
KRISLAI
Jspūdžiai ir Apdūmojimai.
Kaip Malonus Pavasario

Vėjas.
Jo Piktoji Karjera Baigiasi.
Mušis ir Gaus Mušti. 
Laiškai ir Laiškai.

Rašo A. BIMBA

Nė pas vieną Laisvės ben
drovės šėrininkų suvažiavimo 
dalyvį nebuvo nė krislelio pe
simizmo. Su didele viltimi

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

ANTRATdephow: siaT’l*87TRET Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Sausio-January 31, 1945 Pavienio Numerio Kaina 5c. Metai XXXV. Dienraščio XXVII.
■ I , ■ , ■ .

No. 26 LAISVĖS

mes žiūrime į ateitį. Prospek
tai geli ir šviesūs. Dienraščio 
padėtis sveika ir tvirta.

Karo frontuose tik pergalės. 
Lietuva jau visa išlaisvinta.

vRAUDONARMIEČIAI ĮSIVERŽĖ IKI 20 MYLIU VOKIETIJON
E---------------------------------------------------------■a

Jau matosi hitlerinės bestijos 
pradžia pabaigos.

Paryžius saus. 30. — Vo

Suvažiavimas davė daug ge-j 
ro. Daug naują 
ta ir daug gerų 
daryta.

Dienraščio vajus praėjo gra
žiai. Daugelis lietuvių, kurie 
dar taip neseniai šventai tikė
jo fašistinės spaudos propa
gandai, prasikrapšto akis, iš- 
bunda iš miego. Tai pastebima 
kiekvienoje kolonijoje. j

Demokratinėje visuomenėje' kiečių artilerija bombarda- 
kuo puikiausias susiklausymas. Į vo anglus St. Odilienberg 
Nei vaidų, nei frakcijų. i miestelyj, prie Vokietijos

Visa tai teigiamai veikė su-1 rubežiaus su Holandija. Pir- 
važiavimo dvasią. Ko murnsjmoji Amerikos armija Bel- 
reikia, tai visiško atsisveikini-I gijoj į rytus nuo St Vitho 
mo su apsileidimu ir nepaisy-Į įg vokiečių pasieni-
mu* *4-4, ' n*us miestelius Bullange,

... ... . .. i Holzheim, Medendorf irv iena labai sveika mintis šuva- TT f . ,.. . ............... vr- 1 Herresbach.ziavime gražiai prigijo: Musu r„ X. . .. . v.
vajininkai sunkiausia darbavo-l .Ti'eciosios amerikiečių ar
si, bet jie suvažiavime atrodė į mijos daliniai peiejo is Luk- 
sveikiausiais! Tai buvo paste-! sembdrgo per Our upę į Vo- 
beta ir pabrėžta.* Gražus, pra-i kietiją arti Oberhauseno ir 
kilnus darbas, vadinasi, žmo-! pasivarė apie mylią pirmyn, 
gaus sveikatą tik pataiso! ! užimdami kelis gyvenamuo-

★ įsius punktus.
Toliau į pietus vokiečių 

minčių iškel-• patrankos smarkiai bombar- 
nutanmų pa- javo amerikiečius vadina

moj Saverne spragoj, į 
*_ v . J šiaurvakarius nuo Franci- 

tare zoc j n jos jįjmiesčio Strasbourgo. 
ašy es! Prancūzai dasigrūmė iki 

pusės mylios nuo Colmaro ir 
išmušė vokiečius iš Grues- 
senheimo.

Suvažiavimas 
Lietuvos reikalais, 
sekretoriui Stettinius pasiųsta 
telegrama: Tegul eina laukan! 
“ambasadorius” žadeikis. Jis 
atstovauja tik save, o oda Lie
tuvos duoną.

Pats jis nesusipras. Smeto
ninę kiaulę iš bulvių tik lazda 
teišginsi. Todėl mūsų valsty
bės sekretorius prašomas tatai 
ir padaryti: atšaukti pripaži
nimą ir žadeikis turės eiti 
duoną užsidirbti.

Nereikia liPukti Roosevelto, 
Churchillo ir Stalino konferen
cijos del Lietuvos klausimo iš
sprendimo. Tas klausimas se
niai išspręstas, žadeikio pikto
ji karjera baigiasi. Jis dabar 
lošia rolę Bachmetjevo. Tas 
bjaurybė irgi per kelius metus 
po pirmojo karo sėdėjo Wash
ingtone ir ėdė Rusijos duoną.

Bet kur jis šiandien ?
Neužilgo žmonės galės 

klausti: O kur šiandien Sme
tonos ambasadorius ponas ža- 
deikis ?

Goebbelsas turi pilnas ran
kas darbo. Jis turi įtikinti Vo
kietijos žmones, kad Hitlerio 
vaiskas dar galės atsilaikyti. 
Todėl šaukia jis: Mes kariau
sime prie Berlyno, Berlyne ir
už Berlyno!

Netenka abejoti, jog taip ir 
bus: mušis ir gaus mušti.

Prieš kelius mėnesius savo 
kaulais vokiečiai tręšė sveti
mas žemes, dabar tręš savo 
žemę.

Taip daug geriau.
★ ★ ★

Iš Lietuvos ateina daug laiš
kų. Kiekvienam, gavusiam 
laišką nuo saviškių, laiškas la
bai brangus. Taip ilgai laukta, 
tiek daug prisiklapavota! Pa
galiau susisiekta su savaisiais!

Tačiau ne kiekvieną laišką 
reikia siųsti redakcijai ir pra
šyti, kad būtų įdėtas Laisvėn. 
Laiškas, kuris neturi jokios 
platesnės reikšmės, o sukasi 
vien tik apie asmeniško po
būdžio reikalėlius,, netinka 
laikraštin. Todėl nesupykite, 
jeigu tokius laiškus gausite at
gal su pastaba, kad netilps.

Maskva. — Sovietų kariai 
saus. 27 d. visuose frontuo
se sunaikino bei sunkiai su
žalojo 140 vokiečių tankų ir 
nušovė 18 jų lėktuvų.

Jankiai Prasiveržė
Per Our Upę Mylią

J Vokietijos Žemę

HITLERININKAI PER 
KRAUSTO KAPITA

LĄ Į ŠVEDIJA
Stockholm, šved. — Pas

kutiniu laiku labai daug vo
kiečių kapitalo ir įvairių 
pramonių patentų buvo per
kelta į Švediją. Tai tikras 
ženklas, jog naciai žino, kad 
taps sumušti.

(Pirmesnės žinios rodė, 
kad naciai daug savo aukso 
ir kitų vertingų pinigų per- 
kraustė iš Vokietijos į Švei
cariją.)

Švedijon atvyksta daug 
vokiečių, kurie norį “viską 
pasakyti” apie hitlerininkus. 
Nežinia, ar jie tiesą saky
tų ar gudriai apmaskuotą 
nacišką propagandą vestų.

HITLERININKŲ NAIKI
NIMAS BUDAPEŠTE

Maskva. — Sovietų kariai 
tebenaikina vokiečių ir ven
grų kariuomenę apsuptą 
Budapešte, Vengrijos sosti
nėje. Raudonarmiečiai užė
mė dar 32 blokus namu, v

ŠIMTAIS NAIKINAMI NACIŲ 
TANKAI IR LĖKTUVAI

Maskva, — Sovietų kariai 
saus. 28 d. visuose frontuo
se sunaikino bei išmušė iš 
veikimo 203 vokiečių tankus 
ir nušovė 110 jų lėktuvų.

Naciai Permeta Savo Lėk
tuvus iš Vakarų į Rytus 
Paryžius. — Paskutinė

mis dienomis beveik visai 
nepasirodo vokiečių lėktu
vai vakarų fronte prieš a- 
merikiečius ir anglus. Di
džiąją daugumą savo lėktu
vų naciai permetė į rytinį 
frontą, prieš Sovietus, kaip 
teigia talkininkų korespon
dentai iš vakarinio fronto.

Užimta Penki Šešto daliai RyiŲ Prasijos
-------- >---------------------------------------------- B. ' ______________________ E-------------- - ------------------------------------------

ŽUKOVUI TELIEKA 85 
MYLIOS IKI BERLYNO

London, saus. 30. — Pra
nešimai iš rytinio karo fron
to teigia, kad maršalo Žu
kovo armija Brandenburgo 
provincijoj užėmė pozicijas 
už 85 mylių nuo Berlyno. 
Maskvos žinia sako, Sovie
tų kariuomenė įsiveržė 5 iki 
9 mylių į Brandenburgą.

———
Čechoslovakijos Prez. 

Benes Grįžta į Išva
duotą Slovakijos Dalį

London. — Emigracinė 
Čechoslovakijos valdžia pra
nešė, kad jos prezidentas E- 
duardas Benes netrukus 
persikels j rytinę Slovakiją, 
Raudonosios Armijos išva
duotą. Ten jau nuvyko Če
choslovakijos ūkinio atstei- 
gimo ministeris Frantisek 
Nemec.

Atkeliavus prez. Benesui, 
bus įsteigta nauja valdžia, 
kokios norės išlaisvintieji 
žmonės.

Paskutiniu laiku buvo pa
skleisti gandai, būk Sovietų 
Sąjunga norinti prijungti 
Karpatų*- Ukrainą, kitaip 
vadinamą Ruthenija arba 
Rusini ja, rytiniame Čecho
slovakijos kampe. Komerci
nė spauda ir radijas skelbė, 
būk esą nesusipratimų tarp 
Čechoslovakijos valdžios ir 
Sovietų dėl Karpatų-Ukrai- 
nos. “Tai buvo tik kvaili 
spėliojimai,” pareiškė čecho- 
slovakų ministeris Fr. Ne
mec: “Nes gyvuoja tvirta 
sutartinė tarp Sovietų ir 
Čechoslovakijos valdžių.”

SUIMTAS KAIZERIO 
.ANŪKAS?

. Stockholm, šved. — Pas
klido kalbos, kad rusai, tur
būt, suėifiė ir vokiečių kuni
gaikštį Lujų Ferdinandą, 
velionio kaizerio vyriausio 
sūnaus sūnų.

SOVIETŲ KARIUOMENE NUŽYGIAVO GANA
TOEI PIRMYN PER VOKIETIJOS POMERANIJA

London, saus. 30. — Pir
moji Baltarusijos armija, 
komanduojama m a r š a lo 
Žukovo, įsiveržė į antrą Vo
kietijos provinciją, Pomera
niją, kur užėmė Woldenburg 
miestą su geležinkelio sto- 
čia ir 150 kitų gyvenamųjų 
vietovių, Vokietijoj. "Wol- 
denburgas stovi už 12 mylių 
nuo Lenkijos rubežiaus, 93 
mylios į šiaurės rytus nuo 
Berlyno ir 57 myk į pietų 
rytus nuo( Stettino uosta
miesčio, daugelio geležinke
lių mazgo. Vienas geležinke
lis iš užimto Woldenburgo 
veda tiesiai. į Stettiną.

Berlynas sakė, jog rusai 
pasiekė jau patį vidurį Po- 
znaniaus didmiesčio vakari
nėje Lenkijoje. Sovietų ka
riuomenė neatlaidžiai naiki
na visomis pusėmis apgultus

Raudonosios Armijos generolai Rokossovsky ir Žukov 
tariasi apie strategiją rytą fronte. Rokossovsky vado
vauja Pirmajai Baltgudijos Armijai, o Žukov — Antra
jai. Iš jų minos galima spėti, jog jie pilnai pasitenkinę 
mūšių eiga. Jų vadovaujamos armijos triuškina Hitle
rio jėgas.

Raud. Armija Ima Karaliaučiaus 
Priemiesčius; Suėmė dar 130 Na
cių Lėktuvų ir 136 Patrankas
London saus. 30. — Tre

čioji Baltarusijos armija, 
vadovaujama generolo Čer
niachovskio, Rytinėje Prū
sijoje paėmė vietas arčiau 
dviejų amerikinių mylių nuo 
Karaliaučiaus priemiesčiuos 
miečiai atakuoja vokiečius 
Karaliaučius priemiesčiuose 
iš priekio ir daro apsupimo 
žygius prieš jį iš žiemių- 
vakarų ir pietų-vakarų.

Sovietų kariuomene užė
mė jau daugiau kaip 12,280 
ketvirtainių mylių Rytinės 
Prūsijos ploto; taigi suspau
stiem naciam teliko ten tik 
apie 2,500 ketvirtainių my
lių sklypas. Apie Raudono
sios Armijos veiksmus Ryti
nėje Prūsijoje štai ką sako 
oficialis Maskvos praneši

mas: 

Raudonarmiečiai Gręsia Atkirst 
Pomeraniją iki Stettino Uosto

nacius Poznaniuje, ties pie
tiniu Lenkijos Koridoriaus 
galu. Į vakarus nuo Pozna
nians raudonarmiečiai taip 
pat pasiekė sieną tarp Vo
kietijos ir Lenkijos už 93 
mylių į rytus nuo Berlyno.

Raudonoji Armija bloškia 
hitlerininkus atgal linkui 
Odro upės, plaukiančios už 
40 mylių į rytus nuo Berly
no. Menama, kad tik palei 
tą upę vokiečiai galės suda
ryti stiprią pasipriešinimo 
liniją.

Sovietų kariuomenė apėjo 
pietinį galą vadinamos ma
žosios Siegfriedo Linijos, į 
šiaurę nuo šneidemiulio. 
Pats šneidemiul, 43,000 gy

“Sovietų kariuomene sau
sio 2i9 d. Rytų Prūsijoj pa
ėmė daugiau kaip 100 gyve
namųjų vietovių į šiaurva
karius nuo Karaliaučiaus ir 
į pietus nuo jo; tarp tų vie
tovių yra geležinkelio stotys 
Laptau, Gross-Raum, Nos- 
selbeck, Schrombehnen ir 
Roessel. Tuo pačiu laiku 
mūsų kariuomenė atmušinė
jo stiprias vokiečių tankų ir 
pėstininkų atakas į šiaurva
karius nuo Allensteino. To
mis atakomis priešai sten
gėsi prasiveržti iš apsupimo 
ir ištrūkti į vakarus.

Sausio 28 d. Rytinėje Prū-| 
sijoje buvo pagrobta 130 vo
kiečių lėktuvų, 136 patran
kos, 270 trokų ir automobi
lių ir paimta nelaisvėn dau
giau kaip 1,300 vokiečių ka
reivių ir oficierių.” 

ventojų miestas, kelių gele
žinkelių mazgas pasieninia- 
me Vokietijos ruože, yra vi
somis pusėmis apsuptas ir 
šturmuojamas sovietinės 
kariuomenės.

Įžiūrima, kad Raudonoji 
Armija nuo Šneidemiulio 
trauks į Stettiną, siekdama 
atkirst visą Vokietijos Po
meranijos provinciją iki 
Lenkų Koridoriaus.

Sovietų kariai jau perkir
to keliose vietose puikųjį 
plentą ir tiesioginį geležin
kelį tarp Dancigo uostamies 
čio ir Berlyno.

Maršalo Žukovo Pirmoji 
Baltarusijos armija 125 my
lių frontu stumia nacius at

POMERANIJOJ SOVIETAI 
NUŽYGIAVO IKI 20 MYL.
London, saus. 30. — Na

ciai sake, jog rusai juos 
puola už 90 mylių nuo Ber
lyno. Kiti pranešimai teigia, 
kad Sovietai numaršavo 20 
myk gilyn i Vokietijos pro
vinciją Pomeraniją.

Kodėl Daug Kongres- 
many Išstoja prieš 
Verstiną Karo Darbą
Washington. — Daugelis 

Amerikos kongreso narių 
žada balsuot prieš May-Bai- 
ley sumanymą, kuris siūlo 
verstinai imt kariniam dar
bam vyrus nuo 18 iki 45 me
tu amžiaus, kurie nerekru- 
tuoti karo tarnybai. Tokių 
vyrų esama iki 18 milionų.

Verstinų karinių darbų į- 
statymo reikalauja prezid. 
Rooseveltas. Tam priešina
si juo daugiau kongresmanų 
dabar, kai Sovietai taip 
triuškina vokiečius ir talki
ninkai vakaruose laužo na
cių pasipriešinimus. Suma
nymo rėmėjai nurodo, kad 
hitlerininkai ir japonai dar 
stiprūs ir karas toli-gražu 
nebaigiamas.

Sovietai Artėja prie Spragos, 
Vedančios į Austriją

London, saus. 30.— Ket
virtoji Ukrainos armija, ge
nerolo Petrovo komandoje, 
grumdamasi per Karpatų 
kalnyną, pietin. Lenkijoj už
ėmė Novy Targ, susisieki
mų centrą ir 100 kitų vieto
vių.

Kiti Raudonosios Armi
jos junginiai paėmė vietas 
už 10 mylių nuo geležinke
lių mazgo Ryįniko, 30 my
lių nuo Moravskos-Ostra- 
vos, Čechoslovakijos did
miesčio, ties anga į Moravi
jos spragą, vedančią per 
Čechoslovakiją į Austriją.

gal linkui Berlyno, o kitos 
sovietinės jėgos grumiasi 
link žiemių, į Lenkų Korido
rių ir Dancigą.

Į vakarus nuo Poznaniaus 
Žukovo kariai Vokietijoje 
paėmė Drieseną ir kelis ki
tus tvirtoviškus miestus, o 
vakarinėje Lenkijoje ir Si
lezijoje užėmė viso 465 vie
toves per dieną.

Aukštojoj Silezijoj Pir
moji Ukrainos armija, mar
šalo Konevo komandoj, at
ėmė iš vokiečių Knurovą ir 
dar šešias gyvenamąsias vie
tas angliakasyklų ir metalų 
pramonės srityje.

Berlynas skelbė, kad vo
kiečiai Silezijoj, girdi, pra
mušę sovietinį apsupimo ra
tą aplink Steinau, vakari
niame Odro upės šone.

Luzone Amerikiečiai 
Paėmė San Fernan
do, Susisiek Centrą

Luzon, saus. 30. — Gene
rolo MacArthuro kariuome
nė atėmė iš japonų San Fer
nando miestą, geležinkelio 
ir vieškelių centrą, 34 my
lios i šiaurvakarius nuo Ma- 
nilos, Filipinų salyno sosti
nės. Į šiaurę nuo San Fer
nando amerikiečiai užėmė 
Licab miestelį.

Ties San Manuel, linkui 
Lingayen Įlankos, amerikie
čiai atmušė stiprią japonų, 
ataką; sunaikino 49 priešų 
tankus ir užmušė bent 789 
japonus. Viso gi iki šiol Lu
zon saloj sunaikinta 103 ja
ponų tankai ir pagrobta 128 
jų kanuolės.

Nuo amerikiečių įsiverži
mo į Luzon salą iki šiol bu
vo užmušta apie 25,000 ja
ponų. O amerikiečių nuosto
liai šitokie: 1,017 užmušta, 
3,040 sužeista ir 197 be ži
nios dingo. 4 a jfi

BERLYNAS PRIPAŽĮS
TA, KAD RUSAI 

UŽIMS JĮ
Berne, Šveic. — Nacių 

darbo fronto vadas dr. Ro
bert Ley, kalbėdamas per 
radiją, įspėjo vokiečius šiais 
žodžiais:

“Turbūt, tikrai ir greit 
pereis į rusų rankas, kas 
yra likę iš Vokietijos sosta- 
miesčio” (Berlyno). Bet jis 
tvirtino, kad naciai kovosią 
Berlyne ir antrapus Berly
no.

Šį kartą nebus jokių Vo
kietijoj iškilmių paminėti 
Hitlerio įsigalėjimo sukak
čiai.

MAIŠTAI
Pranešimai iš bepusiškų • 

kraštų sako, kad išsivystė 
platus bruzdėjimas Miuni- 
che, kur iš Berlyno persi
kraustė nacių vadai. Tei
giama, kad įvariose vietose 
Vokietijoj įvyko mūšių tarp 
nacių smogikų ir vadinamo
sios “liaudies armijos.”

Pranešama, kad vieni ki
tus daugmeniškai areštuoja 
ir šaudo.

Bridgeporte, Conn., Mi
rė Ign. Vaitiekūnas
čia sausio 29 d. širdies li

ga mirė Ignas Vatiekūnas 
šv. Vincento Ligoninėje. Bu
vo 50 metų amžiaus. Pašar
votas Daugėlos laidotuvių į- 
staigoje, Park Ave., Bridge
porte. Velionis buvo visų 
didžiųjų pažangių organiza
cijų narys, Laisvės skaityto
jas ir rėmėjas ir darbininkų 
veikėjas.

(šią žinią Laisvei prane
šė telefonu Petras Bara
nauskas iš Bridgeporto.)

Seniaus Ignas Vaitiekūnas 
gyveno Lawrence, Mass.; 
paskui Philadelphijoj.



i r- W*t***.* "n
į

j f 
į I

/¥

Antras, puslapis

LAISVE
LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY

A

v/ ft j /S

.1 Laiav^—Liberty, Lithuanian Daily
Xi«.. I.., ■■ I., i II.I .■■I.i.il. i. 11. .į,,,',, II ., imi............. ....  . ..............

W Mk.
i V 

t? • * hv-l

V ,
M

‘■'Trečiadienis, Sausio 31, 1945

Every day except Sundays and Holidays 
Established April 5, 1911

427 LORIMER ST., BROOKLYN 6, NEW YORK
Tel. STagg 2-3878

. $6.50

. $3.50

. $7.00
$3.75

. $8.00

. $4.00
$7.00>

. $3.75

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

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year .................
United States, six months .............
Brooklyn, N. Y., per year ...........
Brooklyn, N. ¥., six months ..........
Foreign countries, per year ..........
Foreign countries, six months ......
Canada and Brazil, per year ........
Canada and Brazil, six months ....

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

Act of March 3, 1879.

Laisvės Redakcijos Pranešimas 
Įvykasiajam Šėrininkų Suvažiavi
mui š. m. Sausio 28 d., Brooklyne.

Gyvename didžiojo karo metą ir todėl, 
kai mes susirenkame į tokį svarbų mi
tingą, kai šis, ir kai siekiamės pasverti 
bendrąją padėtį, mes sveriame ją vy
riausiai pagal tą, kaip dalykai stovi fron
tuose. Nes nei vienas politiškai mąstąs 
žmogus šiandien negali jokių svarbesnių 
klausimų spręsti, nesuderindamas jų su 
visa karo eiga.

Šiemet karines padėties požiūriu mū
sų suvažiavimas įvyksta linksmesniu, op
timistiškesnių laiku negu bet kuris suva
žiavimas, įvykęs bėgy j pastarųjų trejetos 
metų.

1943 m. suvažiavime, įvykusiame sau
sio 30 d. šitoje pačioje salėje, mes tebe- 
sisielojome mūsų gimtojo krašto, Lietu
vos, vargais ir nelaimėmis ir jos ateiti
mi, — Lietuvos, kuri tuomet nešė baisią 
hitlerininkų okupantų priespaudą.

Šiemet, netenka jums aiškinti, Lietu
va jau išvaduota. Šiuos žodžius rašant 
baigiama vaduoti ir Mažoji Lietuva, ku
ri, kaip visi ženklai rodo,, bus įjungta į 
Didžiąją Lietuvą ir tuomi bus įkūnytas 
per septynis šimtus metų lietuvių tautos 
puoselėtas troškimas suvienyti visą lietu
vių tautą visiems laikams.

Praeitaisiais metais šiuo laiku mes tik 
laukėme, tik troškome, kad juo greičiau 
būtų atidarytas antrasis frontas—būtų 
atidalytas Vakarų Europoje.

Šiemet mūsų didvyriški kariai jau ka
riauja arti Rheino upės, kurią peržen
gus, visi keliai ves į Berlyną.

Praeitaisiais metais mes tik galvojom, 
kada amerikonai pradės veiksmus laisvi
nimui Filipinų salų, — šiemet MacArthu- 
ro vadovaujami kariai jau mušasi netoli 
Filipinų sostinės, Manilos miesto.

Nemanykite, gerbiamieji, kad aš čia 
pradėsiu analizuoti mūsų karo frontų pa
dėti arba aiškinsiu militarinius; mūsų 
Jungtinių Tautų kariuomenių veiksmus. 
Ne! Šiais keletu žodžių prisiminiau karo 
klausimus vyriausiai tam, kad parodyti, 
kaip mes šiemet galime jaustis kur kas 
saugesniais ir optimistiškesniais, negu 
jautėmės praeitais metais šiuo laiku.

Šiandien nei vieno čia esančiojo galvo
je nekyla abejonė, ar priešas bus sumuš
tas; šiandien kiekvieno mūsų galvoje te
bėra klausimas tik tokis: kada jis bus su
muštas? Kaip greit jis bus likviduotas? 
Šiandien mažai tėra tokių žmonių, kurie 
abejoja ar priešas Europoje bus sumuš
tas šiais metais.

Dabar dėl Laisvės turinio.
Mažai tenka čia jums aiškinti mūsų 

dienraščio politinę kryptį arba tai, ką jis 
gynė ir ką smerkė, kam jis tarnavo ir 
prieš ką kovojo. Kiekvienas dienraštį 
skaitėte ir matėte. Užtenka, jei prisi
minsiu kai kuriuos žymesnius dalykus 
bei dėsnius, kuriais redakcija vadovavosi 
dienraštį redaguodama:

1. Laisvė nuoširdžiai ir energingai rė
mė Jungtines Tautas, jų karines pastan
gas, ir kovojo prieš fašist. valstybes, prieš 
kurias mes kariaujam. Teherano tarimų 
principai buvo mūsų nusistatymo pagrin
du.

2. Laisvė vienijo Amerikos lietuvių vi
suomenę, ją ragindama tvirtinti Ameri
kos karines pastangas. Mes plačiai rek
lamavome, mes daug rašėme apie visas 
didžiąsias kampanijas, vestas krašto ka
rinėms pastangoms stiprinti. Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus vajus, National 
War Fundo, karinių krašto paskolų kam
panijos mūsų dienraštyj buvo plačiai rek
lamuojamos, raginant lietuvius jas nuo
širdžiai remti.

3. Dar 1943 m. pabaigoj, atsimename, 
įvykusiame Demokratinių Amerikos Lie
tu vių*Su važiavime New Yorke buvo vien-
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lingoji Raudonoji Armija Lietuvą išva
davo ir šiandien Lietuva gauna apščiai 
medžiaginės paramos iš tų respublikų. 
Dėka tam, kad Lietuva yra tarybinė, jai 
greičiau bus užgydytos žaizdos, padary
tos vokiškųjų okupantų. Dėka tam, kad 
ji tarybinė, Lietuva, tenka manyti, at
gaus Mažąją Lietuvą, gal būt net su pa
čiu Karaliaučiumi!

Šiandien kiekvienam jau aišku, jog ta
rybų Lietuva pasiliks tarybine, nepaisant 
visokių nedaperėtų politikierių (Ameri
koje) šauksmų ir kliedėjimų. 1940 metais 
tartasis Lietuvos liaudies žodis pakeistas 
nebus.

Mūsų dienraštis, taigi, ragina visus 
Amerikos lietuvius anti-fašistus, visus 
padorius žmęnes, nepaisant, kas jie buvo 
seniau, vienytis, burtis krūvon ir remti 
savo tėvų kraštą, reikalingą ūmios para
mos.

Kiek tai liečia pačią redakciją, neten
ka nieko pridėti. Mūsų personalas tas 
pats, koks buvo bėgyj praeitų kelerių me
tų, be jokių atmainų. Su bendradarbiais 
ir korespondentais redakcijos santykiai 
draugiški, geri.

Mes buvome gavę žmogų (Margaretą 
Cowl) vadovauti angliškajam Laisvėje 
skyriui. Tasai skyrius pasirodė sykį į 
savaitę per keletą mėnesių. Dabar Mar- 
gareta Cowl pasitraukia kitoms parei
goms. Tuo būdu laikinai ir angliškas 
skyrius nepasirodys. Veikiausiai, teks pa-

velto nomirtavimą ir iši’inkimą ketvirta

tįs ištikimai . laikėsi j to' didžiulio kolekty- 
vio demokratinės Amerikos lietuviųį vi
suomenės balsę, ir mes prisidėtom prie to 
platąus Amerikos visuomenės balso, kad 
prež. Rooseveltas kandidatuotų dar vie
nai tarnybai. Mes galime pasididžiuo
ti tuo didžiuoju laimėjimu, kurį Ame
rikos liaudis atliko praeitų metų lapkri
čio 7 d. išrinkdama prezidentą Roosevel- 
tą. ! ■ '.

» Mūsų dienraštis nuoširdžiai rėmė ir re
mia visus didžiuosius, visus svambiuosius 
prezidento Roosevelto karinės programos 
punktus, nes tik tokiu būdu bus greičiau 
laimėta pergalė karo frontuose ir užtik
rintas Amerikos žmonėms gražesnis gy
venimas po karo.

Kiek tai liečia organizuotą darbininkų 
judėjimą, Laisvė ėjo ir tebeina išvien su 
CIO, su jo vadovybe.

CIO šiandien vaidina^ milžinišką rolę 
tiek dėl karo laimėjimo, tiek dėl apvieni
jimo Amerikos organizuotų darbininkų, 
tiek dėl įkūrimo naujos, tarptautinės 
darbo unijų organizacijos pasauline plot
me.

Su Lietuva mūsų dienraštis palaikė 
glaudžiausius ryšius, koki tik galima ka
ro sąlygose palaikyti. Tie ryšiai, aišku, 
buvę palaikyti su paskyr. veikėjais-rašy- 
tojais per visą karo laiką, kai tarybinė 
Lietuva kentė žiauriąją vokiečių okupa
ciją ir po to, kai ji tapo išvaduota. Lie
tuvos rašytojai suprato reikalą Amerikos 
lietuvius informuoti apie tai, kas darosi 
Lietuvoje. Jie mums rašė ir teberašo.

Šiandien (be dienraščio Vilnies ir LDS 
organo Tiesos) Laisvė turi daugiausiai 
medžiagos — žinių ir straipsnių apie 
tarybinę Lietuvą. Bet kokis Amerikos 
lietuvis, bet kokis asmuo, norįs sužinoti, 
kas darosi Lietuvoje, tegali sužinoti 
tik dienraštyj Laisvėje arba Vilnyje. Be 
to, kad Lietuvos rašytojai ir žurnalistai 
mums rašo, mes jau kai kada gauname 
ir tarybinėje Lietuvoje (Vilniuje ir 
Kaune) išeinančiųjų laikraščių pluošte
lius ir iš jų pasisemiame žinių, pateikda
mi mūsų skaitytojams.

Mūsų dienraštis vaidina didžiulę rolę 
ir karo išyargintiems Lietuvos žmonėms 
šalpos teikimo darbuose. Mūsų dienraš
čio skiltys plačiai atdaros raštams ir vi
sokiems pranešimams apie Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komiteto veiklą.

Šia proga tenka tarti keletas žodžių.
Amerikoje šiuo tarpu veikia du lietu

vių komitetai, suorganizuoti Lietuvai 
šelpti: Lietuvai Pagalbos Teikimo Komi
tetas, gimęs pasėkoje praeitaisiais metais 
įvykusioje Demokratinio Lietuvių Suva
žiavimo, ir Bendras Lietuvių Šalpos Fon
das, įkurtas socijalistų ir klerikalų 
politikierių.

Pastarajam pavyko išgauti iš National 
War Fondo (Amerikos visuomenės su
dėtų aukų) tam tikrą pinigų sumą, nes 
jis, tasai “Bendrasis” Šalpos Fondas, pa
sisakė remsiąs Lietuvos žmones.

Jau gerokas laikotarpis praėjo, kai ta
sai fondas veikia, tačiau iki šiol Lietu
vos žmonės iš jo nėra gavę nei vieno cen
to, nėra gavę nei vienos pirštinės, nei 
vienos kojinės, nors jie reųka neva tam 
tikslui rūbus. Surinktieji rūbai tebeguli 
Brooklyne and Grand stryto. Tuo pačiu 
sykiu Lietuvai Pagalbos Teikimo Komi
tetas jau yra išsiuntęs net septynius vi
sokių daiktų siuntinius Lietuvos žmo
nėms. Jau ne vienas laiškas gautas Lie
tuvos žmonių, dėkuojančių už prisiųstą 
jiem pašalpą.

,To visko akiregyj mūsų dienraštis ne
galėjo tylėti. Mes rašėme, reikalaudami 
tam tikrų įstaigų — President’s War 
Relief Control Boardo ir National War 
Fondo — daryti ką nors, kad ši nesvei
ką, kenksminga lietuviuose padėtis būtų 
pašalinta. Mes reikalavome ir tebereika- 
laujame, kad karo išvargintų Lietuvos 
žmonių šelpimo darbas būtų apvienytas, 
kad būtų įkurtas vienas Pašalpos Teiki
mo Komitetas arba Fondas, atstovaująs 
visą Amerikos lietuvių visuomenę!

Mes nežinome, kaip tas visas reikalas 
išsispręs, tačiau mes nenuleisime rankų, 
iki tasai nesveikas reiškinys bus pašaliu- • 
tas.

Ryšium su Lietuva ir Amerikos lietu
viais bendrai mūsų dienraščio pozicija > 
yra tokia: Mūsų dienraštis Lietuvos liau
džiai niekad nediktavo, kokią santvarką 
ji turi įsikurti. Mes visuomet sakėme: 
kaip Lietuvos liaudis savo reikalus iš
sispręs, taip mums bus gerai.

1940 m. Lietuvos liaudis tarė savo žo
dį, kad Lietuva būtų taiybų respublika, 

.kad ji įstoja į Tarybų Sąjungos tautų 
šeimą, kaipo lygiateisė, laisva ir nepri
klausoma. Mūsų dienraštis tą Lietuvos

p- laukti karo pabaigos, kai pradės grįžti iš 
kariuomenės. mūsų kariai. Tuomet. mes 
tikrai būsime priversti angliškąjį skyrių 
Laisvėje sutvarkyti rimtai-ir jį nuolatos 
palaikyti.

Praeitaisiais metais, beje, sukako 25-* 
ri metai mūsų dienraščiui. Įvykis nebuvo 
ryškiai atžymėtas dėl visos eilės susidė
jusių aplinkybių. Dabar tenka laukti 
1946-tų metų, kuriais sukaks 35-ri me
tai, kai Laisvė pradėjo eiti. Tam jubilie
jui atžymėti turėsime išanksto pasiruoš
ti.

Tai viskas, gerbiamieji, ką aš redakci
jos vardu galiu trumpai jums pranešti.

Tačiau, būtų klaida baigti redakcijos 
pranešimą netarus nei žodžio padėkos 
mūsų bendradarbiams — ypač korespon
dentams.

Ta pačia proga, gerbiamieji, turiu pra
nešti, jog praeitais metais mirtis iš mūsų 
tarpo ištraukė ilgametį bendradarbį ir 
veikėją Juozą Ramanauską, iš Minersvil- 
lės. Prašau, d-ge pirmininke, paprašyti 
suvažiavimo dalyvius minutei sustoti ir 
tuomi pagerbti per metus mirusius mūsų 
bendradarbius ir veikėjus, visaip rėmu
sius mūsų dienraštį.

Daugelis mūsų korespondentų, sunkiai 
dirbdami karinėse pramonėse, nuolat ir 
nuolat rašo iš savo kolonijų korespon
dencijas, pateikdami mūsų skaitytojams 
paveikslą vietos lietuvių judėjimo. Jie 
rašo be jokio iš mūsų pusės jiems atly
ginimo.

Už tą jų kruopštų ir rūpestingą darbą, 
redakcija taria jiems nuoširdžią ir gilią 
padėką!

Dar Pluoštas Laisvei 
Pasveikinimų, Atėju
sių prieš Suvažiavimų

Los Angeles, Calif.
“Mes, losangeliečiai nega

lėdami dalyvauti Laisvės 
suvažiavime, linkėdami ge
riausio pasisekimo suvažia
vimui ir visiems dalyviams, 
siunčiame $16.00. Suaukavo 
ALDLD 145 kp. susirinki
me. Pareiškimas, kad mes 
draugai su jumis nors ir to
li nuo jūsų gyvenam. Drau
giškai, M. Bush, Sekr.” Au-

Nellie Valaitis, $1.50. Po 
$1: B. Valaitis, P. K. Repeč- 
kai, G. A. Bernotai, J. Blaš- 
kis, J. Lukas, A. M. Pūkiai, 
J. Druskis, A. M. Bušai, A. 
Talandževičius, A. J. Leva? 
nai, J. M. Pupiai, L. Jezels- 
kienė, J. E. Babičiai. Po 50c: 
V. Virbickas, J. K. Butman, 
A. Radienė.

Lowell, Mass.i
“Draugai: Sveikinu 

vės 25 m. sukaktuves 
suvažiavimą. Skaitau
vę nuo pat pradžios jos įsi- 
steigimo ir jaučiuosi, kad e- 
su laimingas turėdamas tokį 
laikraštį, kuris suteikia man 
daug gerų žinių ir apšvie- 
tos. Prižadu niekad su dien
raščiu L. nesiskirti ir visuo
met darbuotis Laisvės labui. 
Štai yra $5 kaipo pasveiki
nimas. Draugiškai, J. Blažo- 
nis.”

Lais- 
ir šį 
Lais-

Detroit, Mich.
“Sveikinu Laisvės šėrinm- 

kų metinį suvažiavimą, lin
kiu broliškai svarstyti rei
kalus ir nutarti daug gerų 
nutarimų. Šiandien pirmaei
lis ir svarbiausias reikalas 
yra, tai tiekimas pagelbos 
Lietuvos žmonėms. Dienraš
tis Laisvė šitame darbe at
lieka begaliniai svarbų dar
bą. Ta Lietuvos žmonėms 
pagelba yra reikalinga grei
tai — šiandien, todėl kiek
vienas kas tik skaito save 
lietuviu, be atidėliojimo turi 
prisidėti su savo aukomis. 
Čia prisiunčiu $20. $10 dien
raščiui auka ir $10 Lietuvos 
žmonėms. Draugiškai, A. M. 
Metelionis.”

Bridgeport, Conn.
“Mes, bridgeportiečiai, 

dienraščio. Laisvės draugai,

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas:
{Gerbiama. Redakcija: Mes 

suėjome ir šnekamės. Atsi- 
minėm apie “Lietuvos Him
ną.” Ar tai tas pats smeto
ninis himnas, ar pakeistas?

Su pagarba,
A. Kupchunas.

Atsakymas:
Veikiausiau jūs kalbate 

apie “Lietuva, Tėvyne Mū
sų.” Bet tai nėra smetoninis 
himnas. Tą giesmę parašė 
Vincas Kudirka daug metų 
prieš smetonizmo antplūdį 
Lietuvoje. Tarybinės Lietu
vos spauda sako, kad ten 
susirinkimai atidaromi su 
“Tarybų Sąjungos himnu ir 
Lietuvių tautos giesme.” At
rodo, kad ’’Lietuva, Tėvyne 
Mūsų” bus dabar vadinama 
“Lietuvių tautos giesme.”

KĄ KRIENAS SAKO-

Iš rašytojo tikėtis greito 
i atsakymo į laiškus yra tas 
pats, kaip tikėtis matyti siu
vėją be išplyšusio kišeniaus 
arba šiaučių be nuplyšusių 
batų.

f

sveikiname jus čion, suvažia
vusius, linkime jums pada
ryti naudingus tarimus, kad 
Laisvė būtų dar geresniu 
lietuvių vadovu ir švietėju. 
Kad žodžiai nebūtų tušti, 
tad prisiunčiame aukų:

Po $5: v LDLD 63 kp., ir 
LDS 74 kp. V. Navašinskas, 
$3.50. A. Švėgžda ir J. Pū
dymas po $2.00. J. J. Moc- 
kaitis, $1.50. J. Butnoris ir 
A. Jocis, po $1. Viso $21.”

Detroit, Mich.
Detroito Lietuvių Kliubas 

sveikina dienraščio Laisvės 
suvažiavimą. Aukavo se
kanti: Po $1: Chas. Pace- 
vich, Alex Rusas, Antanas 
Gailušis, George Norkus, 
Stasys T vari jonas, Law
rence Waicel, Albert Gu- 
zert, J. Valiukas, Charles 
Masys, Antanas Mitri kas, 
M. L. Balčiūnas, Joseph Se
nesky, Wm. Staniskis, M. 
Masys, Wm. Lewon, Ralph 
Stripin, Joseph Sidlauskas, 
Frank Mikulskį, Wm. Chu- 
mis, Petras Babinas, K. 
Rimkūnas, G. P. Leshkis, 
Anthony Giraitis, Frank 
Bakaitis, Alice Skodienė, 
John Būtėnas, Peter Gude
lis, Joe Stasul; J. Mustei
kis, J. Galinskas, K. Juodai
tis, D. Grina, Peter Ulac- 
kas, S. Babravičius, Louis 
Valeika, C. Dargis, John 
Waina, Alex Utka, A. Be- 
niušis, Sim Zusin, Antanas 
Bauzis, Petras Gyvis. Viso 
$42:00. Su linkęjmais, Chas. 
Pacevich.”

“Draugai ir Draugės: 
Šiandien jūs, Laisvės bend
rovės dalininkai, bendrai ri
šate dienraščio Laisvės rei
kalus.

Tie reikalai per visą laik
raščio gyvavimo periodą 
buvo, yra dabar ir bus: 1) 
Gilint lietuvių darbo masė
se klasinę sąmonę ir 2) Mo- 
bilizuot lietuvių darbo ma
ses į šviesesnę ateitį, kurioj 
gyvenimo pagrindu bus de
mokratija, vaduojanties rei
kalais plačiųjų darbo masių.

Mes turime viltį, jog kaip 
buvusiuos,. taip ir šiame Su-

važiavime, dar daugiau iš
plėsite laikraščiui dirvą. 
Mes įsitikinę, jog šiemet 
Suvažiavimas ypatingai į- 
vertins pergyvenamoj visai 
žmonijai katastrofoj spau
dos rolę ir dar rūpestingiau 
imsitės atsakomybę išplėti
mui Laisvės rolės Amerikos 
lietuvių politiniam, , ekono
miniam ir kultūriniam gy
venimuose. Mes pasižadame 
šiuose jūs darbuose padėti 
jums visais galimais būdais. 
Tad visi ir visos, artinan- 
ties valandai, kurioj fašistų 
militarė mašiną bus galuti
nai sunaikinta, meskimės su 
nauja energija į tą kolosalį 
darbą, kurį siūlo mums ry
tojus. Įvertinant tą svarbią 
rolę, kurią atlieka Laisvė, 
mes perkam Laisvės šėrą už 
$10 ir aukaujam $10. Drau
giškai, Detroito Lietuvių 
Moterų Pažang. Kliubas, M; 
Smitravičienė, pirm., O. 
Krakaitienė, sekr., A. Litvi- 
nienė, ižd.” i

Evelyn Blewett iš Mount 
Vernon, N. Y., paskirta civili
niu patarėju prie Karo Depart
ment© vyriausio gydytojo va
dovauti kampanijai gauti 8,- 
000 slaugiu kariškai tarnybai.

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KASKlAueiUS, M. D.

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

PLAUČIŲ DŽIOVOS 
PRADŽIA

Visų svarbiausias daiktas 
plaučių džiovos ligoj yra 
kuo anksčiausiai, kuo grei
čiausiai pažint tą ligą — ir 
kuo greičiausiai pradėt “gy
dymą”: išvažiuot kur į lau
kus, į miškus, į kalnus, į 
pajūrį, į sanatoriją — ir gy
vent ten gamtiškai, kad bū
tų gausa gryno oro; gero 
maisto ir poilsio.

Žurnale Wiener Medizini- 
sche Wochenschrift, Vienna 
daktaras I. W. Reichel’is pa
teikia keletą esmingų patė- 
mijimų.

Jei kam pradeda įsigalėti 
plaučių tuberkuliozas, tai 
žmogus pats sau gali nutė- 
myt keletą nužiūrimų požy
mių, asmeninių arba psichi
nių požymių. Pradedi jaus
tis, kaip tai visas silpnesnis, 
greičiau priilsti, 
privargsti, energijos ir dar- si 
bingumo mažiau turi, ma
žiau protinio veiklumo.

Be to, gali da prisidėti ir 
taip keli dalykėliai. Kūno 
temperatūra pradeda būt 
nebevienoda: rytais iki pus
dieniui — normali, bet po 
pusdieniui temperatūra tru
putį pakyla, gal tik kokią 
pusę laipsnio, bet vistik pa

.kyla, ir pakyla ne atsitikti
nai, bet sistematingai, aliai 
pusdienis — vis tau trupu
čiukas karščio yra. Ir tas 
temperatūros pakilimas es
ti dar žymesnis nuo kokio 
sunkesnio fizinio darbo: ta
da temperatūra esti kiek 
pakelta bent gerą porą va
landų, tuo tarpu kaip šiaip 
sau žmogui, sveikam, be 
džiovos perų, temperatūros 
pakilimas nuo sunkaus fizi
nio darbo tesitęsi tik keletą 
minučių.

žmogus kai kada pradeda 
jausti dargi ir lyg kokį mau
dimą, lengvą, neaiškų skau
smą. Kraujo ištyrimas pa
rodo padidėjusį skaičių tam 
tikros rūšies baltųjų krau- 
jakūnių — losinofilių (losi- 
nophils). Kraujas taipgi 
greitėliau sutenėja ir nusi- 
sėda (sedimentation rate).

greičiau I Klausant, gydytojui girdi- 
J lengvas braškėjimas, 

■ žmogui įkvėpuojant ir iš- 
i kvėpuojant. Rentgeno spin
dulių nuotrauka labai daug 
i padeda ligą išpažint. Kas 
tik turi kokią nuojautą, ar 
tik čia nebus džiova, tegul 
pasirūpina nueit pas gydy
toją — patikrint, X-spindu- 
lių nuotrauką padaryt krū
tinės, plaučių.
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Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū- 
ra mums padeda šviestis, pakilti, (stokite 
į Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjo! darbu ir aukom?

Trečias puslapis

Praplėskime Savo Organi
zacijos Ribas

Šiais metais sunkanka 
30 metų nuo Lietuvių Lite
ratūros Draugijos įsisteigi- 
mo. Seniau mes turėjome 
paskirą moterų organizaci
ją, kuri susijungė su LLD.

Per trisdešimtį metų L. 
L. D. rūpinosi kultūros plė 
timu tarpe lietuvių masių, 
išleido 51 knygą įvairiais 
klausimais, leidžia pastoviai 
trimėnesinį žurnalą Šviesą. 
Apie tokios draugijos reikš
mę tenka rimtai pagalvoti 
Bandykim pastatyt sau 
klausimą — kokia spraga 
būt lietuvių gyvenime be L. 
L. Draugijos? Jeigu šian
dien mes turim stiprią pa
žangią spaudą, tvirtas orga
nizacijas ir kolonijose pasi
ryžusių ir patyrusių veikė
jų, tai teks už tai padėkoti 
LLD tvėrėjams, ir trisde
šimties metų laikotarpio 
darbštiems komitetams.

Kur stiprios organizaci
jos nėra, tenais jokio kultū
rinio judėjimo taipgi nėra. 
Paskiri žmonės nedaro gy
venime reikšmės; jų balso, 
kaip ir aktyvo, niekas ne
girdi - nežino; tokie žmonės 
pranyksta minioj.

OBALSIS — 30 metų ju- 
bilėjų turime atžymėti di
desniu Draugijos ribų pra

Montreal, Canada, Moterų 
Ratelis Daug Nudirbo

Iš Moterų Metinio Susirinkimo į
Sausio 19-tą dieną įvyko, 

Montrealo progresyvių lietu-' 
vių moterų, R. Kryžiaus Rate- i 
lio metinis susirinkimas. Buvo 
gana skaitlingas. Mat, buvo, 
įdomu išgirsti mūsų darbščių 
montrealiečių metinį raportą.

Nors mes mažą skaičių turi
me tų garbingų moterėlių, bet 
jos yra nudirbusios daug dar
bų per 1944 metus.

Štai Jų Darbai:
Juškevičienė pasiuvo 35 po

ras naktinių kelnių (pajamų) 
ir 10 mažų kelnaičių, viso 45 
kavalkus.

Draugė Adomaitienė, ratelio 
gabi ir darbšti sekretorė, nu
mezgė 6 sveterius su ranko
vėm, 28 poras kojinių ir 14 
helmets — viso 48 kav.

Doveikienė numezgė 3 sve
terius su rankovėm, 1 vaikų 
sveteriuką, 8 poras pirštinių, 
7 poras kojinių ir 2 helmets— 
viso 21 kav.

Liokaitienė numezgė 3 po
ras pirštinių.

Kielienė numezgė 5 poras 
pančiakučių, 6 helmets, 3 po
ras pirštinių, 1 sveterį su ran
kovėm, 3 vaikų seveteriukus, 
7 poras kojinių ir pasiuvo 20 
kelnių — viso 45 kav.

Petronienė pasiuvo 35 poras 
naktinių kelnių (pajamų), nu
mezgė 5 poras kojinių, ir pa
siuvo 40 nosinių— viso 80 kav.

Juraitytė numezgė vieną ša
liką.

Mažilienė numezgė 9 sve
terius su rankovėm, 2 vaikų 
sveteriukus, 2 poras kojinių ir 
pasiuvo 10 vaikų marškinukų 
— viso 23 kav.

Gudienė numezgė 5 poras 
pirštinių, 3 poras kojinių, 13 
helmets — viso 21 kav.

Niaurienė numezgė 3 poras 
pirštinių, 2 poras kojinių.
. NauruseviČienė numezgė 1 
porą pirštinių.

Juraitienė pasiuvo 100 nosi
nių.

Virbylienė numezgė 2 poras 
kojinių.

plėtimu. Įrašykime šiais me
tais bent tūkstantį naujų 
narių.

Padaryt tai nebus sunku, 
jeigu tik kožnas jau esantis 
larys pagalvos apie tai rim
tai. Narių įrašymo vajus tę- 
;is per šešius mėnesius, bet 
tai nereiškia, kad pa^kuti- 
liai mėnesiai turės būti dar
bo mėnesiais. Pradėkim 
įaujų narių įrašymo vajų 
tuoj pat. Kožnas narys ga- 
im pasididžiuoti esant dali
ni tokios kultūrinės organi
zacijos. Pakvieskime dorus- 
sąžiningus vyrus ir moteris 
stoti į LLD narių eiles.

Įvairūs moterų kliubai sa- 
70 eilėse turi nemažą skait- 
'ių narių, kurios dar nepri- 
Įuli LLD eilėse. Reikia į 
tai kreipti domė$ ir tokias 
lares pakviesti įstot į Drau
giją. Moterų kliubai mūs 
judėjime vaidina labai žy
mią rolę, tad mes pilnai pa
sitikime, kad ir šiame, 30 
metų jubilėjaus vajuj, tie 

i kliubai sulos svarbią rolę.
Praneštam viešai iš kolonijų 
apie vajaus pasekmes.

LLD Moterų Centralis i “
Komitetas:

K. Petrikiene, pirm.
S. Sasna, sekr.
Eva Mizarienė, ižd.

Kielaitė pasiuvo 10 kelnių.
Keršienė numezgė 10 porų 

kojinių.
Vekterienė pasiuvo 5 poras 

naktinių kelnių (pajamų).
O. Virbylienė numezgė 6 

poras kojinių.
Minotienė numezgė 8 poras 

kojinių.
čekaitienė numezgė 3 poras 

kojinių.
Juškevičaitė, ratelio pirmi

ninkė, pasiuvo 16 kelnių ir 10 
naktinių vaikams — 26 kaval
kus.

Iš valdybos pasitraukė tik 
iždininkė drg. Adomonienė. 
Jos vieton tapo išrinkta drg. 
Gudienė. Pirmininkė pasiliko 
ta pati, drg. Juškevičaitė. Se
kretorė pasiliko ta pati, drg. 
Adomaitienė.

Šių draugių vadovybėje pui
kiai yra dalykai sutvarkyti. 
Tik ratelio finansinis raportas 
nekaip skambėjo, nes ižde 
randasi tik 5 doleriai. Sukė
limui finansų iždan,. katros 
draugės negali prisidėti mez
giniais ir siuvimais, tos pasi
žadėjo suruošti vakarienę, ar
ba kitokią pramogą.

Už puikų pasidarbavimą 
montrealietėms tenka didelis 
kreditas.

Linkiu ir šiais metais drau
gėms pasekmingiausiai dar
buotis.

Palangos Birutė.

Nesvietiškai Pakilusios 
Drabužių Kainos

Moterim reikėtų kas nors iš
sitarti apie drabužių kainas. 
Stačiai pikta, kada delnu už
klojamai kepuraitei uždėta 
kaina $38.50, pančekinio audi
mo mučei $5.95, paprasčiausiai 
rayoninei suknelei $22.95, vil- 
noniukei $69.95 (iš sekmadie
nio Times reklamos).

Armijos slaugės pačios atsineša vandens. Jos veikia 
karo lauko ligoninėj netoli Nettuno, Italijoj: Leitenante 
Sue Hancock iš Shullsburg, Wis., Lt. Jessie Paddock iš 
Minneapolis, Minn., Lt. Eleanor Hulburt iš Los Ange
les, Calif. Mūsų karinėms jėgoms trūksta dar daug 
slaugių. Jas turi gauti greit liuosnorėmis arba turės 
draftuoti, kad suteikti tinkamą priežiūrą mūsų kari
nėms jėgoms.

Nepralobo
Visi prisimins, kiek daug 

gerbūvio Hitleris žadėjo 
savo sekėjams. Dar netaip 
seniai jis kartojo, kad: 
“Jeigu bus, badas, tai vo
kiečiai vistiek bus sočiai 
pasivalgę.”

Iš užgrobtų šalių maistą 
plėšė-grobč ir vis į Vokieti
ją gabeno. Rūbus, rakan
dus ir viską vertingesnio 
vis grūdo į Reichą.

Kolonizantus sovietinėse 
šalyse Hitleris užtikrino, 
kad, “kožnai vokiečių šei
mai, kaipo viršžmogiams, 
vergaus bent 9-10 rusų, lie
tuvių bei" kitų pavergtų 
tautų šeimos.”

Tūla hitlerininke savo 
Fricui rytiniame fronte ra
šė: “Seniau tarnaites turė
jo tiktai ‘ turtingi, gi dabar 
visi vokiečiai turi po tar
naitę. Aš turiu rusę, kuri 
atlieka darbą už tris, tad, 
mano mielasis, aš dabar tik 
guliu ir apie tave mislinu.”

Alijantams maršuojant 
linkui Berlyno, toji fašiste 
jau negali tik gulėt ir mąs
tyt apie savo Fricą, kurį 
raudonarmiečio kulka se
niai nudėjo. Nekaltų žmo
nių žudymui ir jų turto 
plėšimui artėja galas.

Kiek anksčiau, kuomet 
dar Alijantų armijos nebu
vo taip standžiai iš visų pu
sių vokiškus plėšikus su- 
spaudusios, gobelsinė spau
da davinėjo sekamus pata
rimus:

“MUILAS galima pratę
sti, jeigu skalbiant į vande
nį įdėsit vijoklių lapų. Šei
mininkėms perspėjimas: 
jeigu nepristatys valdžiai' 
daugiau žuvų ir kitokių 
kaulų, iš kurių daroma er
zacinis muilas, muilo racija 
bus sumažinta.”

VIRIMAS: ‘Verdant ka
vą bei arbatą, vartoti tiktai 
šiltą vandenį. Mėsa, kuri 
reikalauja ilgesnio virimo, 
sutaupymui virimui gaso, 
visai neprivalo būt vartoja
ma.”

APŠILDYMAS: “Gruo
džio mėnesį buvo instruk
tuojama, kur. tik galima, 
rinkti medžių šakas, kel
mus ir skujas dėl apšildy
mo. Visokie žolių stagarai 
taip pat reikia sunaudot

iš Plėšinių
stubos apšildymui.”

MAUDYNĖ: “Šeimoms 
griežtai draudžiama vania 
imti, tik lašais leidžiama 
nusipraust. Šiltas vanduo 
burnos išsiplovimui drau- 
c] vi o YD PI

DRABUŽIAI: “Vilnonė 
medžiaga visai neparsiduo- 
da. Karo įmonės darbinin
kės sau overožes ir blauses 
turi pasisūti iš langams 
vartotų portierų. Lopams 
leidžiama pirkti, kas trys 
mėnesiai, aštuonias dešim
tas dalis masto audinio.

RESTAURANUOSE:
“Karštas maistas duodama 

tiktai tarp 7-9 vakaro. Kas 
valgant nori vartoti peilį, 
pas kasierę turi palikt už
statą arba savo maisto ra
cijos knygelę. Nekuriuose 
restauranuose reikalauja
ma, idant klijentai atsineš
tų savo peilius ir šakutes- 
videlcius.”

VIEŠBUČIUOSE: Dau
gumoje viešbučių reikalau
ja, idant svečiai ateidami 
atsineštų savo paklodes, 
paduškoms užvalkalus ir 
abrūsus. Atsitikime oro 
atakų, būtinai paklodės tu
ri būt nunešta į nuo bombų 
slėptuvę. Nepaisant, kas at
sitiks su svečio nuosavybe 
arba patim viešbučiu, bet 
paklodės privalo būt išgel
bėta. Žmona. '

Grapefruit sunka sugrąžinta 
ant punktų.

Kongresmanė Helen Gahagan Douglas, buvusi akto
re, pati prisišriubuoja prie savo raštines durų savo 
vardą. Tai rodo, kad prasideda darbas. Helen buvo iš
rinkta kongresan su parama darbininkų ir liberalų. Ji 
pati veikliai dalyvavo kampanijoj už išrinkimą Roose** 
velto.

Šeimininkėms
BE MĖSOS DIENOMIS.’
Mėsos stokuojant, buče- 

riams ir visiems išeina ge
riau turėti visai be mėsos 
dienų, kad likusiomis būtų 
labiau užtikrintas mėsos 
gavimas. New Yorke ir ei
lėje kitų miestų nusistato- 
ma dvi be mėsos dienos.

Rytinėse valstijose yra 
gausa žuvies. Tankiau pa
vartokime žuvį. Turėsime 
skanią permainą ir padės 
nepajusti mėsos ribavimo 
arba pratęsti jos išteklių 
tiems šeimos nariams, ku
riems ji reikalingiausia. Į 
tą skaičių įeina dirbantieji 
sunkų, raumenis įtempian
tį darbą ir priaugantieji 
vaikai.

SPRAGINTA ŽUVIS.
Prieš ugnį galima spra

ginti daugelio rūšių žuvis. 
Tarpe skoningiausių spra
gintų yra whiting. Poros 
svarų gali užtekti ketu
riems.

Nuvalyti žuvį, nusausinti, 
perskelti pusiau, atvirąją 
pusę pabarstyti priesko
niais. Jeigu reikia palaiky
ti, padėkite šalčiausioje šal
dytuvo vietoje. Užkaitinti 
pečių 5 minutes, pakaitinti 
blėtą ir. grotelius. Ant pa
teptų grotelių dėti žuvį per
skeltąja puse aukštyn, už
tepti aliejumi ar kitais rie
balais. Pastatyt? apie 2 ar 3 
colius nuo vidutinės lieps
nos, paspragint 10 minu
čių. Dar kartą patept rie
balais ir, kas mėgsta pa
rūgštintą, uždėstyt grieži
nėliais citrinos ar lime. Vėl 
padėt po ugnimi ir palaikyt 
iki aprus.

Išdėti ant karštos pail
gos lėkštės, padabinti pet- 
ruškomis ir paduoti stalan, 
kol karšta.

PUPELIŲ KEPSNYS.
Lima beans kepsnys su 

daržovėmis didžiumos sko
niui yra priimtinas ir soti
nantis.

Imti po vieną sukapotą 
svogūną ir žalią pipirą, 
paspraginti ant skaurados 
poroj šaukštų riebalų. 
Įmaišyti du puodukus virtų 
pupelių ir 3 uncijų pakelį 
virtų makaronėlių (egg 
noodles). Dadėti spragintą 
svogūną su pipiru, du puo
dukus sukapotų žalių sele
nų, puoduką sukapotų 
šviežių ar kenuotų tomai
čių, pipirų ir druskos špagai 
skonį. Tada įmaišyt du 
puodukus verdančio van
dens. Supilti į pataukuotą 
blėtą. Kepti vidutiniai kar
štame pečiuje iki' viršus pa- 
rus. Valgosi karštas. N. G.

Dvi Patriotės Išrinktos 
Į Franci jos Seimą

— Spalio mėn. 
šalies seimo 
pirmu kart 

buvo išrinkta

Paryžius. 
įvykusiuose 
rinkimuose, 
Francijoj, 
Mathilda Peri ir Pauline
Ramard. Abidvi buvo nomi
nuotos per Francijos Mote
rų Uniją, kuri laike oku
pacijos slaptai'darbavosi už 
išlaisvinimą šalies iš po fa
šistų jungo. Abidvi išrink
tos moterys buvo pasižymė
jusios požeminiame darbe.

Mathilda Peri yra našlė 
žymaus komunistų vado, 
kurį vokiški okupantai nu
šovė du metai atgal. Pary
žiuje pavadinta jo vardu 
gatvė.

Abu Periai buvo gestapo 
areštuoti 1940 m., kartu su 
Perienės 80 m. motina ir 
maža podukra. Perienė bu
vo laikoma koncentracijos 
stovykloj pakol jos vyras li
kosi budelių nužudytas. Vė
liau jai buvo leista, po Vi
chy policijos priežiūra, per
sikelti' į sanatoriją, iš ku
rios išėjusi ji pašventė visą 
energiją požemio darbe, 
pakol šalis buvo apvalyta 
nuo fašistinio brudo.

Laike Vokiečių okupaci-

Dauguma Motery Po 
Karo Pasiliks Darbuose

Dabar Amerikos indust
rijoj dirba viršaus 18 mili
jonų moterų. Moterų Sky
riaus vedėjo Mrs. Currier, 
prie Darbo Departmento, 
Washingtone, savo rapor
te patiekė, kad apklausinė- 
jus dirbančias, paiškėjo, 
jog bent 15 milijonų yra 
pasiryžusios, karui pasibai
gus, pasilikti darbavietėse.

Žmona.

Atsargumas-Didžiausia 
Apsauga nuo Gaisrą
Kožnas šeimos narys, sa

ko namuose saugumo pata
rėjai, turi būti namų ap
saugos nuo gaisro brigados 
nariu.

Kožnas pečkurys turi pa
tikrinti, ar viskas gerai 
veikia šildymo sistemoj. 
Prižiūrėti, kad nebūtų už
sikimšę kaminai ir buktai, 
kad nebūtų arti sprogsta
mų medžiagų, kad karšti 
pelenai nebūtų arti prie pa
degamų daiktų. Atdaros 
ugnys turi būti atitvertos 
grotelėmis. Sugedę elek
triški įrankiai ir vielos pa
taisyta. Gaisro gesintuvai 
vietoje ir tvarkoje.

Amerikoje kas metai gai
srai nuneša milionų dolerių 
vertės turto ir daug gyvas
čių. Tik vienu pereitų me
tų pusmečiu ir tik viename 
New Yorko mieste sudegė 
68 žmonės, sužeista 236, 
turto sunaikinta už 4-milio- 
nus dolerių. Daug tų gais
rų prasidėjo iš mažmožių.

Yra gyvuliukų su nelega- 
liškais apetitais. Aną dieną 
Springfield, Ill., šuniukas 
nuteistas mirti už tai, kad 
jis negalėjo susivaldyti nuo 
soybean skonio. Su tokiu 
skoniu esą padaryta auto
mobiliams daug padangų. 
Tas šunelis paragavęs jų 
nuo daugelio automobilių. 

jos, Francijos Moterų Uni
ja buvo labai plačiai išplė
tusi savo veiklą., Moterų 
Unijos vadovybėj buvo Jo- 
liot Curie, mokslininkė, Si
mone Remard, profesorė 
Paryžiaus Universitete ir 
daugelis kitų žymių mote
rų. Jų veikla buvo planin
gai pritaikoma kožnoj gy
venimo srity, pradedant 
su paties aukščiausio mok
slo institutais, šeimininkė- ' 
mis ir fabriko darbininkė
mis. Ypač daug domės krei
pta į fabrikų darbininkus. 
Unijos vadovės gaudavo 
darbą fabrike, greitai susi
siekdavo su moterų grupė
mis, jom aiškino, kodėl jų 
vyrai neturi vykti į Vokie-i 
tiją darbams, ragino sabo- 
tažuot darbą, gadint įran
kius. Gestpininkams su
areštavus vadovę, jos vieto
je jau pasilikdavo geras 
skaitlius pasiryžusių patri- 
jočių, kurios pradėtąjį dar
bą tęsė. 1944 m. pabaigoj, 
iš 350 vadovių, pasiųstų į 
Auswitz koncentracijos sto
vyklą, Vokietijoj, 346 jau 
buvo nužudyta. Apie vidurį 
praeitę metų dar buvo 60 
jų gyvų.

Unijos vadovė prašė pra
nešt amerikietėms:

“Išaiškinkite, kad mūs 
organizacija turi 200,004 
nares. Franci jo j e 200,000 
mūs4 narių siekia laisvės. 
Sekamos 4 narės yra Aus
witz koncentracijos stovyk
loje už prirengimą tos lais
vės.”

Žmona.

GAUK

EXTRA RAUDO-

Extra raudonieji punktai gali 
daug patarnauti. Gauk po 2 
raudonu punktu už kiekvieną 
savo pristatomą riebalų svarą. 
Vis Taupyk Panaudotus Rieba
lus Kovos Frontui 1

Today9s Pattern

NŲ PUNKTU
EXTRA KEPSNIUI!

Suknelės 9266 forma gau
nama 30 iki 48 dydžio.

Užsakymą, pažymėjus nu- 
mer įir dydį, sykiu su 20 cen
tų, siųskite: Mary Sincus, 427 
Lorimer St., Brooklyn 6,‘N. Y,

9266
SIZES 
30-48

fe}
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Paruošė D. M. šolomskas.

Kaip Per Karo Audras ir Liepsnas 
Lietuva Pasiekė Laisvę
(Pabaiga)

Lietuva sukurs naują ir laimingą, 
prabangą ir malonų gyvenimą, nes kaip 
J. Paleckis šakė:

“Geriausioji patriotinė lietuvių tautos 
dalis po Tarybų Lietuvos vėliava išlai
kė ilgą ir sunkią kovą, po ta pačia Ta
rybų Lietuvos vėliava lietuvių tauta pa
sieks savo visiškos pergalės. Atėjo die
nos, kada lietuvių tauta mindžioja kojo
mis tuos, kas per trejis metus spiaudė 
jai į veidą, kas tyčiojosi iš jos ir ruošė 
jai kapus.”

Lietuvos geriausi sūnūs ir dukros ap
jungs aplinkui savęs visus tuos, kam 
brangus vardas Lietuva, kam brangi lie
tuvių tautos istorija, kultūra, papročiai 
ir laisvė.

Ir tie, kurie niekino ir niekina Lietu
vos liaudį, susilauks negarbingo galo, 
kartu su žmonijos neprieteliais hitleri
ninkais. Ir Amerikoj, kur tūli laikraš
čiai ir kalbėtojai tiek daug paskleidė ir 
dar tebeskleidžia Hitlerio prapagandos, 
bjaurių melų prieš Lietuvos žmones, jų 
vadus, jų draugus iš Sovietų Sąjungos, 
susilauks paniekos iš visų tų, kam yra 
brangi lietuvių tauta ir žmonijos laisvė.* * *

UŽ VIENĄ ČIELYBĖJ LIETUVĄ.
Išlaisvinimas Lietuvos iš hitlerininkų 

vergijos, tai buvo grandijoziškas karas. 
Vien Vilniaus išlaisvinime dalyvavo 
trys dešimtys trys Raudonosios Armijos 
generolai ir vadai!

Nuo birželio 23 d. iki liepos 23 d., tai 
yra, į vieną mėnesį Raudonoji Armija 
Baltijos ir Baltarusijos frontuose, kas 
reiškia ir Lietuvos fronte užmušė dau
giau, kaip 381,000 vokiečių kareivių ir 
oficierių ir į nelaisvę suėmė 158,480 
nacių, jų tarpe 22 generolus ir tūkstan
čius oficierių. Užmušė ir suėmė virš pu
sę miliono hitlerininkų, o kita tiek, o gal 
du kart tiek jų buvo sužeista!

Per mėnesį laiko Raudonoji Armija 
sunaikino arba paėmė: 631 vokiečių lėk
tuvą, 2,635 tankus ir šarvuotas kanuo- 
les, 8,602 įvairias kanuoles, 5r695 mino
svaidžius, 23,071 kulkosvaidį, 57,152 
trokus ir daugybę kitų ginklų.

Argi Lietuva viena būtų galėjus su
naikinti ir sumušti tokią baisią priešo 
jėgą? Žinoma, kad ne! Tą atliko bendrai 
ir lietuviai kovūnai ir kovūnai plačiosios 
broliškos šeimos — Sovietų Sąjungos.

Rašytojas Jonas Šimkus praneša, kad 
lietuviai mielai stoja į eiles Raudonosios 
Armijos kovai už laisvę. Jis rašo:

“Lietuviai jaunuoliai būriais renkasi 
į rekrūtavimo stotis ir prašo priimt juos 
į lietuviškus Raudonosios Armijos pul
kus, veikiančius Šiaulių srityje.

Kaune taip pat daugelis lietuvių sa
vanoriai dedasi į Raudonąją Armiją. 
Andrijauskas, Pergalės fabriko raštinin
kas, stodamas į raudonarmiečių eiles ta
rė: “Tie fašistiniai barbarai sunaikino 
mūsų fabriką. Dabar aš jiems parody
siu, ką reiškia naikinti mūsų tėvynę?

Eidamas į Raudonąją Armiją ir atsi
sveikindamas savp seserį, Leonardas 
Malinauskas, mielių ir kartoninės rūk- 
šties fabriko darbininkas, sakė: ‘Mes 
netekome tėvų; tik mudu iš visos šeimos 
teišlikome. Drąsiai laikykis, kol aš prieš 
vokiečius kovosiu. Aš sugrįšiu, ir tada 
laimingai gyvensime’.”

Raudonoji Armija ne vien apvalė So
vietų Sąjungos žemę nuo hitleriškos ne
švaros, bet ji laisvina ir kitas šalis. Ji 
išlaisvins ir Mažąją Lietuvą iš vokiečių 
nelaisvės ir atitaisys tą istorišką lietu
vių tautai skriaudą, kurią buvo padarę 
vokiečiai.

Trečioj sesijoj Tarybinės Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
Justas Paleckis pareiškė:

“Mūsų pareiga taip pat yra ištiest 
brolišką ranką lietuviams, vaitojantiems 
po vokiečių jungu Klaipėdos krašte ir 
Rytinėje Prūsijoje.”

Ir Lietuva kovos už atvadavimą Klai
pėdos, Tilžės, Karaliaučiaus ir kitų Lie
tuvos sričių. Nepaisant bjauraus ir il
gaamžio vokiečių užsispyrimo ir prie
vartinio vokietinimo Mažosios Lietuvos 
lietuvių, jie dar neišnaikinti, jie laukia, 
kada iš Didžiosios Lietuvos jų broliai 
ir sesės ateis jų išlaisvinimui. Ir toji va
landa atėjo. Visa Lietuva bus išlaisvin
ta, visa bus apjungta po viena liaudies 
vėliava.

Žymiausias lietuvių tautos poetas Liu
das Gira išlaisvinimui Mažosios Lietu
vos pašventė eiles, kur tarpe kitko pa
reiškė :

Jalėjot Ungurį Angerappu pakrikštyt, 
jisterburgu praminti Įsruti mūs seną., 
let mes atsimenam jų vardą vakarykštį 
r čia gyvensim da, kaip kitados gyvenom.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS'
VILNIAUS KRONIKA i komisijos. Seno komiteto vardu 

Pasveikinti Tarybų Lietuvos pranešimą padarė pr'of. Žviro- 
Vadovai i nas. Susirinkime buvo priimti

š.m. rugsėjo mėn. 17 d. įvy- sveikinimai Lietuvos TSR 
ko Vilniaus Valstybinio Uni-, Aukščiausiosios Tarybos Pre- 
versiteto darbuotojų Profesinės zidiumo pirmininkui drg. J. 
Sąjungos narių, susirinkimas. Paleckiui, švietimo Liaudies 
Susirinkimo prezidiumui pirmi- Komisarui drg. J. Žiugždai ir 
ninkavo prof. Dz. Budrys ir se-j Profesinių Sąjungų Centro Ta- 
kretoriavo A. Burokas. Buvo rybos pirmininkui drg. J. Stim- 
priimti nauji nariai; išrinktos buriui. Sveikinimuose išreikš- 
socialinio draudimo ir revizijos tas darbuotojų pasiryžimas

S
 CHRONIŠKOS LIGOS

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS
Vidutinis Atlyginimas —

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

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

(Jsist. 28 m.)

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

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

dirbti socialistinės Lietuvos 
švietimo ir mokslo labui, kad 
mūsų kraštas sparčiais žings
niais žengtų į šviesią, ir gražią 
ateitį.
Naujo Tipo Mokykla Vilniuje

Vilniuj, ruošiasi mokslo me
tų pradžiai Vilniaus geležin
keliečių amato mokykla. Tai 
visai naujo tipo mokykla, ko
kių iki šiol pas mus nebuvo ir 
kurios kitose Tarybų Sąjungos 
respublikose sėkmingai ruošia 
įvairių, rūšių specialistus gele
žinkelių tarnybai.

Vilniaus geležinkelių amato 
mokyklos direktorius inž. Joki- 
mas Juška papasakojo apie 
šios mokyklos uždavinius ir 
darbą.

—Mokykla ruoš geležinke
liams garvežių mašinistus, va
gonų remonto meisterius ir ry
šininkus (telefono - telegrafo 
meisterius). Mokiniai praeis 
mokykloje dviejų metų teoreti
nį apmokymą, o paskui keturis 
metus dirbs praktiškai savo 
specialybėje, mokyklos prižiū
rimi.

Mokiniai gyvens bendrabu
tyje. Jie čia gaus visą išlaiky
mą : avalynę, baltinius, drabu
žius, maistą.

Taip pat panašiai bus aprū- 
.............. ....."b i.iiiin "ii ij n—* 

Thomas J. Klimaitis
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
Šermeninė (Koplyčia) 

NEMOKAMAI x 
Teisingas Patarnavimas 

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA.
TeL 3-6723.

Musu Elektros
Vartotojams

KARINĖS GAMYBOS TARYBA prašo mus pranešt jums, kad yra išleistas 
Utilities Įsakymas U-9, uždraudžiąs kai kuriems dalykams elektrą naudoti. 
Jūs pastebėsite, jog įsakymo tikslas yra taupyti kuro medžiagas, vartoja
mas elektros gaminime, kaipo Jungtinių Valstijų 
gramos dalis kurui taupyti karo metu?

Valdžios visuotines pro-

Tikslai, kuriems šio įsakymo Paragrafas (c) 
naudoti, yra šie:

uždraudžia elektrą

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Išoriniai skelbimai ir išorines
Išorines šviesos dėmesiui atkreipti, nebent kur jų reikia 
biznio vedimui išorinėse įstaigose.
Šviesos išoriniams papuošimams ir išoriniams pagraži
nimams..
Šviesos prekių rodymo languose, išskyrus kur reikia vi
dujiniam apšvietimui.

Šėtrų-palapinių šviesos, viršijančios 60 wattų kiekvienai 
šviesai.

Skaistusis gatvių nušvietimas, viršijąs šviesos kiekį, nu
statytą vietinės vyriausybės kaipo reikalingą žmonių sau
gumui.
Išorinių iškabų 
imtimis*.

verslo garsinimo šviesos.

šviesos su tam tikromis apribotomis iš-

Jūs mielu noru vykdysite šį patvarkymą, 
ir mes raginame jus daryti visus reikia
mus žingsnius, kad galėtumėte būti tikri, 
jog neperžengsite šio įsakymo, kuomet 
privalomieji jo patvarkymai įeis galion 
1945 m. Vasario 1 d.

Kiekvienas vartotojas, kuris laužys šį 
įsakymą, užsitrauks bausmes, Federalio 
Įstatymo nusakytas, tarp kurių gali būti 
ir elektros patiekimo sustabdymas pagal 
Karinės Gamybos Tarybos patvarkymą. 
Einant įsakymo nuostatais, mes turime 
pranešti Karinės Gamybos Tarybai var
dą ir vietą kiekvieno tokio vartotojo, ku
ris atsisako liautis laužęs šį įsakymą.

Karinės Gamybos Taryba prašė mus 
raginti jus tuojau savu noru nustot nau
dojus elektrą tikslams, kuriems ji už
drausta Vasario 1 d. ir toliaus. Taryba 
taip pat prašė mus, kad ragintume jus

kuo labiausiai taupyti ir kitiems tikslams 
vartojamą elektrą.

* Nurodomieji arba pažymimieji ženklai, rei
kalingi saugumui nuo gaisro ir policinei ap
saugai, traffiko tvarkymui, važiuotės stotims 
arba ligoninėms; nurodomieji arba pažymimieji 
ženklai visiems panašiems būtiniems visuome
nės aptarnavimams, kuriems apšviesti reikalą 
paliudija vietinė policijos vyriausybė. Liudiji
mai turi būti duodami raštu atitinkamam elek
tros patiekėjui, ir tam nereikia jokios nustaty
tos formos;

Taip pat nurodomosios arba pažymimosios 
iškabos, vartojančios ne daugiau kaip po 60 
wattų įstaigai gydytojų ir ne daugiau kaip 60 
wattų kiekvienom viešo įėjimo durim į vieš
bučius ir kitas viešas butų įstaigas.

Gamybos Tarybos jsa- 
pilną įstatymo galią ir

kad Šio miesto žmonės

Šis karinės 
kymas turi 
veikmę.

Aš žinau,
vykdys jį ne tiktai todėl, kad tai 
yra įstatymas, bet todėl, kad pa
triotinė jų pareiga yra tatai daryti.

MAYOR

Byrnes taip pat ragina lai-Karinės Mobilizacijos Direktorius 
kyti temperatūrą viduj ne aukščiau 68 laipsnių, kurui taupyti.

N£W 'i’OSk » QUEENS ELECTRIC L! N row Eft COMPANY

:-----......... :■.............................. *..... .. ..... >» SYSTEM COMPANIES <<*•
CON SOLID AT L O fc į) 1 SON CO M P A N Y O f N E W YO « K, IN C.

BROOKLYN e»lSON COMPANY, INC

''VICE

pintas ir mokyklos personalas.
Mokyklon priimami asmenys 

nuo 14—17 m. amžiaus. Pri
imami ir buvę amatų mokyklų 
mokiniai, kuriems sudaroma 
speciali mokslo programa. Šie 
teoretinį kursą išeis per vie
nerius metus.

—Ši mokykla mūsų jauni-

mui suteikia plačiausius gali
mumus pasiekti tvirtos ir nau
dingos specialybes, — pabrėžė 
direktorius drg. Juška. Vokiš
koji okupacija ir karo veiks
mai nuniokojo mūsų kaimus ir 
miestus. Daugeliui mažiau pa
siturinčių tėvų vaikų tokiomis 
sąlygomis sunku būtų pasiek-

ti mokslo. Tuo tarpu dabar svajotas mokslo sąlygas dau- 
Tarybų, valdžia suteikia labai geliui mūsų krašto jaunuolių, 
patogias ir ligi šiol mūsų ne- R. Vileikis.

5 CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio 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.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vemon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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KIEK AMERIKA IŠLEIDŽIA 
KARO REIKALAMS

Washington. — Jungtinių 
Valstijų iždo departmentas 
skaičiuoja, kad finansiniais 
metais, prasidėsiančiais nuo 
liepos 1 d., Amerika išleis 
karo reikalams po 7 bilio- 
nus dolerių per mėnesį; tai 
būtų 84 bilionai per metus.

Nepavyko Naciams Ištrūkt 
' Iš Apsupto Elbingo

London. — Raudonarmie
čių apsupti vokiečiai Elbin
ge, Dancigo įlankos uosta
miestyje, mėgino prasiveržt 
laukan iš apsupimo. Sovietų 
kariuomenė atmušė tuos jų 
bandymus.

Iš Italijos Naciai Permeta 
Divizijas į Ryty Frontą

London, saus. 30. — Pra
nešama, kad vokiečiai pa
siuntė kelias savo karių di
vizijas iš šiaurinės Italijos į 
rytų frontą prieš Sovietus.

SUMIŠIMAI “DĖL PA
BĖGĖLIŲ”

London. — Berlyno radi
jas pripažino, kad kai kur 
Vokietijoj buvo sumišimų, 
bet tai, girdi, todėl, kad 
daugybė vokiečių perbėgo 
nuo Raudonosios Armijos 
gilyn į Vokietiją ir dėl to ki
lo “neišvengiama dizorgani- 
zacija.”

JUGOSL. KARALIUS VĖL 
PASKYRĖ TĄ PATĮ 

PREMJERĄ SUBASIČIŲ
London. — Emigracinis 

Jugoslavijos karalius Pet
ras vėl paskyrė “atsistaty
dinusį” premjero Subasi- 
čiaus ministerių kabinetą. 
Jis sutiko, kad tie ministe
rial bandradarbiautų su 
maršalu Tito, partizanų va
du ir laikinosios vyriausy
bės galva. Karalius žada 
skirti savo pavaduotojus 
(regentus), iki žmonės išsi
rinks pastovią valdžią. Su
prantama, kad pavaduoto
jai bus skiriami su premje
ro Subasičiaus žinia ir pri
tarimu.

Japonai naikina apgula
mus chinus Kukonge, prie 
Kantono - Hankow geležin
kelio.

jos 
niu 
nai 
109

Bombarduodami Japoni- 
sostinę Tokio, paskuti- 
žygiu Amerikos lakū- 
sunaikino bei sužalojo 
japonų lėktuvus.

Amerikos generolas Stil
well skaičiuoja, kad talki
ninkams Chinijoj teks ka
riauti su 4,000,000 japonu 
armijos.

Amerikiečių; ir anglų lėk
tuvai sudaužė dar 47 Vo
kietijos garvežius ir 668 va
gonus.

—a------------
Girdėt, kad nacių kariniai 

laivai nešdinasi iš Baltijos 
Jūros.

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ

Mes egzaminuojant 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 jantams.)

DRS. STENGER & STENGER 
OPTOMETRISTS

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

••■SSZ
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Žinios iš Lietuvos
Vilniaus Apskrityje Veikia ■ 

Veterinarijos Punktai
Jau visuose Vilniaus apskr. 

valsčiuose yra įsteigti veterina
riniai gydymo punktai. Į kiek
vieną valsčių yra paskirtas ve
terinarijos gydytojas arba vet. 
felčeris. Be to, Vilniaus mieste 
yra įsteigtos dvi veterinarijos 
laboratorijos.

Biržuose, Rokiškyje, 
Kėdainiuose, Pabra- 

Eišiškėse. Vilniaus 
Konarskio, Užupio,

“Sborutil” Plečia Savo Veiklą
Respublikinė atlaikinių me

džiagų rinkimo kontora “Sbo
rutil,” plėsdama savo veiklą, 
įsteigė atlaikinių medžiagų 
rinkimo skyrius Kaune, Pane
vėžyje, 
Utenoje, 
dėję ir 
mieste
Kalvarijų, Pylimo, Antakalnio 
ir Naugarduko gatvėse įsteig
ti atlaikinių medžiagų rinkimo 
punktai.

Nuo rugsėjo 1 d. iki 14 d. 
surinkta atlaikinių medžiagų 
už 415 Rb. Popieriaus maku
latūros yra surinkta vien tik 
Vilniaus mieste 15 tonų. Gele
žies laužo surinkta apie 27 to
nos, pramoninių liekanų ir sku
durų apie 12 tonų. “Sborutil” 
savo žaliavomis aprūpina visą 
eilę pramonės fabrikų, kurie iš 
atlaikinių medžiagų pagamina 
naudingus daiktus. Per pirmą
ja rugsėjo mėnesio pusę “Sbo
rutil” yra atleidęs fabrikams 
ivairių atlaikinių medžiagų už 
8,591 Rb.

Vaikų Darželių Vedėjų Savai
tiniai Susirinkimai

Vilniaus miesto pradžios 
mokyklų vedėjų, pavyzdžiu ir 
vaikų darželių vedėjai kas sa
vaitę reguliariai renkasi Vil
niaus miesto Vykdomojo Ko
miteto švietimo Skyriaus patal
pose savo aktualiems reika
lams aptarti. Susirinkimuose 
skaitomos taip pat atitinkamos 
paskaitos.

Respublikinė Darbo Rezervų 
Valdyba Turės Vilniuje 3 

Amatų Mokyklas
Respublikinei Darbo Rezer

vų Valdybai priklauso Vilniu
je 3 dviejų mokslo metų amatų 
mokyklos: Vilniaus I Speciali- 
nė Amatų Mokykla, Aukštai
čių g. 5, Vilniaus II Amatų 
Mokykla, Jogailos g. 2 ir Vil
niaus III Geležinkelio Amatų 
Mokykla, Šventosios g. 3. Vi
sose amatų mokyklose moks
las prasidėjo spalių mėn. 15 d. 
Mokyklos jau pasiruošusios 
naujiems mokslo metams; aiš
kinami tik prie mokyklų stei
giamų bendrabučių patalpų 
reikalai.

Jau Atsiėmė Žemę 1256 
Naujakuriai

žemės grą-UKMERGĖ
žinimo darbai Ukmergės aps
krityje vyksta pilnu tempu. Iki 
rugsėjo 25 dienos atsiėmė iš 
buožių ir dvarininkų savo skly
pus 1256 tarybiniai naujaku
riai. Bendras atsiimtos žemės 
plotas siekia 6087 ha. Naujai 
padavė prašymus žemei gauti 
514 asmenų.

Dideli' Nuostoliai Žemės Ūkyje
PANEVĖŽYS). — Apskrityje 

smarkiai nukentėjo nuo vokie
čių grobimo ir nuo karo veiks
mų gyvulininkystė. Arklių 
skaičius apskrityje sumažėjo 
apie 50 nuoš., galvijų — 40 
nuoš., avių — 25 nuoš., kiau

lių —<40' nuoš., paukščių —■ 
30 nuoš. Didelių nuostolių pa
daryta ir laukų derliui, žiem
kenčių žuvo 20 nuoš., vasari
nių javų — 35 nuoš., bulvių — 
45 nuoš., pašarinių žolią — 
apie 25 nuoš., daržovių — apie 
50 nuoš., sodų — apie 80 nuoš.

Mitingas Dūkšte
Rugsėjo 19 d. Dūkšto mies

telyje (Zarasų apskr.) įvyko 
200 valstiečių susirinkimas ap
svarstyti Lietuvos TSR Aukš
čiausios Tarybos III- sios sesi
jos priimtiems nutarimams. 
Pranešimą šiuo klausimu pada
rė Aukščiausios Tarybos Pre
zidiumo pirmininko pavaduo
tojas drg. K. Didžiulis.

Susirinkimo dalyviai priėmė 
rezoliuciją, sveikinančią Aukš
čiausiosios Tarybos nutarimus.

Gausus Valstiečių Mitingas
AĘUNTA (Utenos apskr.). 

—Rugsėjo 24 d. Aluntos mies
telyje įvyko gausus valsčiaus 
bežemių, mažažemių ir darbi
ninkų susirinkimas. Iš viso su
sirinkime dalyvavo daugiau 
kaip 700 žmonių. Su dideliu 
susidonfėjimu darbo valstiečiai 
išklausė atvykusio iš Vilniaus 
pranešėjo drg. Olekos kalbą 
apie Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos IH-sios sesijos 
darbus. Po pranešimo kalbėto
jui buvo užduota nemaža klau
simų. Valstiečiai interesavosi 
padėtimi Tarybų Sąjungos — 
Vokietijos 
vidaus ir 
klausimais

Be drg.

fronte, o taip pat 
užsienio politikos

Olekos, susirinkime 
dar kalbėjo valsčiaus vykdo
mojo kom. pirmininkas, o taip 
pat vienas Raudonosios Armi
jos karys. Mitingas praėjo pa
kelta nuotaika.

Panašūs mitingai tą. pačią 
dieną įvyko Utenoje, Anykš
čiuose, Malėtuose, Leliūnuose 
ir k t. v

Iki rugsėjo 24 dienos Alun
tos valsčiuje atsiėmė savo že
mę 162 tarybiniai naujakuriai, 
jų tarpe 132 atsiėmė savo že
mę iš buožių, 10 — iš dvari
ninkų ir 20 valstiečių naujai 
gavo žemės. Atsiimančių savo 
sklypus skaičius vis didėja.

Ir Biržų Amatų Mokykloje Už
siregistravo Daug Mokinių 
Biržų Darbo Rezervų Valdy

bos mokykloje taip pat užsire
gistravo tiek mokinių, kad jau 
daugiau nebėr tuščių, vietų. Vi
si kiti, norintieji dar užsiregis
truoti, nukreipiami į kitas ama
tų mokyklas, kur mokinių už
siregistruota mažiau.

PRANEŠIMAI
Iš KITUR

MONTELLO, MASS.
Moterų Apšvietos Kliubas rengia 

čapsų vakarienę, įvyks vasario 3 d. 
-Liet. Taut. Name, 7 v. v. Įėjimas 
75c. Visus kviečiame Rengimo Ko
mitetas. ' , (26-27)

MEDUS

2

3

4

KODĖL TURIME VALGYTI 
MEDŲ

1 Natūralia 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.
Meduš,/šiltas vanduo ir citrino 
(lemon)3 sultis daug pagelbsti nuo 
gerklės skaudčjimo ir šalčio.

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

Taipgi galite užsisakyti per Lais- 
vės administraciją.

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

LONG ISLAND CITY, N. Y.

Penktas puslapis
Mb

(28)

(28)

(26)

(27)

(20

MERGINOS-MOTERYS
(28)

(26)

(27)

(29)
iki

(V)

1-MI IR 2-RI ŠIFTAI

963 NEWARK AVE ?

(

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Taipgi berniukai (jauni) plastiko 
tuvci. Proga. 45 W. 46th St. 

2-ros Lubos. BRYANT 9-3945.

ama- 
dirb-

MOTERYS 
šinų,

MEBA

Gabios Skaitlinėse 
Gera Proga Pakilimui 

Pageidaujamos Aplinkybės

DIGBY 4-0022

BOILER KŪRENTO J AI (2)
Reikalingi prie Black Seal; gera 
alga. Viršlaikiai. Nuolat; anglių pil
stytojai; taipgi automatiškas kuren- 
tojas. Prisilaikoma WMC taisyklių. 
Gering Products, Eighth St. ir Mon
roe Ave., Kenilworth, N. J. Važiuo
kite 28 busu nuo Elizabeth, N. J.

$13.40.
STREET,

(28)

PAGELBININKAI
Abelnai Sandėlio Rūme 

Darbas 
Nuolatinis—Gera Alga I

59 JOHN STREET, 
BROOKLYN.

REIKIA APVALYTOJŲ 
$30 1 SAVAITĘ

• Nuolatinis Darbas 
Moderniškas Fabrikas

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

JAMAICA, L. I.

Gera Alga. Viršlaikiai.

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

__________________________ ________________ (27)

ŠLIPUOTOJAI IR ŠVEITĖJAI plastiko 
tui.

VAGONŲ KROVIKAI 
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS Ht PUSĖ I*O 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba _

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
(80)

OPERATORIAI 
Prie Viena Adata Siuvamų Mašinų 

GERA ALGA • 
NUOLAT 

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

MITCHELL 2-3826 
_____________________ (26)

APVALYTOJAI
Ofisų Būdinkuose. Dienų ar Naktj. 45 

55 metų. 40 Valandų. Gera Alga.
KREIPKITĖS Į DŽIANITORIŲ,

65 BROADWAY, N. Y. C.

MALIAVOS ŠVIRŠKĖJAI 
Tik Patyrę 

Prisilaikoma WMC Taisyklių 

NEWARK FIREPROOF 
138 AVON AVE. 
NEWARK, N. J. | 

BIGELOW 3-3115

HELP WANTED—FEMALE 
; REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORES prie siuvamų ma- 
1 ar 2 adatom. Gera Alga.

5 dienų savaite.
MFG. C0„ 43 E. 20TH ST.

(5-tos Lubos).___________ m

Vyrai

ĮRENGIMŲ OPERATORIAI
BE PATYRIMO

ĮRENGIMŲ OPERATORIAI 
BE PATYRIMO 
Proga išmokti 

operuoti chemiškų
Įrengimų seniai įsteigtoj kompanijoj.

CHARLES LENNIG & CO.
5000 Richmond Street
PHILADELPHIA

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

4417 Frankford Ave.

________________________(32)

VYRAI IR BERNIUKAI
Abelnas Darbas

SALDAINIŲ KRAUTUVĖJE
Patyrimas Nereikalingas 
Puikiausia Proga Pakilimam.

Laikas ir Pusė už Viršlaikius 
DUODAME UNIFORMAS

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
___  (30)

Valymui Moterys. Ofisu būdinke. 24 valan
dos, prisideda viršlaikiai.

R. H. HUTSON, 19 RECTOR
DIGBY 4-8358.

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

ir

ABELNAI PAGELBININKAI

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

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)

HELP WANTEB—FEMALE t 
i REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
LENGVAM FABRIKO DARBUI 

37 >/2 VALANDOS.
Laikas ir Pusė už’Viršlaikius.

BORGENIGHT BROS.
520—8th Ave.

_______________________<22

LaiavS—Liberty, Lithuanian Daily

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

, , HELP WANTED—MALE 
įt'f .. REIKALINGI VYRAI i

_____—

AUTO MECHANIKAI 
DARBININKAI IR 
PAGELBININKAI

TAIPGI VYRAI DIRBTI 
VIEN TIK PRIE MOTORŲ

JOE KITTELL
600—11 TH AVENUE 

NEW YORK CITY
_____________________________________ (30)

PRIE STALU & LATHE 
DARBININKAI

GERA PROGA!
DAUG VIRŠLAIKIŲ!

59 JOHN STREET, 
BROOKLYN.

VIRŠAMS VYRAI
PATYRĘ 

PRIE KOMERCIJINIŲ 
TRAILER 

VIRŠŲ TAISYMUI 
TAIPGI

SANDĖLIO RŪMUI VYRAS
Gera Alga 

Pokarine Ateitis 
Laikas ir pusė virš 40 valandų.

KREIPKITĖS
THE TRAILMOBILE CO.
58 MONTGOMERY ST., 

NEWARK, N. J.
PRISILAIKOME WMC TAISYKLIŲ 

_____________________ (27)

BALTIMORE & OHIO R.R.
Turi Vietų 

PAPRASTIEM
DARBININKAM

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

PHILADELPHIA, PA._______

BERNIUKAS
SANDĖLIO KAMBARYJE.
40 VALANDŲ SAVAITĖ 

VIRŠLAIKIAI.
$25 PRADŽIAI.

BORGENICHT BROS. 
520—8th Avė.

_____________________________________ (29)

Abelnam Fabriko Darbui
INTERESINGI KARINIAI DARBAI 

SU PUIKIAUSIA POKARINE ATEITIM 
GEROS VALANDOS IR

NUO KAVALKŲ 
KAINOS PALAIKOMA

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

HANKINS CONTAINER C0„
ELIZABETH, N. J.

(30)

SKELBKITES LAISVĖJE

BOYS
40 HOUR 5 DAY WEEK

$24 START
Essential War Work

In Lithographic Pressroom 
Opportunity to learn trade

With a Postwar Future 
Overtime extra. Vacations with pay.

KINDRED MACLEAN & CO., 
INC.

48-01 22ND STREET, 
LONG ISLAND CITY.

_________________________________________(28)

VYRAI 
MOKINIAI
DIENINIS SIETAS 

65c į Valandą Pradžiai 
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
NAKTINIS ŠIFTAS.

71 ’/2 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.

____________________________________ (30)

NELAVINTI FABRIKUI 
DARBININKAI
Lengvas Darbas

65c Į VALANDĄ PRADŽIAI
Nuolatinis Darbas

I. D. WATCH CASE CO.
187-11 90TH AVE.

JAMAICA, L. I.
■_________________________ (27)

MERGINOS!
18-35

LENGVAS FABRIKO DARBAS

48 VALANDŲ SAVAITĖ
51 DIENOS 

Laikas ir Pusė Virš 40 Valandy. 
NUOLATINIS DARBAS! 

POKARINE PROGA! 
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS! 

JULIUS SCHMID, INC 
439 WEST 55TH STREET 

NEW YORK CITY.

MERGINOS
LENGVAS ODOS DIRBTUVĖJE DARBAS.
Patyrusios ir be patyrimo. Gera alga. Nuolat. 

. AWON, 44 W. 4th St.
__________ (28)

MOTERYS VALYMUI. Toilet Valytojos. 30 
valandų, prisideda viršlaikiai. $16.60.

R. H. HUTSON. 19 RECTOR STREET, 
DIGBY 4-8358.

________________________ ._______________ (28)

MOTERYS VALYTOJOS
Ofisų Būdinke. 6 dienos. 4 A.M. iki 8:15 
A.M. Geros algos. Apmokamos vakacijos.

KREIPKITĖS Į DŽIANITORIŲ, 
AMERICAN EXPRESS CO., 

65 BROADWAY, N. Y. C.
• ____________________ (30)

TYPISTS
ir

OFISO RAŠTININKES
Billing ir Production 

Ofisai.
Pageidaujama Pažystančių Ste

nografiją, tačiau nėra būtinas 
reikalas.

Prisilaikoma WMC Reguliacijų 
KREIPKITĖS

HEPPENSTALL CO.
95 HOWARD AVENUE 
BRIDGEPORT, CONN.

(29)

BŪTINA PRAMONĖ
Dirbti Prie Knygų 

Apdarymo
Labai Linksmos Darbo

Sąlygos.
Club House Patogumai.
NUOLATINIS DARBAS.

Prisilaikoma U. S. E. S. Taisyklių

QUINN & BODEN
COMPANY, INC.

1905 ELIZABETH AVE.
RAHWAY, N. J.

MERGINOS--MOTERYS 
AMŽIAUS 18 IR VIRŠAUS 

Patyrimas 
Nereikalingas 

Būtinas 
Karo Darbas 
Lengvas Sustatymas 

ŠVARIAME,
MODERNINIAME FABRIKE

GENERAL 
ELECTRIC 

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

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

________________________________________ (27)

(27)

MOTERYS
Ar Jūs Kada Turėjote Darbus? 
Amžiaus 30 iki 45; 3 pastovūs 
darbai kaip file raštininkėms; 
lengvus metodai; patyrimo nerei
kalaujama; 5 dienų savaitė; že
mutinėje Manhattan. Telefonuo- 
kite Mr. Haviland, 
CORTLANDT 7-6100.

TYPISTS 
PRADINES 

Darbas Bankoje

MERGINOS & MOTERYS
PILNAM LAIKUI

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, PL 
________________________ <a 
NELAVINTOS FABRIKUI1 

DARBININKES 
Lengvas Darbas.

65c J VALANDĄ PRADŽIAI 
Nuolatinis Darbas.

L D. WATCH CASE CO. 
187-11 90TH AVE. 
JAMAICA, L. I.

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI

KREIPKITĖS

JOHN 1 NESBITT, INC.
STATE ROAD & 

RHAWN ST.
HOLMESBURG

PHILADELPHIA, PA.
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New Wko^Ė^^Zlm'os
Antanas Ratkus, Nau 

jas Biznierius
Laisves Metines Iškilmes 

Puikiai Pavyko
Išbandoma Be Mėsos 

Antradienis

Nuo Mūšy Kraujo Priklauso 
Daugelio Karių Gyvastis, 
— Rašo Karys Ormanas

šeštadienį, 27 d. sausio, 427 
Wilson Ave., Brooklyne įvyko 
sueigėlė. Tai buvo naujo biz
nieriaus įkurtuvės. Tuomi biz
nieriumi yra Antanas Ratkus.

Su Antanu brooklyniečiams 
teko susipažinti jam dirbant 
Atletų Kliubo įstaigoje biznio 
vedėju-bartenderiu. Ir tie, ku
rie jį pažįsta iš seniau arba 
kurie su juo susipažino nese
niai, visi linki Antanui geriau
sio pasisekimo jo pasirinktame 
biznyje — Bar & Grill. An
tanas neina į biznį tikslu žmo
nes nugirdyti ir paskui juos 
išnaudoti, bet jo tikslas yra 
įsigyti gerų draugų ir tuos 
draugus palaikyti, su jais pa
silinksminti, jiems užjausti.

Kadangi Antanas Ratkus 
yra Atletų Kliubo nariu, tai ir 
šiame atidaryme didžiumą pu
blikos sudarė jo draugai kliu- 
biečiai.

Antanas prašė reporterio 
pėr laikraštį viešai padėkoti 
visiems atsilankiusiems ir vi
siems kitiems, kurie yra jam 
kuomi nors pagelbėję įsiku
riant naujame biznyje. Jis sa
kė esąs dėkingas visiems, ku
rie jo neužmiršta. Neužmirš 
ir jis savo draugų, neužmirš ir 
Atletų Kliubo.

Dėkodamas visiems už atsi
lankymą, Antanas atsiprašo, 
jei įkurtuvių pare ne visi galė
jo būti pasitenkinę. Jis sten
gėsi visus patenkinti ir visiems 
geriausiai patarnauti.

Antanas sakė, duos Laisvei 
skelbimą, iš kurio bus galima 
sužinoti jo biznio vietą ir pra
šo, prie progos, pas jį atsilan
kyti. Rep.

(Tąsa)
Antanas Galkus, Philadel

phia, skundėsi pats negalėjęs 
daug dalyvauti vajuje. Tačiau, 
sakė jis, mūsų miestas išėjome 
antroje vietoje. Tai daugiau
sia dėka dideliam darbui ir 
pasišventimui draugo Pilėno. 
Laisvės įtaka pas mus didelė, 
jai surengiam puikias pra
mogas ir duodam daug finan
sinės paramos, bet pagal skai
čių mūsų gyventojų, skaityto
jų vis dar permažai turime.

St. Meisonas iš Waterbury 
raportuoja, kad pas juos daug 
darbavosi M. Svinkūnienė ir 
kad kiti tos kolonijos veikė
jai, kiek išgalėjo, darbavosi.
, Dr. J. J. KaškiauČius sutin
kamas su entuziastiška ir ilga 
ovacija. Jis pažymi, kad Lais
vė — brangus laikraštis. Jame 
trumpiausiu laiku gauni dau
giausia žinių. Sutaupai laiko 
ir gauni viską, kas reikalinga, 
jautiesi patenkintas. Lietuvai 
išsilaisvinus, viskam tam įsi
gyvenant, už ką Laisvė stojo, 
ką įspėjo prieš daug metų, at
sidaro Laisvei platūs horizon
tai. Mūsų spaudai yra platus 
kelias, 
mizmui. 
amžiaus 
mu. . .

Eita prie suvažiavimo susi- 
organizavimo.

Suvažiavimo pirmininku iš
rinktas J. J. Bakšys, pavaduo
toju — D. J. Jusius, Eva Mi- 
zarienė paliekama sekretore. 
Rezoliucijų ir organizacinėn 
komisijon: dr. J. J. Kaškiau
Čius, A. Bimba, L. Grikštas.

Eva Mizariene, direktorių 
sekretorė, išduoda glaudų, aiš
kų direktorių raportą. Susita
rimas esąs geras. Visi lanko 
susirinkimus ir darbuojasi pa
gal išgalę dienraščio naudai. 
Atžymi vyriausius darbus. 
Tuomi ir baigiama pirmoji 
sija. Antrojoj seka kiti 
portai.

Marytė Sinkevičiūtė, Lais
vės knygvedė, išduoda vyriau
sybės užtikrinto knygų peržiū
rėtojo raportą iš viso biznio 
stovio. Raporte paliestus skait
menis ir visų trijų įstaigų biz
nio reikalus plačiau aiškina 
Pranas Buknys.

Rojus Mizara pateikia, var
du visos redakcijos, išsamų 
raportą apie laikraščio politi
nę pakraipą ir darbus, vajus, 
kurių pravedime Laisvė akty
viai dalyvavo, prie jų sėkmin
gumo prisidėjo. Sekė plačios 
diskusijos ir vienbalsis rapor
to užgyrimąs, kaip kad užgir- 
ti vienbalsiai ir visi kiti ra
portai ir pasiūlymai. Redakci
jos raportas ir šėrininkų dis
kusijų sutrauka tilps dienraš
tyje atskirai.

Pranas Buknys pateikė na
mo klausimu štai kokį raštiš
ką raportą:

Namas
Vienas iš .rimčiausių naujų 

reikalų, dabar prieš mus stovi, 
tai įsigijimas savo įstaigai tin
kamo namo. Dabartinis namas 
jau per ankštas. Padidinti jį 
daug kainuotų 
senas, neverta 
kaštų.

Svarbiausia,
kalingas namas, kuriame būtų 
galima tinkamai įsirengti 
spaustuvę, turėti vietos popie- 
ros ir knygų padėjimui,; tin
kamus rūmus redakcijos ir ad
ministracijos raštinėms. Taip
gi reikalinga salė susirinki
mams, nes laikraščio bizniui, 
knygų ir komercijinių spau
dos darbų bizniui yra naudin
giau būnant arčiau su organi
zacijomis, turėti aplink savo 
įstaigą skaitlingus žmonių, su
sibūrimus. Reikia būti organi
zacijų sūkuryje. Todėl saliu- 
kė yra reikalinga.

Sulyg aukščiau nurodyto

reikalo, mes galėtume ir iš se
no, stipraus namo įsirengti sau 
tinkama vieta su 
deliais kaštais, už 
penketą desėtkų

nelabai di- 
ketvertą ar 
tūkstančių

Nepasiduokime pesi- 
Vaduokimės ne savo 
metais, bet nusistaty-

Traukęs Berniukus į 
Vagystes

Rosen, 
Eastern 
Prieš j į 
jis pri-

se-
ra-

Suareštuotas Harry 
29 m., gyvenęs 679 
Parkway, Brooklyne. 
iškelti įkaltinimai, kad
sikalbindavęs berniukus nuo 16 
iki 18 metų amžiaus imti pas- 
lų darbus kailiasiuvyklų dist- 
rikte, jiems gaudavęs tuos ne
va darbus. O kada jie jau įsi- 
dirba, gauna pasitikėjimą, iš
važiuoja su rankom stumia
mais vežimėliais, 
brangių kailių, 
jiems tą vežimėlį 
tikroje vietoje ir

Prokuroras Hogan sako, kad 
Rosen taip padaręs vagimis 
apie 20 — 25 berniukus ir pel- 
nęsis apie $250,000.

prikrautais 
įsakydavęs 

palikti tam 
prasišalinti.

Kliuby Apgaudinėtojas 
Eis Kalėjiman

Thomas F. Hinton, Jr., pra
sišalinęs iš armijos kariškis, 
nuteistas 6 mėnesius kalėti- už 
apgaudinėjimą naktinių kliu- 
bų~ Jis taip pat apgaudinėjęs 
svietą persistaty damas kapito
nu Dennaberg, kuomet jis net 
savojo paprasto kario stažo 
nebeturėjo, buvo sauvališkai 
prasišalinęs iš tarnybos. Jis 
priėjo liepto galą, kada jis, 
kaipo “kapitonas,” keliuose 
kliubuose užsakė rezervuoti 
vietas “dėl generolo MacAr
thur.”

Pagautas, jis prašė leisti at
gal armijon, bet teisėjas pa
tvarkė, kad tokių armijai ne
reikia. Civiliniame * gyvenime 
jis buvęs groserninku. Galima 
suprasti, kokį “teisingą” pa
tarnavimą — rūšis, svorius, 
kainas, žmonės gaudavo nuo 
tokio patarnautojo.

Namo• reikalą 
spaudoje pasirodė 
tarimo. Tačiau dauguma pa
geidauja namo su didele sale. 
Spaustuvė $u didele sale yra 
sunkiai suderinamas dalykas. 
Tokis pastatas perdaug kai
nuotų. , Gal viršaus $100,000. 
Neįmatoma, kad būtų galima 
sukelti taip aukštą sumą pini
gų tam reikalui.

Namas, su spaustuvei patal
pa, su reikalingais kambariais 
redakcijai ir raštinei, su sa- 
Jiuke susirinkimams apie po
rai šimtų žmonių, mums yra 
labiau reikalingas, negu dide
lė salė. Todėl, diskusuojant 
namo reikalą, patartina turėti 
mintyje spaustuvės reikalą 
svarbesniu, negu didelės sa
lės reikalą.

Namo reikalui negalima ti
kėtis daug paramos iš plačios 
Amerikos.! Šis dalykas veik 
šimtu nuošimčių guls ant pe
čių Did-žiojo New Yorko apy
linkės visuomenės. Už tai tu
rime būti atsargūs, kad neuž
simoti per plačiai.

Namo reikalas nėra skubus. 
Metus-kitūs galime pratęsti to
je pačioje vietoje. Karo motu 
mes galime apsižiūrėti progų. 
O įsigijimas namo turės įvyk
ti po karo.

Buknio pasiūlymas iššaukė 
daug diskusijų. Visi sutiko, 
kad Laisvei namo reikia, tik 
buvo išreiškiama mintys, ko
kio namo. Didžiumos entuzi
astišką pritarimą, regis, gavo 
išsireiškusieji už naują, mo
dernišką namą. Kovodami, 
dirbdamį už pažangą, už švie
sesnį gyvenimą visiems, Lais
vės šėrininkai nori, kad ir jų 
dienraštis turėtų tokį namą, 
kuriame’ jo darbininkams būtų 
patogu, spartu ir sveika dirb
ti. Kad būtų patiems atvykus 
malonu Užeiti ir didu kitiems 
parodyki. Naujieji direktoriai 
įgalioti pradėti namu rūpintis, 
veikti.

Diskusijų įkarštyje, R. Mi- 
zara paprašė balso ir pradėjo :

—Klaipėda išlaisvinta, visa 
Lietuva jau laisva. Lai. . .

Niekas nebegirdėjo, ką jis 
daugiau pasakė, visa svetainė 
suaidėjo audringa ovacija ir 
entuziazmu, žmonės kalbėjo
si — Ot, apdovanojo raudon
armiečiai šiandien Lietuvą ir 
mūsų suvažiavimą! Tokią is
torišką lietuviams dieną susi- 
važiavome. Lai ir mūsų dar
bai būna istoriniai. . . ūme 
keletą minučių aprimti, su
grįžti prie. darbo.

y (Bus daugiau)

priminus 
didelio pri-

masi-
sakė, 
liuos- 
įsaky-

Sausio 30-ta buvo pirmasis 
išbandymas be mėsos apsieiti 
antradienis. Sakoma, kad į ma
joro atsišaukimą atsiliepė su 
pažadu kooperuoti 19,000 
nio valgydinimo įstaigų.

Majoras LaGuardia 
kad šis išbandymas yra 
noris — prašymas, ne
'mas. Tačiau miesto Sveikatos 
Taryba svarstys tą klausimą ir 
tikimasi, kad jinai kooperuos 
su majoru padaryti spaudimą 
ant tų, kurie neprisilaikys.

Antradienių ir penktadienių 
be mėsos valandos skaitoma 
nuo pusiaunakčio iki pusiau
nakčio.

Paukštiena neįeina į mėsos 
sąskaitą. Pasnikaujartia bus tik 
“nuo keturkojų mėsos.” Reiš
kia, tose vietose, kur įstaigų 
savininkams pavyks gauti, o 
kostumeriai išgalės pirkti, ga
lės valgyti paukštieną greta žu
vies ir kitų “pasniko” patrovų.

Žada Daugiau Saldy
Oro pranašai perspėja, kad 

ateinanti nauja šalčio banga. 
Antradieniui šilumos žadėta ne 
daugiau 30 laipsnių. Pirmadie
nį buvo augščiausia 35 laips
niai ir ne mažiau 27 laipsnių.

Mieste anglies ir kitokio kuro 
mažai, pirmadienį daugelyje 
vietų stovėjo eilės prie anglies, 
aliejaus, kerosinos parduotu
vių. Iš daugelio namų gauta 
skundų dėl nebuvimo šilumos.

Užsimušė ant Ledo
George Twillman, 60 m., gy

venęs 3127 Fulton St., Brook
lyne, užsimušė paslydęs ir su
davęs galva į ledą prie 1472 
Bushxyick Ave. Jis dirbo šva
ros Departmente.

Nathan Sacks, 52 m., gyve
nęs 2301 E. 24th St., užsimušė 
paslydęs prie 4288 Bedford 
Ave. Įvairiose kitose pėstinin
kų ir automobilistų nelaimėse 
sužeista apie pora desėtkų as
menų.

Tikintis didesnių šalčių, mie
sto viršininkai įspėjo namų ir 
lotų savininkus apvalyti šali
gatvius. ,

Milt Wiener, newyorkietis, 
Lincoln© Brigados veteranas, 
rekomenduotas specialiam at- 
žymėjimui už veiksmus 
japonus.

prieš

apieBėgiu 1943-44 metų 
keturi milionai vaikų visame 
krašte pasinaudojo mokyklose 
duodamais užkandžiais.

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home

ir jis 
dėti į

mums

jau per 
jį daug

yra rei-

Jonas Ormanas, Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo jau
nimo sekretorius, iš užjūrio 
rašytam laiške, greta kitko, 
primena, kaip svarbu yra mū
sų kraujas gelbėjimui karių 
gyvasčių.

ateina graži diena, tai visur 
Anglijoj matyt ir girdėt dide
lis ore veikimas.

Bet ne be tikslo mus čia at
siuntė — todėl kada nors mus 
išveš iš šios šalies.

čia viskas parduodama su 
punktais. Amerikoj, palygi
nant, dar nėra taip blogai. 
Taip pat yra trūkumas c i ga
rėtų ii’ tabako. Būkit sveiki.

Su goriausiais linkėjimais,
John Orman.

Pranešama, kad registruo
tos slaugės, kurios dėl am
žiaus ar kitko nepriimamos 
militariškomis armijos slaugė
mis, gali būti priimtos civili
nėmis tarnautojomis militariš- 
kose Igoninėse.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINA)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės.
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn j

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

Suteikiam garbingas laidotuves

#150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499. 
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J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER 

Laidotuvių Direktorius 

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

A A -

JOHN ORMAN

Anglija, 31 d. gruodžio,
Gerb. Drauge:

Sveikinu
Metais, nors, kai aplaikysite

“Daug Karių Būtų po Velėna”
Buvau Londone du syk. 

Miestas didelis ir matytis la
bai daug žaizdų. Kai kur ma
tyt net per kelis blokus visi 
namai išgriauti. Tai vis nacių 
bomberių darbas. Taipgi teko 
aplankyti vieną mano draugą 
ligoninėj, čia sužinojau, kaip 
svarbus tas kraujas, kurį Rau
donasis Kryžius renka. Daug 
mūsų karių sako, kad jei ne 
tas kraujas, tai daug jų būtų 
ne ligoninėje, bet būtų po ve
lėna kur nors Franci joj arba 
Vokietijoj. Todėl būtų gerai 
tą Raudonojo Kryžiaus vajų 
pavaryti tarpe lietuvių — mū
sų organizacijose ir abelnai. 
Tas daug mūsų jaunimo gyvy
bių sutaupytų.

Gaunu dienraštį Laisvę. La
bai
Taip pat gaunu Vilnį, Tiesą, 
New York Times ir PM. Tik 
ima 15 iki 30 dienų, kol jie

Mirė L. Damauskas
Praeitą savaitę Laisvėje bu

vo rašyta, kad išvežė ligoninėn 
senelį Lauriną Dainauską, gy
venusį po num. 35 Stagg St. 
Dabar gauta pranešimas, kad 
jisai jau mirė pirmadienio nak
tį 11 vai. Kol kas dar nėra ži
nios pas kurį graborių Dai- 
nauskas bus pašarvotas. Rep.

ačiū, kad siuntinėjate.J

1944

SUSIRINKIMAI
E. N. Y. ir RICH? HILL, N. Y.

LDS 13 kp. susirinkimas jvyks 
ketvirtadieni, 1 d. vasario, 7:30 v. v. 
Buzelio salėje, 3386-8 Atlantic Avc. 
Prašome visus narius dalyvauti, už
simokėti duokles ir atsivesti naujų 
aplikantų j LDS (26-27)

BROOKLYN, N. Y.
L.D.S. 1 kp. . susirinkimas jvyks 

vasario 1 d. Laisvės salėje, 7:30 v. 
vak. Nariai, pasistengkite dalyvau
ti užsimokėkite duokles, kad nelik- 
tumėt suspenduoti. Kurie galite, at
siveskite naujų aplinkantų. — M. 
Stakovas, užrašų sekr. (26-27)

jumis su Naujais ateina iš Amerikos.
Manėme,

šį laišką, jau bus gerokas lai- silaužimas
kas po Naujų Metų dienos. 
Taip pat atiduokite mano lin
kėjimus visiems Laisvės štabo 
nariams. Linkiu, kad Nauji 
Metai būtų laimingi ir kad šis 
baisus karas baigtųsi šiais me
tais. Tada visi galėsime grįžti 
namo pas mūsų 
mūsų veikimo.

Kaip matote, 
Oras čia prastas,
na lyja. Tiktai porą dienų bu
vo žemė sušalus, šiandien, tai 
stebuklinga diena, nes saulė 
prasiveržė per debesius. Tas 
oras taip pat, matyt, kenkia ir 
mūsų orlaivių darbui. Bet kai

šeimas, prie

esu Anglijoj, 
veik kas die-

paveiks- 
krajavus 
su ame-

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

senų padarau 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei- 
kalu i esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
P°S* atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-G8G8

VALANDOS: į įį2 Xre

Penktadieniais uždaryta

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kaimos

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck Ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 8, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIA1GREEN STAR BAR & GRILL I 
Lietuviškas Kabaretas 
į •: i '▼'v ▼

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

* Ateikite pasimatyti su Giviais.
Į GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 0-8698

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

paskubins 
fronto, bet

kad vokiečių per- 
per mūsų linijas 

mūsų kelionę link 
kol kas dar nieko 
kad mus paliečia.

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas dirbti / 

prie Bar ir Grill biznio. Dėl dau
giau informacijų, prašome kreiptis 
pas Aleksiejų, 33 Hudson Ave., 
Brooklyn, N. Y. (26-28)

Eįp LITUANICA SQUARE -TgJ

Restaurant
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS 

šeštadieniais, Sekmadieniais ir kitokiose šventėse.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVR ) BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

belaukiant, 
laikrodžių

Persodtnam Deimantus jums 
Turime eksjiertus taisymui 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių:

Bulovą, Benrus, Gruen, Longines, 
Jules, Jurgensen. £5

VERI-THIN RYTHM... 17-jewel Precirioe 

movement Smartly styled yellow 
gold felled com ...... $33.75

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

LIPTON
■■■

Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS.




