmos Darbo Sąlygos.
Nustatyti algos pakėlimai su puikiausia 

pokai ine ateitimi.

AMERICAN DISTRICT
TELEGRAPH ĘO., INC.

155 SIXTH AVE. (Spring St.)
NEW YORK CITY (8-tos Lubos)

124)

TYPISTS
PRADINĖS

Darbas Bankoje
Gabios Skaitlinėse

Gera Proga Pakilimui 
Pageidaujamos Aplinkybės

DIGBY 4-0022

___________________________ LiU.
MERGINOS

Lengvas fabriko darbas. 40 Valandų.
$21 pradžiai. Nuolatinė Proga.

FIFTH AVENUE HOSIERY MILL, 
122 FIFTH AVENUE.

____________________________________ (24)

NELAVINTOS FABRIKUI
DARBININKĖS
Lengvas Darbas.

G5e Į VALANDĄ PRADŽIAI
Nuolatinis Darbas.

L D. WATCH CASE CO.
137-11 90TII AVE.
JAMAICA, L. I.

(27)

RAŠTININKĖS
Užbaigusios High School
REIKIA KELETOS

GERA ALGA
40 VALAND AVAITĖ

11-tos Lubos.
(23)

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 pirkimu. 

Apmokamos vakacijos.
SEARS, ROEBUCK and CO.

Mail Order Employment Dept 
4640 Roosevelt Blvd. 

PHILADELPHIA, PA.

MERGINOS & MOTERYS
MUMS REIKIA JŪSŲ KAIPO

ACCOUNTING CLERKS *
ABELNAI RAŠTININKIŲ

KNYGVED2IŲ
TYPISTS

IR OPERATORĖS PRIE 
ADDRESSOGRAPHS-ADDING and 

COMPTOMETER MACHINES 
10% Nuolaidos ant Pirkimų

SEARS, ROEBUCK & CO.
Mail Ord. Emp. Dept.,
4640 Roosevelt Blvd.

PHILADELPHIA, PA.
(23)

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI

l-MI IR 2-RI ŠIFTAI
KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD & 

RHAWN ST.
HOLMESBURG

PHILADELPHIA, PA.

(»»
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Penktadienis, šausio Ž6, 194$

Pasilinsminkite Savo įvedęs cigaretų padalinimo 
kortas savo kostumeriams.

Sausio 28-tą, Grand Paradise!
Didžiojo Brooklyn© ir apy

linkės lietuvių iškilmė—dien
raščio Laisvės metinis bankie- 
tas—Įvyks jau ši sekmadienį, 
6 vai. vakaro, Grand Paradise 
salėse, 318 Grand St., kampas 
Havemeyer St., Brooklyne.

Kviečiame visus pasilinks
minti. čia visuomet yra proga 
susitikti su svečiais, .Laisvės šė- 
rininkais ir delegatais iš tolimų 
miestų, susieiti per desėtkus 
metų nesusitiktus kaimynus ir

senus draugus, įsigyti naujų 
pažinčių. Laisvės pramogose 
taip pat yra puikiausia proga 
smagiam pobūviui su savo 
draugais, giminėmis ir kaimy
nais brooklyniečiais. Dienraš
čio patrijotams ir prieteliams 
tuo patimi yra proga ir parem
ti savo spaudą, kuri ištikimai 
tarnauja lietuviams ir abelnai 
darbo žmonėms visuose svar
biuose reikaluose per visus me
tus.

Svečiai prašomi pribūti lai
ku. Suvažiavimas baigsis apie 
5-6 vai. ir suvažiavimo daly
viai nori vakarieniauti, vaka
rienė visuomet duodama lai
ku. Tikietai dar ne visi išpar
duoti, bus galima gauti ir prie 
durų. Tad ateikite visi. Ban- 
kietui tikieto kaina $2.50. 
Vien šokiams 60c. Abiejų tak
sai įskaityti.
i Prašome įsitėmyti: pradžia 

suvažiavimo 10 vai. ryto, ban-

kietas 6 vai. vakaro, šokiai nuo 
7-tos. šokiams gros Antano Pa- 
vidžio radijo orkestrą.

Kelrodis:
Vieta arčiausia privažiuoja

ma BMT J amaica linija. Išlipt 
Marcy Ave. stotyje. Važiuo
jant Independent linijomis im
ti GG traukinį ir išlipti Grand 
St. stotyje. Iš abiejų stočių tik 
keli trumpi blokučiai iki salės.

Pirmoji išbandymo savaite, 
sako jis, buvo labai sėkminga. 
Riboto gavinio išteko visiems 
savo nuolatiniams kostume
riams. Be padalinimo, sakė jis, 
didžiuma pasilikdavo visai ne
gavę cigaretų. Jis mano, kad 
planas galėtų veikti visame 
mieste, bile kuriam trūksta
mam daiktui padalinti, jeigu 
prekėj ai teisingai kooperuotų 
ir pirkėjai išsižadėtų, noro susi
grobti daugiau, negu jiems iš- 
puolančią dalį.

Panašus planas būsiąs išban
dytas viso miesto skale Chica- 
goje ateinančią savaitę.

Per Metus Mieste Su
rinkta 816,544 To

nai Popieros

Tarp Lietuvių Oras Apgavo

Aprokuota, kad 1944 metais 
New Yorko mieste surinkta 
816,544 tonai atliekamos po
pieros. Tai esąs apie 12-tas 
nuošimtis visame krašte su
rinktos popieros. 757,742.4 to
pai buvę surinkti per komerci
nes įstaigas, kurios popierą su
perka ir parduoda. Kitus 58,-
801.6 tonus surinko įvairios 
karui remti organizacijos. Į tą 
skaičių įeina darbas miesto 
mokyklų, labdaringų organiza
cijų, miesto švaros departmen- 
to. Pastarasis surinkęs 18,-
461.6 tonus.

Andriuškevičius Rašo iš 
Belaisvės Vokietijoj
Mikas ir Nelė Andriuškevi

čiai ir jų duktė Mrs. Nellie 
žvirblis neseniai gavo laiškų 
nuo sūnaus-brolio Miko An
driuškevičiaus, karo belaisvio 
Vokietijoj. Laiške, iš gruodžio 
4, Mikas rašo:

Gavau mamytės išsiųstus du 
pundelius, žodžiais negalima 
išreikšti,*kaip brangūs man tie 
mamytės ir tėtės atsiųsti pun
deliai.

Gavau vieną iš jūsų senųjų 
laiškų, išsiųstą birželio mėn. 
Esu gavęs vaikų, Ann ir Andy 
paveikslus. Stebiuosi ir džiau
giuosi, kaip jie paaugę. Labai 
malonu gauti laiškai iš namų 
ir žinoti, kaip visi gyvuojate, 
kuo užsiimate. Aš jaučiuosi gy- 
rai, tik oras dar vis nekoks.

Neliuk, atiduok mano ge
riausius linkėjimus žvirblių 
šeimai, Nedvarams, Charles ir 
Frances. Lai Dievas laimina 
jus visus. Mike.

Andriuškevičius buvo belais
vių kempėje prie Poznaniaus. 
Jeigu vokiečiai laike dabarti
nio žaibiško Sovietų ofensyvo 
nespėjo belaisvių išvežti ar su
naikinti, amerikiečiai belais
viai, jų tarpe ir Andriuškevi
čius, gal greit bus išlaisvinti.

Po sunkios operacijos, 
sveiksta Izabelė Misiūnienė, 
brooklynietė. Porą savaičių at
gal ji buvo pasidavus serioziš- 
kai operacijai, Bushwick Ligo
ninėje. Dabar ligonė namieje, 
304 So. 3rd St., ir po biskį 
stiprėja. Linkime greit pa
sveikti ir vėl dalyvauti publi
koje su draugais—pažįstamais.

Barben Gavo Atlygini
mo už Sužeidimą Darbe

Augustas Barben, gyvenan
tis 32 Hudson Ave., Central 
Brooklyne, prieš arti metus 
laiko buvo susižeidęs darbe. 
Risdamas sunkius maliavų ku
bilus, jis paslydo ir krisdamas 
susižeidė. Ilgą laiką jis dėl 
to nesveikavo ir dabar dar pil
nas darbingumas nėsugrįžęs.

Daug jisai prisivaikščiojo, 
daug privargo, bandydamas 
gauti atlyginimo už sužeidimu 
paneštus nuostolius. Nežinia, 
dėl ko, daug trukdymo jis su
tiko iš buvusio darbdavio pu
sės. Pagaliau, sausio 10-tą, šių 
metų, įvykęs Darbo Depart- 
jnento Darbininkų Kompensa
cijos Divizijos sprendimas pa
tvarkė, kad jam turi būti išmo
kėta už visą praeitą laiką. At
mokama už dalinai netekimą 
darbingumo. O tolimesnis atly» 
ginimas bus sprendžiamas at
eityje, pagal tuolaikinį jo svei
katos stovį.

Verta Įsitėmyti
Darbuose susižeidusiems dar

bininkams reikia tuojau mesti 
darbą ir labai atsargiai viską 
užsirašyti, kada, kaip, kur įvy
ko nelaimė. Reikia žiūrėti, kad 
nelaimė tuojau būtų, raportuo
ta kompensacijų divizijai.

Teko pastebėti, kad kom
pensacijų bylose daug darbo 
žmonių pralaimi už savo per 
didelį kantrumą. Tyrinėtojams 
atrodo netikėtina, kad kas su 
skaudama ranka ai’ koja dirb-

Taipgi atrodo netikėtina, 
žmogus galėjęs užmiršti 
nelaimės laika ir aplinky-

S.

tų.
kad
savo 
bes.

jauPereitą savaitę mes 
skundėmės, kad New Yorke 
pridribo daug sniego. Prisidė
jęs prie pirmesnio, sniegas su
darė apie 8 colių klodą. Ta
čiau oro pranašai vis tikrino, 
kad bus, bus šilčiau. Norėda
mi taupyti įrankius ir darbo 
jėgas, sniegvaliai tik prašlavė 
sniegą nuo vidurgatvių, bet ne
nuvežė.

Oro pranašų prižadus oras 
ištesėjo, bet tik vienai dienai. 
Sukrauto sniego paviršių ap
leido vandeniu, o sekamą pa
rą ir toliau taip pašaldė, kad 
sniegas sulipo į ledo kalvas. 
Dabar turės būti kirviu kapo
jamas, arba išteksim ledo 
pavasario švenčių.

Dar Yra Progą Įstoti į 
Kadetų Slaugių Kursus 

Su Stipendija

Lėktuvais Parveža 
Daug Sužeistą

iki

Kad Lietuvos Žmonėms 
Nebūtų Šalta

Aukojo daug drabužių ir če- 
verykų drg. J. Milmantai, Lais
vės skaitytojai: tris vyriškus 
švarkus ir overkotą, visai ge
rus; baksą drabužėlių vaiku
čiams, gatavai išvalytų ir bak
są Čeverykų. Taipgi J. Stankai- 
tienė daug drabužių nuo savęs 
aukojo dėl Lietuvos žmonių. 
Sako:

—žinau, kaip bloga gyventi 
žmonėms po karo, nes ir man 
teko daug perkentėti per per
eitą pasaulinį karą.

Ir drg. Milmantienė tą patį 
nukentėjo, tai dar ir daugiau 
žadėjo surinkti drabužių ir ki
tokių dalykėlių. O drg. Stan- 
kaitienė patarnauja atveždama 
su savo karu.

Pranešama, kad Chicagoj 
prasidėjęs falšyvų raudonųjų 
punktų . raketas pasiekęs ir 
New Yorką. Pirmu kartu šio
mis dienomis^OPA radus tarp 
sugrįžusių iš krautuvių štampų 
ir falšyvųjų.

Yorko viešbučių savi- 
nusiskundžia, kad tūli 
elgiasi grobikiškai. Jie

New 
ninkai 
svečiai 
užsisako keliuose viešbučiuose
kambarį, o pasirinkę patinka- 
miaųsį, kitiems neatsako.

Išvežė Ligoninėn 
L. Dainauską

Praeito trečiadienio vakarą 
išvežė ligoninėn Lauriną Dai
nauską, gyvenantį po num. 35 
Stagg1 St. Damauskas yra apie 
70 metų amžiaus; gyveno pats 
vienas, šaltuose kambariuose. 
PaskutinįU4laiku jisai pradėjo 
žymiai silpnėti.

Damauskas turi, rodos, tris 
dukteris ir sūnų, kurie gyvena 
kur tai' toliau. Taigi minėtą 
vakarą ’atvažiavo jojo dukte
rys ir, matydamos tėvo silp
numą, padavė ji ligoninėn.

Ą P. š.

FILMOS

Merle Obe-

gyvenimu 
ir jo meile

Radio City Nauja Filmą
Columbia gamybos nauja 

spalvota filmą “A Picture to 
Remember” pradedama rodyti 
Radio City Music Hall šį ket
virtadienį, sausio 25-tą. žvaigž
dėse Paul Muni ir 
ron.

Filmą paremta 
Frederic Chopin’o
poetei George Sand. Garsųjį 
kompozitorių atvaizduoti fil- 
moje įvesdintas naujas akto
rius Cornel Wilde. P-lė Obe
ron vaidina poetę Sand, o 
Paul Munį — profesoriaus, 
Chopin’o mokytojaus rolėje.

Didžiojoj scenoj naujas, 
smagus lotyniškos Amerikos 
muzikos, dainų, šokių aktas 
“Saludos,” pagamintas per 
Russell Markert.

ŠĮ SEKMADIENĮ
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Įvyks Dienraščio Laisvės

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

Svečių, Kad Visus Tinkamai Aprūpinti Maistu.

BILIETAS BANKIETUI $2.50.
(Valdžios taksai Įskaityti) <

1 ----------------------- -- . ■■ , . .......... ............................ .

DIENRAŠČIO LAISVĖS BANKIETAS BUS

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

• kamp. Havemeyer St.

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

Vien tik Šokiams Įžanga 60c, taksai Įskaityti.

Į kariškąją didžiojo New 
Yorko lėktuvų stotį—Mitchell 
Field—kas mėnuo dabar par- 
skridinama apie tūkstantis su
žeistų iš Europos. Retai pasi
taiko diena, kad didžiulis ke
turiais motorais Douglas C-54 
nenutūptų stotyje, pasitinka
mas kelių didelių, autobusams 
panašių ambulansų. Už 30 mi
nučių po nusileidimo, kariai 
jau ilsisi kariškoje ligoninėje 
ant Amerikos sausžemio.

Nuo pereito birželio į šią 
stotį parvežta 10,000 sužeis
tų. Kelionė ima 18 valandų.

esama as- 
mokyklose 
už Brook-

Brooklyne ir Long Islande 
veikiančios studentėm slaugėm 
mokyklos dar vis turi 55 sti
pendijas (scholarships) norin
tiems ir tinkamiems įstoti į J. 
V. Cadet Nurse Korpusą. Sti
pendijos bus išduotos įstojan- 
tiems vasario ir kovo mėne
siais. Programai vadovauja U. 
S. Public Health Service.

Stipendijos padengia 24 iki 
36 mėn. mokinimą studentėms 
slaugėms, kurios pagelbsti pri
žiūrėt ligonius civilinėse ligoni
nėse, tuomi paliuosuojant jau 
išsilavinusias slauges militariš- 
koms pareigoms.

Liuosų vietų dar 
tuoniose slaugybos 
Brooklyne ir notoli
lyno: Brooklyn State Hospital 
15 vietų, Jewish Hospital—30, 
Prospect Heights — 10, Cen
tral Islip State Hospital — 4, 
Flushing Hospital —• 7, Adel
phi College — 5, Kings Park 
College —- 10, Creedmoor
State Hospital -— 17.

Stipendijos padengia lėšas 
mokinimo, kambario, maisto, 
knygų, uniformų ir duoda ne
didelę sumą bėgamoms asme
niškoms išlaidoms kas mėnesį.

Įstoti gali asmenys nuo 17 
iki 35 metų amžiaus, geros 
sveikatos, baigę high school su 
patenkinančiais požymiais ar
ba turintieji atitinkamo moks
lo laipsnį, įgytą specialiais kur
sais ar pamokomis. Smulkme- 
ningų informacijų galima gauti 
bile kurioje iš minėtų mokyklų 
arba 1 Hanson St., Brooklyne.

Vaikai Laimėjo $139
Prieš arti pusmetis 5 ber

niukai buvo radę $139 dešim
ties colių plyšyje, uždengta
me 30 svarų geležiniu dankčiu, 
prie 15 Catharine Slip, New 
Yorke. Vaikai buvo pinigais 
pasidalinę, pirmas radėjas di
džiumą pasilikęs sau, kitiems 
padalinęs po biskį. Bet dviejų 
berniukų tėvas apie radinį ra
portavo policijai ir pinigai bu
vo laikomi policijos priežiūro
je.

Savininkams neatsišaukus, 
pereitą antradienį berniukams 
padalinta radinys ant keturių 
—po lygų Šerą trims ir dviem 
berniukam iš vienos šeimos 
ketvirtas šėras padalytas pu
siau.

Įvedęs Cigaretų 
Padalinimą

Gerald Cornblatt, šio karo 
veteranas, užlaikąs vaistinę 
4139 Broadway, New Yorke,

Grand Opening
įvyks

šeštadienį

Sausio 27 January

o jis yra 
neapsakomas—taipgi pagelbs
ti sveikatai.

Viskas daroma, kad paleng- kraštą džiaugsmas 
vinti sužeistųjų kelionę ir grei
tai sugrįžti. Sugrįžimo į savo

Bus Duodama Užkandžių 
VELTUI

8 v. v. iki 12 vidurnakčio

Antanas Ratkus
neseniai įsigyjo naują lietuviš
ką užeigą (Bar & Grill) ir 
dabar kviečia visus savo prie- 
telius, pažįstamus į Prakilnų 
Atidarymą jo naujos vietos.

Antrašas: .

427 WILSON AVENUE
Kampas MADISON ST., j 

Brooklyn, N. Y.
(RIDGEWOOD-BUSHWICK SEK.)

nuo

Pakvieskite Savo Kaimynus!
(23)

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS: į ^are

Penktadieniais uždaryta

SHOP
Savininkas
Kaimos
Avenue

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER
K. DEGUTIS,

Prieinamos
306 Union

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN «, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIA1

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką praMsti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas “Green Star Bar and Gri’l*’ nes žino, kad visados bus patenkinti;

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

, PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

X 9

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

tai sugr

SVEIKINIMASX
Sveikinu dienraščio Laisvės 

Bendrovės Dalininkų Konven
ciją ir Visus Dalyvius.

Linkiu Dienraščiui Laisvei 
Kuo Geriausios Ateities, Kuo 
Pasekmingiausia Tiekti Apš
vietę Amerik. Lietuvių Išeivijai.

PETRAS KAPICKAS
Ten Eyck Bar & Grill

32 TEN EYCK ST. BROOKLYN
Telefonas EV. 4-8174

LINKSMO PASIMATYMO LAISVĖS 
BANKIETE ŠĮ SEKMADIENĮ.

P. K.

USF* LITUANICA SQUARE

Restaurant
STANLEY RUTKCNAS

SAVININKAS *

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS

Šeštadieniais, Sekmadieniais ir kitokiose šventėse.

■ Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS♦
GRAŽIAI {RENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

BU

Persodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime Įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Benrus, Gruen, Langines, 
Jules, Jurgensen.

VERI-THIN RYTUM, ,.17-jewel Precision 

movement Smartly styled yellow 

0old filled com ...... $33.75

ROBERT 
701 Grand St. 
Tel. ST. 2-2178

LIPTON Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS.

mm ....... i ■»




