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KRISLAI
Dėkui Jums, Draugės.
Susimildami. . .
Kas Nuveikta, Kas

Nudirbta.
Nesukalbami Žmonės
Protavimas be Logikos.

Rašo A. BIMBA

Philadelphijos Lietuvių Mo
terų Kliubas turėjo parengi
mą ir padarė šimtą dolerių 
pelno. Dar surinko $38. Visi 
pinigai eina Lietuvos gelbėji
mui.

Gražiai tuo reikalu darbuo
jasi Brooklyno Moterų, Kliu
bas, Rochesterio Moterų Kliu
bas ir daugelis kitų.

Bet jau seniai esame ką 
nors girdėję iš Clevelando 
Moterų Kliubo Veiklos.

Taipgi labai gražiai tyli 
mainierių moterys.

Gal jos rūpinasi ir veikia, 
bet nesigiria. Draugės, nebijo
kite pasigirti gražiais darbais. 
Nėra jokia sarmata.

Dėkui toms draugėms, ku
rios nepamiršta Lietuvos žmo
nių. c

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetas pradėjo gauti padė
vėtų drabužių. Gerai, kad 
draugai renka juos ir siunčia.

Tik vieno dalyko visų nuo
širdžiai prašoma: Nesiųskite 
visai nebetikusių, visai sudė
vėtų drabužių. Nesiųskite, taip 
sakant, skudurų.

Prisilaikykite sekamo prin
cipo: Jau jeigu man pačiam 
nebegalima juos žmoniškai dė
vėti, tai jie nebetinka niekam 
kitam!

Rinkite ir siųskite tiktai dar 
visai gerus drabužius. Bandy
kite juos išvalyti, padaryti 
švariais, pirma, negu siunčiate.

Ar žinote, kad sausio mė- 
nesis jau prašvilpė? Taip 
greitai, taip netikėtai. . .

Pagalvokime: ką nudirbo
me, ką nuveikėme? Ar atliko
me savo organizacines parei
gas? Ar pasimokėjome duok
les į Liet. Literatūroš Draugi
ją? Ar kuopa laikė susirinki
mą? Ar kuopos finansų sekre
torius pasiuntė į Centrą su
rinktas narių duokles?

Pereitą ketvirtadienį buvau 
The Town Hall mitinge. Iš ten 
buvo oro bangomis leidžiamos 
diskusijos apie Sovietų. Sąjun
gos santykius su Lenkija.

Svetainė buvo pilna. Lenkai, 
matyt, buvo gerai susiorgani
zavę. Jie labai triukšmavo, 
jeigu kas jiems neprielankiai 
išsireiškė.

Tai, matyt, buvo lenkų im
perialistų suvedžiotų žmonių 
darbas, žiūri į juos ir galvoji: 
Sunku būtų su tokiais lenkais 
kaimynystėje sugyventi nesusi- 
pykus.

žinoma, nereikia kaltinti už 
tai visą lenkų tautą. Gerų, 
nuoširdžių, susipratusių ir ko
vingų, lenkų pavyzdį duoda 
lenkiškos divizijos Sovietų Są
jungoje.

Sekama ištrauka iš vieno 
laikraščio skamba labai svei
kai ir logiškai:

“Lenkai nuolatos apie Vil
nių kalba, bet jie seniai jo 
nebeturi. Vilnius jau 1939 me
tais buvo inkorporuotas j Lie
tuvą. Tų metų spalio 10 d. So
vietų Rusija pasirašė sutartį 
su Lietuvos respublika, per
duodama Vilnių Lietuvai. . .”

Tai tiesa. Tai gerai. Vilnius 
turi priklausyti Lietuvai ir 
priklauso. Sovietų Sąjunga jį 

. išlaisvino iš imperialistinių 
lenkų ir atidavė Lietuvai. Lie
tuvių tauta bus Sovietams am
žinai dėkinga.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Bivjoklyne $7.00

Metams
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RAUDON. ARMIJA TIK 17 MYLIŲ NUO ESTIJOS SIENOS
Jungtinės Valstijos ir 

Anglija Pradeda Stačiau 
Kalbėtis su Franko

! Sovietai Atėmė N ovosokolnikusI
\Ir Visai Nušlavė Nacius nuo 

Leningrado - Maskvos Gelžkelio

Washington. — Jungtinės 
Valstijos iš naujo persvar
sto savo santykius su fašis
tine Franko valdžia Ispani
joj, kaip pareiškė Amerikos 
valstybės departmentas. Ši 
šalis jau sustabdė žibalo ir 
gazolino praleidimus Ispa
nijai.

Diktatorius Franko ne
vykdė nuolatinių Amerikos 
reikalavimų, kurie iki šiol 
buvo gana švelnūs. Ameri
ka, kaip ir Anglija, tarp 
kitko, reikalavo sekamų da
lykų iš Franko:

Atsaukt ispanų kariuome
nę, kovojančią prieš Sovie
tus.

Paliuosuot karinius ir 
prekinius Italijos laivus, ku
riuos Ispanija tebelaiko sa
vo prieplaukose. Kadangi 
Italijos valdžia, pasidavus 
Talkininkam, reikalavo pa
leisti tuos laivus, tai pagal 
tarptautines teises, Ispanija

turėjo tuojau grąžint juos 
Italijos valdžiai, — sako A- 
merikos valstybės depart
mentas.
KITI AMERIKOS SKUN

DAI PRIEŠ FRANKO 
Ispanijos valdžia siunčia 

Vokietijai tungsteno rūdą 
ir kitas karines medžiagas. 
Franko duoda naciams mi
nomis dolerių kredito, o 
tais pinigais vokiečiai per 
“bepusišką” Ispaniją perka 
sau įvairius karo reikmenis 
iš užsienių.

Vokietijos ir Japonijos a- 
gentai plačiai ir laisvai vei
kia Ispanijoj ir jos koloni
joj Afrikoj, taipgi Tanžyre, 
kurį pasiglemžė Ispanijos 
fašistai, nors Tanžyras pir
miau buvo tarptautiniai 
tvarkomas ruožtas, šiaur
vakariniame Afrikos kam
pe.

London, saus. 30. — So
vietų kariuomenė atėmė iš 
vokiečių Kikeritsy, tik 17 
mylių nuo Estijos sieųos, ir 
atvadavo Novosokolnikų 
miestą, keturių geležinkelių 
mazgą, apie 70 mylių į ry
tus nuo Latvijos sienos ir 
230 mylių į pietus nuo Le
ningrado. Raudonarmiečiai 
tą pačią dieną paėmė Ču- 
dovo, paskutinę buvusią vo
kiečių rankose stotį svar
biausio ir tiesiausio gele
žinkelio, einančio iš Lenin
grado į Maskvą. Viso sovie
tiniai kovūnai per dieną at
vadavo daugiau kaip 80 gy
venamųjų vietiį.

Viduriniame Ukrainos 
fronte Sovietai atėmė iš vo
kiečių Smela miestą su ge
ležinkelio stočia į pietus 
nuo Kijevo.

Pietinėje Dniepro upės 
alkūnėje, į rytus nuo Vin-

nicos raudonarmiečiai pasi
traukė iš kelių gyvenamųjų 
vietų į parankesnes apsigy
nimo pozicijas.

Ties Vinnica sudaužyta 86 
vokiečių tankai ir nukauta 
apie 3,000 jų karių.

Žygiuose artyn Estijos 
Sovietai per dieną numar- 
šavo 14 mylių pirmyn 
šalia kitko, pagrobė 60 
džiųjų kanuolių.

Leningrado fronte, 
šiaurvakarius nuo atvaduo
to Volosovo raudonarmie
čiai atėmė iš nacių Kopory- 
je ir Vruda geležinkelio sto
tis, o į pietus nuo Krasno- 
gvardeisko—Izvarą ir pen
kias kitas geležinkelio sto
tis.

Į vakarus ir pietvakarius 
nuo Novgorodo atvaduota 
dar kelios gyvenamosios 
vietos.

Visa Amerika Kerštu Liep 
snoja prieš Japonus, 
Belaisvių Žudytojus

ir, 
di-

Sukrėtimai Argentinos 
Valdžioj dėl Ryšių Su- 

traukymo su Ašim
Montevideo, Uruguay. — 

Karinė Argentinos prezi
dento Ramirezo valdžia su
traukė visokius piniginius 
ir prekybos ryšius su Vo
kietija ir Japonija. Ramirez 
taip pat pertraukė radijo ir 
telegrafo susisiekimus su 
naciais ir japonais.

Ašies Pakalikai Bėga iš 
Valdžios

Pasitraukė iš Argentinos 
valdžios dr. Zuviria, teisda- 
rystės ir švietimo ministe- 
ris; gen. Perlinger, vidaus 
reikalų ministeris, ir gen. 
Diego Mason, žemdirbystės 
ministeris. Jie stojo už Ar
gentinos ryšių palaikymą 
su Vokietija ir Japonija. 
— Zuviria yra pasižymėjęs 
kurstančiais prieš žydus ra
štais.

Gen. Rawson, Argentinos 
ambasadorius Brazilijai, 
apleido savo vietą todėl, 
kad Ramirezo valdžia su
barė jį už “perdidelį trau
kimą į Jungtinių Tautų pu
sę.”

Atsistatydino Buenos Ai
res miesto majoras ir keli 
kiti valdininkai, nepaten
kinti, kad Ramirez sutrau
kė diplomatinius ryšius su 
Ašim.

Bet tas pats Grigaitis, iš 
kurio Naujienų (sausio 26 d.) 
imta anoji citata, apsiputojęs 
keikia tą pačią Sovietų Sąjun
gą, kam jinai taip pat iš len
kų išlaisvino Vakarinę Ukrai
ną ir inkorporavo į Ukrainos 
Respubliką, išlaisvino Vakari
nę Baltgudiją ir inkorporavo 
į Baltarusijos Respubliką.

Jisai sušilęs remia lenkus

Visuose sovietiniuose fron
tuose saus. 28 d. buvo su
naikinta bei iš veikimo iš
mušta 120 nacių tankų.

Talkininkai nušovė dar 
36 nacių lėktuvus Italijoj.

imperialistus, kurie nori tuos 
kraštus, kartu ir Vilniaus 
kraštą, vėl atplėšti, nuo minė
tų respublikų ir vėl pavergti.

Ar galima suprasti tą žmo
gų? Ar galima su juo susikal
bėti? ■ ..

Ispanija Vis Dar Gauna 
Maisto ir Kitų Reikmenų 

Iš Amerikos ir Anglijos 
London. — Anglija taip

gi sulaikė žibalo išgabeni
mą Ispanijai dėl tokių prie
žasčių, kaip ir Jungtinės 
Valstijos.

Bet dar nei Anglija nei 
Amerika nestabdo Ispanijai 
kviečių ir įvairių kitų reik
menų.

Didesnė Savivaldybė
Tarybų Respublikom
Maskva. — Dabartiniam 

Sovietų Sąjungos Aukščiau
sios Tarybos (seimo) susi
rinkimui įteikta planas, ku
ris siūlo padidint kiekvienai 
Sovietinei Respublikai savi
valdybę, ypač užsieniniais 
ir apsigynimo reikalais.

(Sovietų Sąjungoje yra 
16 Tarybinių Respublikų.)

Aukščiausioji Taryba pa
skyrė 240,600,000,000 rublių 
(apie 48 bilionus dolerių)

1,600 Talkininkų Lėktu
vų Triuškino Frank

furtą, Vokietijoj
London, saus. 30. — 800 

Amerikos bombanešių, lydi
mi tiek pat Anglijos lėktu
vų kovotojų, paleido 1,800 
tonų bombų į Frankfurto 
miestą, geležinkelių ir kari
nių fabrikų centrą viduri
niai - vakarinėje Vokietijo
je.

Tuo pačiu žygiu tapo nu
šauta 102 nacių lėktuvai. 
Talkininkai nustojo 31 bom- 
banešio ir 13 lengvųjų lėk
tuvų. , '

PREZIDENTO 62 METŲ 
SUKAKTIS

Washington.—Prez. Roo
se vėl tas 62-jų metų am
žiaus sukaktyje ragino a- 
merikiečius pirkt karo bo
nus praskint keliui į Berly
ną ir Tokio.

lėšų 'Sovietų vyriausybei 
šiems metams.

Japonų Žiaurumai Pa
skatino’Greičiau „ 
Pirkt Karo Bonus

Washington. — Kai tik 
buvo paskelbta žinios apie 
japonų žvėriškumus prieš 
amerikiečius belai svius, 
tuojau žmonės visuose 
Jungtinių Valstijų kampuo
se pašoko smarkiau pirkt 
karo bonus, kad Amerika 
juo greičiau ir aštriau ga
lėtų apsidirbt su barbariš
kąja Japonija.

Indija Galėsianti Atsi
skirt nuo Anglijos

Washington. — Anglijos 
ambasadorius Amerikai, 
lordas Halifax sakė, jog 
Anglija paliks Indijai laisvę 
po karo sutraukyti ryšius 
su Didžiosios Britanijos im
perija. Tačiau, Halifax pa
reiškė viltį, kad Indija at
ras, jog jai pačiai naudinga 
pasilaikyt Britanijos impe
rijos rėmuose.

Washington. —Jungti
nių Valstijų sostinė ir visa 
Amerika verda pasipiktini
mu ir kerštu prieš japonus, 
kurie nužudė, užkankino 
bei numarino badu bent 7,- 
700 belaisvių amerikiečių ir 
kelis kartus daugiau filipi- 
nų.

Visa eilė senatorių ir 
kongresmanų reikalauja pa- 
smarkint karą prieš Japoni
ją, o kai kurie šaukia visai 
nušluot ją nuo žemės veido.

Buvęs valdiškos Karo Ži
nių Įstaigos narys, Palmer 
Hoyt rašo spaudoje, kad 
japonai tiesioginiai užmušė 
ir badu numarino daugiau 
kaip pusę iš 50,000 ameri
kiečių ir filipinų, kurie bu
vo paimti nelaisvėn Bataa- 
ne, Filipinų salose.
JAPONAI NEPRALEI
DŽIA PAŠALPOS AME

RIKIEČIAM
Amerika sovietiniais lai- 

£Y$js,. pasiuntę 
maisto ir " kitų reikmenų į 
Vladivostoką, kad iš ten 
pristačius pašalpos dalykus 
amerikiečiams, alkinamiems 
belaisvių žardžiuose Japo- 
ni/joj bei Chinijoj. Bet Ja
ponija nepraleidžia ameri
kiečiams tų reikmenų.

Jungtinių Valstijų valsty
bės sekretorius, Cordell 

‘Hull pranešė, kad jau du > 
mėnesiai, kai jis per bepu- 
siškąją Šveicariją protes
tuoja Japonijai prieš šalpos 
sulaikymą amerikiečiams. 
Bet japonų valdžia nieko 
neatsako į protestus. .

Japonai nelaidžia net 
Tarptautinio Raudonojo 
Kryžiaus atstovams atsi
lankyt į stovyklas, kur ame
rikiečiai belaisviai laikomi.
KODĖL PIRMIAU NEPA- 
. SKELBTA JAPONŲ 

ŽVĖRIŠKUMAI
Prez. Roosevelto sekreto

rius St. T. Early šakė, jog 
valdžia jau pirmiau turėjo

parodymus, kaip japonai 
nugalabino tūkstančius be
laisvių amerikiečių. —Tuos 
parodymus davė trys Ame
rikos karininkai, pabėgę iš 
japonų nelaisvės. — Kodėl 
tad Jungtinių Valstijų vy
riausybė tik dabar viešai 
paskelbė japoniškų žmogžu
džių darbus? Štai kodėl: 
Japonų naguose tebėra apie 
30,000 amerikiečių. Jungti
nės Valstijos vis dar tikėjo
si, kad gal Japonija praleis 
pašalpą tiem belaisviam. O 
jeigu bus paskelbti japonų 
žvėriškumai, tai Japonija 
gal sulaikys bet kokią pa
ramą tiem amerikiečiam.

Bet pasirodė, kad japonai 
vis tiek nepraleidžia belai
sviam pašalpos. Todėl Ame
rikos vyriausybė ir paskel
bė dabar pragarinius japo
nų žvėriškumus prieš ame
rikiečius belaisvius.

Nušluot Japo
nus! Šaukia
Senatoriai i

senate
“kuo

RAUDONOSIOS ARMIJOS LAIMĖJIMAI PER DIENĄ
London. — Raudonoji 

Armija atvadavo nuo vokie
čių Liuban miestą su.gele
žinkelio stočia, už 50 mylių 
į pietų rytus nuo Leningra
do, ir keturias kitas stotis 
to svarbiausio geležinke
lio, jungiančio Leningradą 
su Maskva, kaip pranešta 
šeštadienį.

Ta geležinkelio linija, va
dinama Spalių (revoliuci
jos) geležinkeliu, “jau visa 
atimta iš nacių, apart ču- 
dovo stoties, kur priešai 
apsupti ir naikinami,” sako 
maršalas Stalinas specialia
me savo patvarkyme.

Pagerbti naujoms rau
donarmiečių pergalėms pa
lei šį geležinkelį, Maskva 
mušė 12 salvių šūvių iš 124 
kanuolių.

Tuom geelžinkeliu Sovie
tai galės daug lengviau ir

greičiau gabent savo ka
riuomenę ir pabūklus mušti 
vokiečiams visu frontu į 
pietus nuo Leningrado.

Tą pačią dieną, kaip tei
gė United Press sausio 29, 
sovietiniai kovūnai, atva
duodami Voronino ir Knia- 
ževo, į pietų vakarus nuo 
Leningrado, pasiekė punk
tus tiktai už 28 mylių nuo 
.Eistijos sienos, šiame fron
te per dieną jie atmetė hit
lerininkus iki 12 mylių at
gal.
PERKIRTO NACIAM LE
NINGRADO - VITEBSKO 

GELEŽINKELĮ
Užimdami Peredolskaja 

stotį, į vakarus nuo Novgo
rodo, raudonarmiečiai per
kirto vokiečiams geležinke
lį, einantį iš Leningrado į 
pietus, per Dųb geležinke
lių mazgą, į Vitebską. To-,

kiu būdu telieka tik vienas 
naciams pasitraukti gele
žinkelis, einąs iš Leningra
do į Pskovą. O vadinama
me maiše tarp Leningrado, 
Pskovo ir Novgorodo esą 
iki 250,000 vokiečių. Jie tu
rės palikti didelį skaičių sa
vo kanuolių ir kitų stambių 
pabūklų, jei daugelis pačių 
nacių ir ištrūktų iš to mai
šo. /
Kapoja Vokiečiam Plentus 

ir Gelžkelius Novgorodo 
Fronte

Į pietų vakarus nuo Nov
gorodo, sovietiniai kariai 
atgriebė Melkoviči ir tuomi 
perkirto vokiečiams gele
žinkelį į Dno. Dabar jie 
grąsina naciams Šimske, 
geležinkelio ir plentų centre 
prie Ilmen ežero vakarinio 
kampo. Iš čia Sovietai taip-

pat grūmoja apsupimu hit
lerininkams Staraja Russos 
tvirtumoje, į pietus nuo šio 
ežero.

Tą pačią dieną buvo at
vaduota nuo priešų daugiau 
kaip 50 gyvenamųjų punk
tų Leningrado-Estijos-Nov- 
gorodo frontuose.

Ties Volosovo, linkui Es
tijos, raudonarmiečiai viso
mis pusėmis apsupo 1,000 
vokiečių, daugelis kurių po 
trumpo mūšio pasidavė 
laisvėn.

Sausio 27 d. Sovietai 
naikino bei iš veikimo
mušė 107 nacių tankus ir 
nušovė 30 jų lėktuvų.

Raudonoji Armija pieti
nėje Ukrainoje atmušė vi
sas vokiečių tankų ir pėsti
ninkų atakas į rytus nuo 
Vinnicbs ir į šiaurius nuo 
Christinovkos.

ne-

su
• v
1S-

Washington. — Senato
rius Clark, praeito pasauk 
karo veteranas, šaukė taip • 
“išbombardųot Japoniją, 
kad jos visai neliktų, ir pa
kart mikado” (japonų ca
rą) už neapsakomai žiaurų 
žudymą amerikiečių belais
vių.

Demokratų vadas 
Barkley reikalavo
greičiausiai atkeršyti tiem 
pagoniškiem dvikojam žvė
rim ir kiekvieną tų žiauru- , į 
mų kaltininką tuo jaus nu
bausti.”

Sen. Murdock pareiškė: 
“Amerikos lėktuvai ir bom-. 
bos užtemdys Japonijai sau
lę. Ateis diena, kad jau ne
užtekės saulė Tojui (Japo- , 
nijos premjerui) ir Hirohi- 
tui (imperatoriui)?’

Senatorius McFarland sa
kė: “Japonai brangiai už
simokės savo krauju ir savo 
miestų pelenais. Mes jų ne- . 
kankinsime. Mes juos tik ? 
eilėmis sustatysime ir su- 
šaudysime, o paskui tegii 
jie atkenčia pragare!”

Sen. White reikalavo at- 5
keršyt “ne tik Japonijos 
armijai, bet jos valdžiai ir 
gyventojams.”

Sen. Hill: “Išdegint Japo- 1 
nijos širdį ugnim.”

Senatorius C. A. Hatch: 
Po karo atitvert japonus 
barbarus visiem laikam nuo 
bet kokio susisiekimo su pa- .į 
šauliu.

Kongresmanas A. J. May, 
atstovų rūmo komisijos pir
mininkas kariniais reika- • 
lais, ragino tuo jaus pasiųst. 
Jungtinių Valstijų laivyną 
ir nušluot Tokio, Japonijos 
sostinę, nuo žemlapio.

Amerikiečiai nušovė 23 
japonų lėktuvus virš New 
Britain.

4; \ to-
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nors kol kas daug mažesniam laipsnyje, 
jau davė japonai. Sausio 28 dieną spau
da paskelbė apie japonų pasielgimą su 
amerikiečiais ir filipiniečiais, suimtais 
nelaisvėn Filipinuose. Penki tūkstančiai 
ir du šimtai amerikiečių ir daug dau
giau filipiniečių numarinta badu bei nu
kankinta! Baisu net pamislyti. Japoniš
kas žvėris yra toks pat žvėris, kaip ir 
vokiškas. Nei širdies, nei pasigailėjimo. 
Bejėges savo aukas masiniai ryte ryja.

Atsiims už tai japoniški bestijos. Ateis 
ir jiems kaleina.

Lietuviams Žinios

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

Act of March 3, 1879.

Baisas Žiaurumo Pavyzdžiai
Sovietų Komisijos tyrinėjimas Smo

lensko apylinkėje vokiečių papildytų 
žiaurumų supurtė visą pasaulį. Ne tik 
vienuoliką tūkstančių lenkų belaisvių jie 
ten sušaudė ir sugrūdo po žeme. Jų au
kų lenkai ten sudarė tiktai mažytę da
lelę. Toj apylinkėje naciai išskerdė 135,- 
000 civilinių žmonių. Kas nors ateityje 
rašys šito nacių žiaurumo istoriją. Ar 
vokiečiai visai pavirto į kanibalus? Kri
minalistais juos vadinti per švelnu. Joks 
iki šiol žinomas kriminalistas nėra paro- 
rodęs tokio nepaisymo žmogaus gyvy
bės, tokio brutališko troškimo žmonių 
kraujo, kokį parodė vokiečiai. Begink
lius žmones tūkstančiais ir šimtais tūk
stančių šaudo be jokio pasigailėjimo!

Amžinas žmonijos prakeiksmas ant 
vokiečių galvų! Kai pamisliji apie šitas 
nacių pravestas žudynes Smolensko sri
tyje, tai apima klaiki baimė dėl visos vo
kiečių tautos. Ko beverta visa tauta, ku
ri galėjo pagimdyti ir išauklėti tokius 

,bestijas, kaip dabartiniai naciai? Kad 
tai tik saujelė jų tebūtų. Pasirodo, kad 
visa vokiečių armija susideda iš pasku
tinių išsigimėlių, iš beširdžių žmogžu
džių. Tiek nekaltų žmonių sušaudyti ir 
suversti po žeme tik toj vienoj apylinkė
je negalėjo tiktai saujelė pasiutusių vo
kiškų kanibalų. Tai turėjo būti darbas 
visos armijos, kuri ten veikė.

Sakysime, tik armijos vadai kalti. Jie 
davė įsakymą masiniai šaudyti lenkus 
belaisvius ir rusus civilinius žmones. 
Bet jeigu ne visa armija būtų pasidarius 
žmogžudinga, tai kur būtų buvęs iš ka? 
reivių pusės pasipriešinimas. O to
kio pasipriešinimo, matyt, niekur nebu
vo. Niekas jokio pasipriešinimo iš vokie
čių karių pusės neparodo. Išlikusieji gy
vi žmonės, kurie buvo liudytojais to- vo
kiečių .brutališkumo, kurie savo akimis 
niatė masiniai žmones galabinant, nepa- 
liūdija jokio eilinių kareivių pasiprieši
nimo vadams. Gi karys, kuris šimtą ne
kaltų žmonių sušaudo, pildydamas vir
šininko įsakymą, kad išgelbėti savo kai
lį, yra taip pat išsigimęs žmogžudys!

Nuo tos atsakomybės negali pabėgti 
visa vokiečių tauta. Amžiais jos vardas 
kels pasibaisėjimą pasaulio žmonijos šir
dyje, kaipo vardas motinos ir auklėto
jos visoje žmonijos istorijoje nematytų ir 
negirdėtų dvikojų žvėrių!

Dantis už dantį, gyvybė už gyvybę. 
Atrodo, kad vienintelis teisingas atpil
das vokiečių tautai už šitas nacių krim'i- 
na.lystes būtų, jeigu kas nors paskiau 
paimtų 135,000 Berlyno gyventojų, iš
vežtų į mišką ir begailestingai sušaudy
tų. Tegul istorija ant visados bylotų, kad 
su žvėrimis tiktai žvėriškai ir tegalima 
elgtis. Tegul ant visados būtų iš vokie
čių tautos išrauta ta mintis, kad ji gali 
lieti kitų kraują ir ryti kitų gyvybes, be 
atsakomybės ir tokios pat bausmės.

Bet, žinoma, laimėjusios Jungtinės 
Tautos to nedarys, tokio atpildo vokiečių 
tautai neduos. Sunaikinę naciškus žvėris 
ląisvę mylį pasaulio žmonės nepavirs 
žvėrimis.

Leningradas Išlaisvintas
Pagaliau galima sakyti, kad garsusis 

Leningradas yra pilnai išlaisvintas. 
Barbariškos nacių gaujos nugrūstos nuo 
miesto už keleto desėtkų mylių. Per 
dvidešimts devynius mėnesius tie barba
rai turėjo apsupę tą miestą. Bandė jį 
paimti. Kai nepavyko tas, bandė jį su
naikinti. Bet Leningradas laisvas ir gy- 1 
vuoja, o tūkstančiai ir tūkstančiai vo
kiečių paliko savo kaulus džiūti aplin
kui Leningradą lygumose.

Tokios apgulos joks miestas visoje 
žmonijos istorijoje nebuvo kentėjęs. 
Žmonijos istorija nebuvo mačiusi tokio 
liaudies pasiaukojimo gintis nuo mirti
nojo priešo ir laimėti. Ne tik Raudono
ji Armija išgelbėjo Leningradą. Ji vie
na nebūtų padarius to stebuklo. Lenin
grado liaudis pati buvo nusveriamoji jė
ga. Nepaisant visų kančių, ji nepasida
vė, ji atsisakė pasiduoti. Ji dirbo, šalo, 
kentėjo alkį, žiūrėjo mirčiai į akis, bet 
kovojo, nepasidavė.

Už tai jos dabar džiaugsmas neturi 
lygaus pasaulyje. Už tai jį įvertina lais
vę daugiau, negu kitas žmogus pasauly
je. Savo pasiaukojimu Leningrado liau
dis parodė meilę savo žemei, savo socia
listinei santvarkai.

Leningradas pasiliko Leningradu — 
miestu Lenino, didžiojo didžiosios revo
liucijos vado. Ten prasidėjo revoliucija 
1917 metais prieš carizmą. Ten pirmiau
sia iškilo revoliucijos pergalės vėliava. Iš 
Leningrado plaukė bolševistinė vadovybė 
visiems žmonėms milžiniškoje Rusijos 
imperijoje, žiaurusis vokiškasis užpuoli
kas buvo sukaupęs visas spėkas šį Lenin
gradą paimti ir didžiuotis paėmęs revo
liucijos širdį, bet atkando dantis.

Tegul gyvuoja Leningradas!

Kją pavyzdį panašaus žvėriškumo
nu.uui.uui hiui.jh r.u.uaiAxii.ti „,'.eg

SNAKE

Pasiteisinimas, Kuris Nepateisina
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo or

ganas “Tiesa” labai teisingai rašo:
Tūli mūsų LDS nariai įsikalba neveiki

mo ligą. Jie, žiūrėk, visada suranda kokią 
nors priežastį, .kuri jiems neleidžianti gauti 
naujų narių. Vyriausią priežastis esanti: il
gos darbo valandos. Bet kaip su tais smar
kiausiais mūsų vajininkais? Argi jie yra 
liuosi nuo ilgų dąrbo valandų? Ne. Jie taipgi 
dirba daugiausia karinėje industrijoje, o vis- 
tiek suranda laiko įrašyti naujus narius. Jei
gu kas pasiryžta ką padaryti, tai vistiek su
randa laiką.

šiais metais mes turime dar daugiau įtemp
ti visas jėgas gavimui naujų narių. Turime 
gauti tiek naujų narių, kad atpildyti išsi- 
braukusių ir mirusių skaičių, ir dar, priedu, 
bent šimtine padidinti mūsų Susivienijimo 
ndrių skaičių.

Pereitais metais išsibraukė 290 narių. Tai 
daug mažiau, negu bet kuriais kitais metais 
praeityje. Tačiaus' ir tą skaičių mes galime 
sumažinti. Dabar reikėtų išsibraukusius na
rius aplankyti ir kalbinti, kad jie vėl patap
tų LDS nariais. Ypatingai tos kuopos, ku
rios turi nemažą išsibrąukusių skaičių, tu
rėtų į tai kreipti daugiau dėmesio.

A įsiminkime visi, kad mūsų Susivieniji
mas privalo nuolatos augti. Bet jo augimas 
priklauso nuo mūsų visų darbo.

Vajaus laiku gera; pasidarbavo tos kuo
pos, kurios visada gauna naujų narių. Bet 
tam tikras skaičius kuopų ir vėl pasiliko ne
gavusios nei po vieną naują narį, šiemet tos 
kuopos turėtų būtinai pasiprovyti. Per išti
sus metus jos gali gauti nors-po porą naujų 
narių. Neturėtų rastis nei vienos LDS kuo
pos, kuri nedalyvautų LDS auginime.
Ir aptingimas, ir senatvė ir visi kiti 

negalimumai turi trauktis iš kelio! Kol 
gyvas, brol, krutėk: būk ir veik organi
zacijoj. Stiprink savo organizaciją, 
remk savo spaudą, kovok prieš lietuviš
ką fašizmą, neduok atsikvėpti jokiam 
lietuviškam kryžiokui.

Jie, tie kryžiokai, nerimsta: zuja ir 
skandalija. Štai, dalis jų turės savo su
važiavimą New Yorke vasario 5 ir 6 
dienomis. Bandys virtį smetoninę smalą.

O ? P ■ —......... J ■

Naciai ir "toliau Evakuoja 
Baltijos Jūros Pakraščius.

Washingtonas. — Sausio 
9 d. Londono radijas pa; 
skelbė, kad Latvijos ir Es
tijos Baltijos jūros pakraš
čiai yra evakuojami ir. vo
kiečių pozicijos ten stipri
namos, kad galėtų atsispirti 
rusų atakai iš Lenkijos.

“Estijos ir Latvijos par
tizanai nuolat aktyvėja. Jie 
gauna daug pagalbos ir di
rektyvų , iš rusų,” pagal 
BBC radijo transliacijas.

“Vokiečiai, kurie ten ne
seniai įsikūrė, dabar išga
benami J vakarinę Lenkiją. 
Įvairios vokiečių industrijos 
yra uždaromos ir darbas 
keliuose naujuose " Estijos 
aerodromuose yra sustab
dytas.”
Estijos Vaikinai Gaus Na
cių Militarinį Apmokymą
Washingtonas. — Pagal įtinkamos, maisto 

Turi radijo sausio 6 d. pra
nešimus, naciai mobilizuoja 
Estijos vaikinus 16-18 metų 
amž. militarinei tarnybai, 
desperatiškose pastangose 
surinkti pakankamai vyrų 
atsipirti vis didėjančiam są
jungininkų spaudimui vi
suose frontuose.

Neseniai iš Talino į Vo
kietiją buvo pasiųsta šim
tas jaunuolių militariniam 
apmokymui.

Estijos Laisvinto j ai žudo 
Vokiečių Pulkus

Washingtonas. — Pagal 
paskutinius pranešimus, 
Estijos patriotų dalinys 
spalių 18 d. užpuolė geležin
kelio stotį, kur vokiečių pul
kai ruošėsi vykti į frontą, 
šešiasdešimts vokiečių buvo 
nužudyti. Kelias dienas vė
liau tie patys patriotai už
puolė geležinkelio sargą, už
mušė 24 vokiečius ir kelio
se vietose suardė geležinke
lio liniją. /
Laisvės Laivas Bus Pava

dintas Latvijoje Gimusio 
Vardu

Washingtonas.— Plauky
mo komisija paskelbė, kad 
keturi Laisvės Laivai bus! 
greitu laiku pavadinti bu
vusiųjų I. L. G. W. U. na
rių vardais. Vienas iš tų 
laivų bus pavadintas garbei 
Morris Hillquit, kuris buvo 
gimęs Rygoje, Latvijoje, ir 
atvyko į Su v. Valstijas 
1886 m. Jis gavo čia teisių 
diplomą ir įsikūrė praktiką 
New York City, kur 1932 
m. jis buvo socialistų kan
didatu į miesto majorus. 
Jis buvo I. L. G. W. U. ju
riskonsultu.

Šitas I. L. G. W. Uni
jos pagerbimas yra pripa
žinimas unijos narių pirki
mo Karo Bondsų už $8,000,- 
000 per tretįjį Karo Pasko
los vajų.

Pasižadėjimus Namų 
Frontui

Šiandien visi patriotįngi 
piliečiai namiį fronte kovo
ja vienų5 pavojingiausiu kp-

v.ų, kurias bet kada mūsų 
kraštas kovojo .šiame ar bet 
kuriame kitam kare... kovą 
kylančių kainų!

Nuo jūros iki jūros jie 
pradėjo kampaniją prieš 
kylantį gyvenimo standar
tą, kampaniją, kuri yra 
simbolizuojama Namų 
Fronto pasižadėjime:

Aš nemokėsiu daugiau, 
negu aukščiausias legates 
kainas.

Aš nepriimsiu yacionuofų 
prekių, neatiduodamas ra- 
cionavimo ženklų.

Visame krašte lojalūs a- 
merikiečiai duoda šias prie
saikas, pasižadėdami padėti 
palaikyti žemas kainas... 
išgyvendinti juodąją maisto 
rinką... “laikyti liniją” na
mie !

; Jūsų vyriausybė ėmėsi 
'dviejų svarbių žingsnių kak 
Inu kilimo išvengimui ir už
tikrinimui kiekvienam ati- 
_______ i dalies. 
Reikalingas maistas buvo 
racionuotas. Taip pat buvo 
nustatytos aukščiausios le
galios kainos beveik kiek
vienam svarbiam maistui, 
kuris įeina į šeimos valgių 
krepšį. Tos tai yra karo md^ 
to aukščiausios kainos jū
sų apylinkei.

Vyrai ir moterys visur 
yra raginami duoti ir laiky
ti namų fronto priesaiką — 
žiūrėti į ją kaipo individua
lią atsakomybę. Tai jūsų 
karo tarnyba! Tai jūsų ka
ro laiko apsauga!

Štai ką kiekvienas indivi
das gali daryti sustiprinti 
ir paremti vyriausybės pro
gramą dėl kainų kontrolės 
ir racionavimo.

Tėmyk spaudoje sąrašus 
dėl legalių aukščiausių kai
nų savo apylinkėje. Išsi- 
kirp iš1 laikraščio ir -nešiokis 
su savim, kada eini pirkti. 
Jūsų maisto krautuvininkas 
turi parodyti pardavimo 
kainas — gi tavo atsakomy
bė yra palyginti tas kainas 
su turimo oficialaus sąrašo 
legaliomis kainomis. At
kreipk krautuvininko dė
mesį į bet kokias pasitai
kiusias klaidas. Daugumoje 
atvejų jis bus dėkingas už 
jo dėmesio atkreipimą į tai. 
Tačiau, jeigu jis nenorės 
ištaisyti tų klaidų, rašykit 
į jūsų War Price and Ra
tioning Board Price Panel.

Racionavimo ženklai yra 
vartojami tiktai tokiam 
maistui, kurio yra didelis 
trūkumas. Jeigu jūs prašo
te daugiau negu jūsų ženk
lai jums leidžia, jūs skriau
džiate savo kaimyną. Jeigu 
jūsų krautuvininkas pasiū
lo jums nusipirkti daugiau 
prekių negu ženklai leidžia 
— galite būti, tikras, kad 
jisai operuoja juodojoje 
biržoje.

Paremk mūsų kovotojus, 
palaikydamas namų frontą 
stipriu. Padaryk Namų 
Fronto pasižadėjimą savo 
karo darbu, paremk jį pil
nai... ■ palaikyk jį ištikimai 
kiekvieną dieną.

Centro Komiteto Rinkimų 
Pasekmės

Lietuvių Literatūros Dr- 
jos Centro Komiteto narių 
ir alternatų rinkimuose 
dalyvavo 121 kuopa ir 1,693 
nariai. Komisija priskaitė 
ir 146 kp. blanką, kurią ga
vome, jau 1944 metais. Bal
savimų pasekmės yra seka
mos: Į CK. ■ išrinkta:

Balsais

1,562
1,532
1,481
1,479
1,273
1,004 

Kurai-

1,058 bal.
1,056 

761 
627

A. Bimba
D. M. Šolomskas
K. Petrikienė
S. Sasna 
Eva Mizara 
V. Tauras 
A. J. Smitas

Kiti kandidatai: G
tis gavo 596 balsus ir P. Ja
niūnas 417.

Alternatai išrinkti:
P. Bečys
G. Stasiukaitis
P. Šolomskas
F. Kazakevičienė
Kiti kandidatai į alterna- 

tus gavo balsų: J. J. Moc- 
kaitis 603; Ig. Urbonas 577 
ir K. Maziliauskas 466.

Mes, ALDLD 1 kuopos 
komisija balsus suskaitėme 
ir skelbiame šias pasekmes.

Antanas Mureika 
Valis Buųkus.

Bandys pakenkti karo pastangoms.
Ne‘laikas dabar snausti ir sirgti tin

gėjimo ir apsileidimo liga.
Raudonoji Armija traukia per išlaisvintą .kaipią. 

ma» gyventojams žalos tiek, kiek jis išgali jr spėja

shua, N. H.; 94 kp. Keap- 
sha, Wis.; 118 kp. White 
Plains, N. Y.; 148 kp. W. 
Frankford, Ill.; ir 176 kp. 
Athol, Mass. Kaip kurios 
kuopos ne vien pilnai pasi
mokėjo, kaip tai 4, 94 ir 
118, bet ir naujų narių ga
vo.

Iš 186 kuopų, jau 35 mo
kėjo duoklių už 1944 metus. 
Kąi kurio dar mažai, bet 
tūlos jau gražiai pasirodė, 
kaip tai; 162 kp. Toronto 
jau mokėjo už 76 narius; 
137 kp. Montreal — 59 na
rius; 52 kp. Detroit už 53 
narius; 47 kp. Montreal — 
44; 
37;

Vajus už Naujus Narius
Literatūros Draugijos va

jus už naujus narius skel
biamas su vasario 1 diena 
ir tęsis iki birželio 1 dienos. 
Bet jau eilė kuopų yra ga
vę naujų narių. Prie 1944 
naujų narių priskaitoma ir 
nariai gauti lapkričio ir 
gruodžio mėnesiais pereit, 
metais. Sekamai kuopos da
bar stovi naujų narių gavi-
me:

Narių
Kp. Miestas gavo

38 Scranton 10
11 Worcester 7
52 Detroit 7

1 Brooklyn 6
19 Chicago 6

137 Montreal 5
47 Montreal 4
94 Kenosha 4

162 Toronto 4
190 Cleveland 4
10 Phila 3
86 Chicago 3
65 Racine 2

4 Portland, Ore. 2
118 White Plains 2
218 Scottville • 2

Po 1 naują narį jau gavo: 
19 kp. Norwood, 44 kp. Lo
well, 77 kp. Cliffside, 85 
kp. Haverhill ir 113 kp. Ha
milton.

38 kuopa, tai yra nauja, 
kuri susitvėrė Srantone ir 
jau dalyvavo Lietuvių De
mokratiniame Suvažiavime. 
Nuo pirmiau Srantone gy
vuoja 39 kp., tai dabar pra
sidėjo kuopų tarpe draugiš
kos lenkytnės už naujus 
narius.

Kaip Mokasi Duokles?
Sausio mėnesį eilė kuopų 

parodė gerą pradžią. Pil
nai už 1944 metus jau pasi- 
mokėjo sekamos, kuopos: 
4 kp. Poidjand, Oregon; 24 
kp. Brooklyn; 42 kp. Na-

.kaipią. Priepas traukiasi pada^yda-

kp.
kp4 
kp. 
kp. 
kp. 
17;

145 kp. Los Angeles— 
19 kp. Chicago 34; 20 
Binghamton — 29; 22 
Cleveland — 26; 190 
Clevelend—23; 212 kp.

Bayonne — 22; 11 
Worcester —.21; 6 
Montello — 19; 68 
Hartford — 19; 155 
(moterų) Worcester —
39 kp. Scranton — 17 ir 113 
kp. Hamilton 15 narių. Ki
tos po mažiau.

Prašome visus narius 
mokėti duokles tuojaus, nes 
jeigu greitai sumokėsime, 
tai turėsime daugiau laiko 
gavimui naujų narių ir ki
tiems svarbiems reikalams.

Aukos
Apšvietos Fondui ir kny

gų leidimui gavome seka
mai aukų:

J. Podjunas, Luther, 
Mich, aukavo 50 centų. Po 
$1 aukavo sekami: P. A. 
Jatulis, vaistininkas iš 
Stoughton, Mass, ir Julius 
Thomas, New Kensington, 
Pa.; V. Kelmelis iš Torring
ton, Conn, pasimokėjo pa
vienio duoklę ir paaukavo 
$1.50. J. Daubaras, iš Athol, 
Mass., paaukavo $2 kny
gų leidimui ir $2 Apšvie
tos Foųdui. ALDLD 2-ras 
Apskritys per P. Janiūną 
paaukavo $5 knygų leidi
mui. Ačiū visiems už aukas 
ir prašome aukas ir prašo
me ateityj neužmiršti.

Nupirkime Du Mūšio 
Lėktuvus

Literatūros Draugijos 
Centro Komitetas šaukia 
visus narius ir simpatikus 
remti Ketvirtos Paskolos 
Bonusų kampaniją. Mes pa
sistatėm už tikslą, kad mū
sų nariai, dienraščių skaity
tojai ir nuoširdūs karo lai
mėjimo rėmėjai nupirks 
šios paskolos už $150,000, 
tai. yra vertės $200,000 bo
nusų, už ką vyriausybė ga
lės nupirkti du mūšio lėk
tuvus.

Iki šiol pas mus užsire
gistravo, arba tam reikalui 
kreditavo: K. ir O. Levanai 
$100 vertės bonusą; J. ir O. 
Posis $100 vertės, Joseph 
Skelikis iš Auburn, Me., 
$100 vertės, John Waiciek 
iš Binghamton $75 vert 
Roy ir Eva Mizarąi $100 
vertės ir John Chesnius iš 
Ozone Park $50 vertės.

Prašome visus ir visas 
pirkti kuo daugiausiai ka
ro bonų, pranešti mums 
pilną jūsų vardą, pavardę, 
antrašą, kiek vertės bonu- 
sas ir jo numerius, kad kre
ditas eitų nupirkimui dvie
jų mūšio lėktuvų.

D. M. šolomskas, 
ALDLD CK Sekret.

46 Ten Ęyck St. 
Brooklyn, 6, N. Y.

Lenkų partizanai įsiveržė 
į Slovakiją ir ardo nacių 
naudojamus geležinkelius.

Žvėriškai kankindami ir 
galabindami amerikiečius, 
japonai kartu šlykščiausiai 
juos niekino, o amerikines
vėliavąs jie naudojo kaip £ 
virtuvių mazgotes. , '
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Raupų Pavojus Amerikai Kodėl Žmonės Serga Vėžiu?
Kur amerikiečiai kovoja 

prieš japonus, tai yra pik
tųjų raupų sritis. Angliškai 
tie raupai vadinami “lepro
sy” ir yra visai skirtinga 
liga nuo žinomų lietuviams 
rauplių.

Šios rūšies raupai dažnai 
minimi Biblijoje, todėl kai 
kurie juos vadina bibliškai- 
siais raupais. Kas jais sirg
davo, tai būdavo išvejamas 
iš žmonių tarpo ir turėdavo 
šaukti praeiviams: “Aš esu 
suterštas, suterštas!” kaip 
skaitome Naujajame Testa
mente. Nelaimingasis turė
davo tokiais šūkiais iš tolo 
įspėti sveikuosius, kad jie 
neprisiartintų ir neapsi- 
krėstų.

Dr. Kellersbergeris da
bar rašo amerikiečių gydy
tojų žurnale Clinics, įspėda
mas, jog per šį karą ateis 
Amerikai gana daug apkrė- 
timų tais bjauriais raupais.

Skaičiuojama, jog pasau
lyje yra 10 milionų raupuo- 
čių, o daugiausia Afrikoj, 
Azijoj ir jos salose ir Va
karų Indijos salose; paskui 
seka Meksika, Centralinė 
Amerika ir šiaurinė dalis 
Pietų Amerikos.

Jau nuo seniau pasitai
ko apsirgimų tais raupais 
ir 38-se iš 48-nių Jungtinių 
Valstijų, ypač Texas vals
tijoj, Louisianoj ir Floridoj.

Visose Jungtinėse Valsti- 
po operacijos gėrė vandens, 
tebuvo raupuočių tiktai 
apie 1,000 iki 1,500.

Šiek tiek yra raupuočių 
ir daugumoje Amerikos 
didmiesčių. Bet blogiausias 
dalykas, tai kad miestų val
dybos, įvairūs bizniai ir net 
patys gydytojai slepia rau- 
puočius miestuose. Jie bijo, 
kad jeigu bus viešai kalba-

Lenino Kūnas Puikiai 
Išsilaikė

Maskva. — Lenino kūnas 
puikiai išsilaikė per 20 me
tų, kaip atrado mokslinin
kų komisija, kuri gruodžio 
mėnesį tyrė jo kūną. Leni
nas, vyriausias Sovietų Re
spublikos steigėjas, mirė 
1924 m. sausio 21 d.

Mosklininkai raportavo, 
jog Lenino kūno “odos spal
va puiki, raumenys ir jun
giamieji audiniai tvirti ir 
tamprūs, sąnariai lanks
tūs.... ir jis atrodo tiktai 
miegąs.”

Lenino kūnas . buvo taip 
sėkmingai nubalzamuotas, 
kad bendrasis kūno stovis 
net pagerėjęs, per tolesnįjį 
chemikalų veiksmą, kaip 
sako mokslininkų komisija.

Pastaruoju laiku stebėjo 
Lenino kūną ir Jungtinių 
Valstijų ambasadorius Mas
kvoj, W. Avereįl Harriman.

Karui įsiveržus, Lenino 
kūnas buvo iš Mauzolėjaus 
(prie Kremlio sienos) per
keltas kur tai kitur, ir da
bartinė jo poilsio vieta vie
šai neskelbiama. •

Washington. — Pirm šių 
metų pabaigos, Amerika 
turės jau iki 6,000,000 savo 
kariuomenės užjūriuose, sa
kė karo sekretorius Stim
son.

Chinų mina nuskandino 
karinį japonų laivą su 1,000 
priešų.

ma apie tos ligos pavojų, 
tai nukentės miesto vardas, 
jo gerovė ir tam tikri biz
niai.

RAUPŲ LIZDAI
Raupai paprastai sklei

džiasi, kur žmonės labai su
vargę, susikimšime ir ne
švaroje gyvena, blogai mai
tinasi ir lytiniai “nežmoniš
kai” ištvirkauja. Jie atsi
randa iš tam tikros bakte
rijos, vadinamos mycobac
terium leprae arba bacillus 
leprae.

Tokia bakterija prikimba 
žmogui per praardytą odą, 
įsipjovimą, į s i d r eskimą, 
skaudulį arba per nosies 
plėveles, kaip teigia daugu
ma gydytojų. Manoma, kad 
raupais galima apsikrėst ir 
per burną.

Bet abelnai, sakoma, rau
pai negreitai prikimba. Tik 
vidutiniai pasisaugo j ant ir 
gerai palaikant savo sveika
tą, galima esą raupų iš
vengti. Šv. Vincento de Paul 
seserys jau 100 metų pri
žiūri raupuočius tam tikro- 
rimas perdaug praskie- 
sianoj, ir dar nei viena ne- 
apsikrėtus.

SLAPTAS PAVOJUS
Pavojingiausia tai, kad 

pradžioje ta liga negalima 
pažinti, “o vėliau, kai ji su
randama, tai būna taip įsi
galėjus, kad jau visai ne
galima raupuočius pagydy
ti”, sako dr. Kellersbergeris. 
Kitas blogumas tame, kad 
dauguma gydytojų visai nė
ra apsipažinę su tos ligos 
ženklais, kurie yra sekami:

Pati raupų bakterija odo
je arba gleivėtose plėvėse; 
netekimas jausmo vienoje 
ar kitoje kūną dalyje; tam 
tikros dėmės ant odos; ner
vų sustorėjimas; nepaprast. 
plaukų kritimas; nustoji- 
mas raumenų (muskulų) 
judėjimo ir netekimas natū- 
ralės veido ir odos spalvos.

Lengviausiai raupaijs ap- 
sikrečia vaikai ir jaunuo
liai. Raupų perai lėtai vei
kia ir kol liga pastebima, 
paprastai praeina 2 iki 5 
metų.

“Jinai ne greitai žmogų 
užmuša, bet ilgą laiką žalo
ja” (palaipsniui), sako ang
las dr. Cochrane, raupų 
specialistas Indijoj: “Tokiu 
būdu raupai yra baisiausia 
iš visų ligų.”

Įsisenėjas raupams, jie 
nuėda lūpas, veidą, gerk
lę, raumenis. Mėsos krinta 
gabalas po gabalo nuo vie
no sąnario po kito. Tatai 
ypač vaizdžiai nupiešė gar
sus anglų rašytojas Robert 
L. Stevenson, aprašydamas 
gyvenimą misionieriaus J. 
Damiano, kuris aptarnau
damas raupuočius, pats ap
sikrėtė ir palaipsniui buvo 
tos ligos sunaikintas.

GYDUOLĖ
Keliem tuzinam raupuo

čių Leprosarium ligoninėje 
Carlville, Louisianoje, buvo 
įšvirkšta promino, sulfa rū
šies vaisto, ir daugumos jų 
sveikata pagerėjo. Po kiek 
laiko pas dvyliką iš jų jau 
nerasta raupų bakterijų. 
Viso tik keturių ligonių 
padėtis pablogėjo nuo tos 
gyduolės.

Dabar prominas plačiau 
tiriamas, kaipo vaistas nuo 
raupų. Šiuo gi tarpu tiktai 
tiek tvirtinama, kad tas vai-

KAIP NELAIMINGI ĮVYKIAI 
FABRIKUOSE KENKIA KA

RINĖMS PASTANGOMS
Pirm keleto dienų Cordell 

Hull, Amerikos valstybės 
sekretorius, apgailestavo, 
kad per savaitę įvyko 22 
streikai karinėse pramonė
se. Komercinė spauda dėl 
to atvejų atvejais rėkavo, 
kaip unijos su savo strei
kais, girdi, krikdo karines 
pastangas.

Bet kapitalo laikraščiai 
tyli apie nelaimingus atsiti
kimus fabrikuose. O pernai 
metais keturis kartus dau
giau darbo valandų nustota 
per užmušimus ir sužeidi
mus darbavietėse, negu per 
visus streikus. Didžios dau
gumos tų nelaimių būtų iš
vengta, jeigu fabrikantai 
būtų įvedę reikalingus dar
bininkam apsaugoti įrengi
mus.

Patys Jungtinių Valstijų 
valdininkai pareiškė, jog 
daugiau kaip puse 100,000 
karinių fabrikų nesistengia 
tinkamais prietaisais ap
saugoti darbininkus 
nuo užmušimų 
dimų; o 
sytų tokias 
tai galima būtų išvengti 
devynių nelaimių iš. kiekvie
nos dešimties.

“Jie vis dar vadovaujasi 
kietasprandišku, aklu ‘su
pratimu’, kad, girdi, nelai
mingų atsitikimų visuomet 
buvo ir bus,” sako Verne A. 
Zimmer, valdiškos žmonių 
jėgų taupymo komisijos 
pirmininkas.

O to samdytojų apsileidi
mo pasekmės štai kokios:

Nuo karo pradžios tarpe

ir sužei- 
jeigu jie įtai- 

apsaugas,

PERDAUG VANDENS TAIP 
PAT NESVEIKA

Per eilę metų įvairūs “ži
novai’ ’ragino žmones kuo 
daugiausiai vandens gerti, 
bent po stiklą kas valanda. 
Lietuviai gi abelnai laikėsi 
senojo savo posakio, jog 
“perdaug tai ir vanduo ne
sveika.”

Dar tik neseniai buvo 
moksliniai pradėta tyrinėti, 
kaip vanduo atsiliepia kū
nui ir kraujui, ir sužinota 
naujų dalykų. Kai kuriuos 
jų paduoda T. Swann Har
ding gydytojų žurnale Me
dical Record, būtent:

Pats savaime vanduo, be 
druskos, veikia kaip nuo
dai. Bet įdėjus bent truputį 
druskos, jis jau nekenkia, 
jeigu negeriama jo labai 
perdaug.

Įpylus nesūdyto vandens 
į kraują, raudonieji kraujo 
rutuliukai išpunta ir trūks
ta.

Priverčiant šunis, kates, 
peles ar žiurkes perdaug 
gert paprasto vandens arba 
dirbtinai privarant jo per
daug į jų kūną, tie gyvūnai 
vemia, seilėja; ima juos 
konvulsijos traukyti, jie 
nusilpsta, apkvaista ir net 
stimpa. Bet laiku davus 
druskos, jie atsitaiso.

Ilgai dirbantieji saulės 
karščiuose atvirame ore 
darbininkai žino, kaip ne
sveika jiem grynas vanduo, 
be druskos ar kokio kito 

stas bent dalinai sulaiko 
raupų plėtimąsi ligonio kū- 
ne. iOs. N. M, 

Japonijos ir Jungtinių Val
stijų per nelaimes dirbtuvė
se sugaišinta 540 milionų 
darbo valandų, arba tiek 
laiko, kad būtų galima pa
statyt 7,500 prekinių laivų.

Nuo japonų žygio prieš 
Perlų Uostą iki šiol 60 kar
tų daugiau žmonių sužeista 
ir užmušta fabrikinėse ne
laimėse, negu įvairiuose 
frontuose sužeista ir be ži
nios dingo Amerikos karių.

Skaitant vien užmuštuo
sius, tai šio karo metu fab
rikuose žuvo 7,500 daugiau 
žmonių, negu visuose fron
tuose nukauta amerikiečių.

Tas pats valdininkas 
Zimmer sako:

“Mes turime pagaminę 
aiškius, smulkmeniškus pla
nus priemonėms, kurias 
naudojant būtų galima iš
vengt įvairių nelaimingų at
sitikimų. Mūsų komisija 
mielu noru patarnautų 
kiekvienam fabrikui, norin
čiam pagerint apsaugas 
darbininkams. Bet nelaimės 
kartojasi, kaip ir pirriiiau. 
Tai todėl, kad fabrikai ne
naudoja mūsų planų.”

7 Kartus Greitesnis Gumos 
Gavimas

Gumos (robo) medžiui iš
auginti iki gavimo iš jo gu
minės “sulos” (latex) reikia 
septynių metų. Amerikoj gi 
per vienus metus pastaty
tas fabrikas jau gamina 
dirbtinę gumą, kuri bent 190 
procentų tiek gera, kaip ir 
gamtinė guma iš tokių me- 

priedo. Tą yra patyrę ir lie
jyklų darbininkai, kurie už
tat geria alų vietoj van
dens.

Brooklyne neperseniai 
mirė du lietuviai todėl, kad 
po operacijos gėrė vandens, 
nors gydytojai ir slaugės 
griežtai uždraudė jį gerti 
per tam tikrą laiką. Bet gal 
būtų išlikę gyvi, jeigu būtų 
pasisūdę vandenį.

Nesaikuotas vandens gė
rimas perdaug praskie- 
džia kraują ir užduoda be
reikalingo darbo organams, 
dirbantiems kūno paliuosa- 
vimui nuo vandens pervir
šių.

Viena lietuvaitė prieš 
kiek laiko sakė šių žodžių 
rašytojui, kaip ji nuolat ge
ria vandenį ir jaučiasi lai
minga, su pilna galva gra
žių svajonių.

Tikrumoje ji vandeniu 
save svaigino. Nes pasta
rieji tyrimai įrodė, jog van
duo kaipo tokis yra svaiga
las; o T. Swann Harding 
sako — “nuodas”.

Gal tai perdaug stiprus 
pasakymas. Antra vertus, 
tūli nuodai reikalingi kū
nui, jeigu jų tik tiek, o ne 
daugiau. Taip antai, hydro- 
chlorinė rūkštis yra nuodas. 
Bet jei mūsų viduriuose ne
būtų jos, tai negalėtume 
maisto suvirškinti.

Bendras gi patarimas yra 
toks — nebūt vandens fa
natikais, neit į kraštuteny- 
bes; gert vandens tiktai, 
kietoeikia.

Naciy Karty Tamsybė

tai. Net baisu darėsi ma-

Vėžio ligos skaudulys su-1 
sidaro iš to, kad celės (nar
veliai) pradeda netvarkiai 
augti kurioj nors kūno da- 
lyj. Kraujas paskui išnešio
ja tas betvarkes celes arba 
jų syvus ir apkrečia kitas 
kūno dalis.

Paprasti guzai ir karpos 
pareina iš tvarkiai augan
čių celių, tiktai ne vietoje, 
ir juos galima per operaci
ją pašalinti, dažniausiai be 
jokio kūnui pavojaus. Ar jie 
anksčiau ar vėliau išpjau
nami, tai beveik vis tiek.

Pradinį vėžio skaudulį — 
netvarkiai augančių celių 
padarą — galima išpjauti 
arba X - spinduliais ar ra- 
dijumu sunaikinti. Bet ope
racija turi būti greitai da
roma.. Nes jei nebus pasi
skubinta, tai kraujas arba 
jo skystis (limfa) galės ap- 
krėst vėžiškomis celėmis ki
tas kūno dalis.

Lengviausiai vėžį paša
lint, jeigu jis pasirodo odo
je, krūtyse ar kur kitur kū
no paviršiuje, ir jei jis gana 
greitai išpjaunamas, tai ne
pereina į kitus organus.

Sveikai auganti kūno ce
lė kas diena ar kas dvi die
nos perskyla ir. pasidalina 
į dvi celes, kurios vėl taip 
auga ir skyla. Tai tokiu bū
du jos dauginasi ir naujina- 
si vietoj nusidėvinčių ir 
mirštančiųjų celių.

O vėžys pamatiniai susi
daro4 iš skirtingų celių, ku
rios susilaiko nuo regulia- 
rio, tvarkaus skylimo. Ko
dėl jos neskyla, kaip kad 
sveikosios celės, o betvar
kiai auga, tatai dar nėra iš
aiškinta.

SENESNIŲJŲ LIGA
Vėžys yra vidurinio am

žiaus ir senatvės liga. Pa
lyginti mažai nuo vėžio mir
šta žmonių žemiau 45 metų.

Iš tūkstančio skurdžių, 
turinčių po 65 metus am
žiaus, daugiau nuo to ligos 
miršta per metus, negu iš 
tūkstančio tokio pat am
žiaus turčių.

Bet kadangi vėžys yra se
natvės liga, tai daugelis tur
tingųjų po 65 metų amžiaus 
vis tiek mirs nuo vėžio.

NEŠVARA IR VĖŽYS
Neturtas dažnai reiškia 

gyvenimą nešvaroje, o ne
švara gali būti ir vėžio prie
žastis. Juk daugiau to pa
ties amžiaus beturčių, negu 
turtingųjų, miršta nuo o- 
dos, burnos, gerklės ir pilvo 
vėžio, kur nešvara tiesiogi
niai pasiekia. Bet beturčių 
mirimai nėra skaitlingesnį 
už turčių nuo vėžio kituose 
vidujiniuose organuose, ku
rių nepasiekia purvas bei 
nešvara.

KRŪTŲ IR GIMTUVĖS 
VĖŽYS

Mažiau motinų miršta nuo 
krūtų vėžio, negu bevaikių 
ar senmergių. Bet jeigu mo
teris gimdo daugiau kaip 
du tris kūdikius, tai gali 
padidėt jai gimtuvės vėžio 
pavojus, kaip sako tūli spe
cialistai, nors čia dar trūk
sta tikrų skaitmenų, o yra 
daug moterų, pagimdžiusių 
net po kelioliką kūdikių ir 
išvengusių vėžio.

ALUS IR VĖŽYS
Alkoholiniai gėrimai tik

rai didina vėžio pavojų. Pa
vyzdžiui, daugiau bartende- 
rių miršta nuo vėžio, negu

tokio pat amžiaus žmonių vėžio žmonių plaučių ir ke- 
bendrai. Yra įrodymų, jog penų. O kai tų medžiagų 
ši liga nuvaro į ka-; buvo įleista į kraują pelėms, 
pus daugiau nuolati- tai jos susirgo vėžiu. Tą 
nių alaus gėrikų, negu Šabado atradimą paskui ty- 
kitų žmonių, kurie neturi rimais patvirtino Anglijos, 
alinio papročio. Dar nėra Amerikos ir Pietų Afrikos 
patikrinta, ar degtinė yra 
tokia pat vėžio priežastis.

TŪLI CHEMIKALAI
Daugelis darbininkų gau

na odos vėžį nuo kai kurių
tepalų; nuo žibalo, ištrau- įšaukti vėžį. Vėžiu serga la- 
kiamo iš tam tikrų uolų; bai daug Kašmiro gyvento- 
nuo dervos (smalos) ir šuo- jų (Azijoj), kurie šildosi 
džių. Jau 18-tame šimtme- puodeliais žarijų, nešiojamų 
tyje buvo pastebėta, jog vė- po draubužiais. Rūkytojai 
žio liga dažnai prisimeta kartais gauna lūpų bei lie- 
kaminkrėčiams.

Darbininkai, kurių oda 
nuolat susiduria su mine
raliniais aliejais ar derva, 
dažniau serga vėžių, kaip 
kitų pramonių darbininkai. 
Tiesa, kol vėžys odoje išsi
vysto nuo mineralinio alie
jaus, tai praeina desėtkas • • • 
metų. Bet pelės per kelis 
mėnesius gauna vėžį nuo to
kio aliejaus. Pelėms pada
rytais bandymais, beje,
Londono medicinos profe
sorius Kennaway, vėžio
specialistas, parodė, jog 
vieni mineraliniai tepalai y- 
ra kur kas pavojingesni už 
kitus.

Galimas daiktas, jog vė
žio skaudulyje išsidirba pa
našios medžiagos, kaip der
voje ir tepaluose, gamina
muose iš naftos-kerosirio; 
gal kraujas, išnešiodams to
kias medžiagas, susirgdina 
vėžiu ir kitas kūno dalis, 
kaip sako J. B. S. Haldane, 
garsus mokslo vyras. Nes 
sovietinis mokslininkas Ša- 
bad andai Leningrade iš
traukė panašių aliejinių 
medžiagų iš mirusiųjų nuo N. M.

Džiovinti Kiaušiniai Gal Tai Naciy Pagyras
Kai kiaušiniai švirkščiami 

karštan oran ir taip paver
čiami milteliais ir kartu su
džiovinami, tuose milteliuo
se pasilieka faktinai visas 
kiaušinio vitaminas A, bet 
kai kiaušinių milteliai laiko
mi tam tikrose dėžėse sandė
liuose, tai vitaminas A nyk
sta, nežiūrint, ar jie būtų 
šaltai ar šiltai laikomi, nors 
kuo šilčiau, tuo greičiau 
mažėja to vitamino kiekis.

15 laipsnių (Fahrenheit) 
temperatūroje pranyksta 
pastebimas šio vitamino 
kiekis per devynis mėnesius 
o 98 laipsnių šilumoje tiek 
pat vitamino A dingsta jau 
per tris mėnesius.

Įdėjus kviečių daigelių 
aliejaus į kiaušinių miltus, 
yra dalinai apstabdoma šio 
vitamino nykimas. O kvie
čių daigelių aliejus turtin
gas vitaminu E. J. C.

Anglų armijos susisieki
mų x karininkas, Oxfordo 
Kolegijos profesorius A. J. 
Lindsay pastebėjo, kaip sto- 
kuoja vokiečiams kariams 
abelnos apšvietos. Jis dėl 
to rašo:

“Neseniai aš kalbėjausi 
su jaunais, nelaisvėn paim
tais vokiečiais. Jie labai iš
lavinti tik kaipo mechani
kai, technikai. Bet jie netu
ri jokios bendros apšvietos.

mokslininkai.
ODOS ERZINIMAI

Nuolatinis odos erzinimas 
X-spinduliais arba kartoti
nais apdegimais gali iš- 

žuvio vėžį nuo karšto cibu- 
ko.

Jeigu tėvas ar motina sir
go vėžiu, tai ir vaikams bū
na 
šia
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daugiau pavojaus sirgti

REIKIA GREITAI
... GELBĖTIS

Daug kas dar nežinoma 
apie vėžio priežastis. Ge
riausias gi praktiškas bū
das kovai prieš vėžį šiuo 
tarpu yra toks. Kai tik pa
jutai guzą kur nors kūne; 
jei kraujas iš kur nenorma
liai veržiasi, kad ir po bis- 
kelį; jei atsirado ant odos 
kokia, nors ir maža opa, il
gai negyjanti, kad ir mažai 
teskaudama; arba jeigu 
junti kokius nuolatinius vi
dujinius skausmus, — tuo- 
jaus kreipkis į tinkamą gy- Į 
dytoją ar ligoninę, kad pa
tikrintų, kas tai do liga ar 
skaudulys. Jeigu tai vėžys, 
tai pradžioje galima būtų 
nuo jo pasiliuosuoti. Bet 
atidėliojimas gręsia didžio
mis kančiomis vėliaus iki 
mirties.

Tarp nekariaujančių kra
štų diplomatų Šveicarijoje 
pasklido kalbos, kad naciai 
išradę naują rakietinę 
bombą, varomą skysto oro 
ir uraniumo mišiniu. To
kia bomba, girdi, gali pa
kilt 35 mylias aukštyn pir
ma, negu ji pradeda leistis 
žemyn, ir ji gana gerai pa
taikanti per 74 mylias.

Bet niekur dar naciai su 
tokia bomba nepasirodė. 
Tai, turbūt, dar vienas jų 
propagandos pagyras.

Lūpinis Mikrofonas
Amerikos kariai Italijoje 

vartoja mažyčius radijo 
kalbėtuvėlius - mikrofonus, 
pritaisytus prie viršutinės 
lūpos, užkabintus už ausų, 
prie kurių yra radijo klau- 
sytuvėliai. šie prietaisai 
yra tokie mažį, kad lengvai 
išsitenka po dujokaukėmis, 
tai yra, po maskomis ap
saugai nuo priešų nuodin- 
gų dujų. . : i

Tie kalbėtuvėliai ir klau- 
šytuvėliai tinka ypač kovū- 
nams tankuose. Turint 
šiuos prietaisus, karys tan
ke gali, neatitraukdamas 
rankų nuo rato arba ginklo, . 
girdėti komandos praneši
mus ir pats pranešti, kas 
reikalinga.

- 5 ii
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ĮSPŪDŽIAI IŠ DEMOKRATINIŲ LIETU
VIU SUVAŽIAVIMO IR KELIONES

Gruodžio 16 dienos pava
kary susėdome skaitlingas chi- 
cagiečių būrys į traukinį ir vy
kome į Brooklyną. Traukiniai 
buvo pilni keleivių, daugumo
je kariškiai, kurie vyko šven
čių proga pasisvečiuoti pas sa
viškius.

Tačiau mūsų mintys pagrin
diniai sukosi apie Demokrati
nių Lietuvių Suvažiavimą, ku
ris turi įvykti gruodžio 18-19 
dienomis, Brooklyn, N. Y.

Pasiekus Brooklyną ir atvy
kus į Laisvės svetainę, surado
me nemažai svečių ir brook- 
lyniečių, kurie rūpestingai 
ruošėsi suvažiavimui.

Pirmiausia pastebėjom, kad 
ten susirinko gražus skaičius 
jaunimo, parūpo sužinoti, ką 
jie ten veikia. Pasirodė, kad 
tai Aido Choro pamokos, ku
rias vadovauja jauna, gabi 
mokytoja Aldona Andersonie- 
nė.

Aido Choras mokinosi dai
nas, kad gražiai palinksmi
nus Demokratiniu Lietuvių Sut 
važiavima. Viena daina man 
taip giliai į širdį įsmigo, kad 
jokiu būdu negaliu pamiršti, 
tai “Raudonas Karys Fašistus 
Išvarys.”

Besiklausant melodingų dai
nų man ir mano draugėms 
Onutei Savukaitei ir M. Railie
nei, ateina drg. A. Bimba ir 
užklausia mūsų, ar norime 
New Yorko didmiesčio pama
tyti. Kur čia nenorėsi, man pir
mą kartą teko būti tame mū

sų šalies didžiausiame mieste.
• į apie 15 minutų drg. A. 

Bimba sako: “Na, čia jau ir 
didmiestis.” Tikrai tie pože
miniai “subway,” tai puikiau
sia transportacija. Chicagie- 
čiai galime to viso pavydėti 
brook lyniečiams.

Apžiūrėjom svarbesnes vie- 
' tas, kaip tai: Opera House, 
| Radio City, didesnius kino pa- 
' status, svarbesnes “bowling al- 
1 leys” ir įžymesnes gatves. Kad 
daug ir arčiau į tas puikias 
vietas įsižiūrėti ir pastudijuoti 
jas, mažai laiko buvo. Sekan
čią dieną įvyksta svarbusis su- 

| važiavimas. Kad jį tinkamai 
j pasitikus ir išklausius rapor- 
j tus bei tarimus, reikia būti tin
kamai pasilsėjusioms.

'Sugrįžome į Brooklyną, 
man buvo paruošta nakvynė 

Į pas draugus Rutkūnus, kurie 
; turi puikią valgyklą ant Union 
1 Avė., prie pat Lietuvių svetai- 
į nės. Tikrai vargiai kas pra
lenks Rutkūnų valgykloj pa
gamintą valgį skonio klausi- 

, me. čia tenka didelis kredi
tas jų gabiam virėjui Velič- 
' kai.

Turėjau progos per savo bu- 
j vimo laiką matytis su dauge- 
1 liu delegatų, kurie atvažiavo 
į valgyti pas mano šeimininkus, 
! matomai, visi žino, kad tai 
ypatingai skaniai gaminamas 

I valgis. Jei kam tektų būti 
Į Brooklyne, nepamirškite Rut- 
■ kūnų valgyklos, 282 Union 
Avė.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas

WORKERS. INC.

Įsirašyk dabar

Apdraudos Organizacija
• Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000.
• Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15.
• Visiems įstojimas veltui.
• Mėnesinė mokestis pigiausia.
• Priima naujus narius nuo 2 metų iki

60 metų amžiaus.
ir savo šeimą įrašyk. Išpildyk žemiaus telpančią

blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St. Brooklyn, 6, N. Y.

Aš noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano vardas........................................................................................................

Antrašas................................................................................................................

BRONIAUS VARGŠO 
(LAUCEVIČIAUS) 

GYVENIMAS IR DARBAI 
PARAŠĖ DR. A. PETRIKĄ

• • 32 Puslapių. • • Kaina 15c • •

Bronius Vargšas-Laucevičius buvo žymiausias Ame
rikos lietuvių rašytojas, apysakininkas, dramaturgas 
ir visuomenininkas. Svarbu kiekvienam susipažinti su 

jo gyvenimu ir atliktais darbais.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

VILNIES

Tuojaus įsigykite tą svarbią knygą ir naudokitės jaja.

KNYGA IŠ lb4-rių PUSLAPIŲ 
KAINA 25c UZ EGZEMPLIORIŲ

Turiningas moksliniais raštais, istorinėmis 
informacijomis ir poezija.

■.............- .........--------------------------------------------- :—t-----------------------------------/-------------------------
•* • .<• " L *" - '"S '

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, 6, N. Y.

KALENDORIUS
1944 Metam

Apie patį suvažiavimą ne
teks atkartot* nes jau daug 
buvo rašyta spaudoje. Tiek tu
riu pasakyti, kad jis buvo 
skaitlingas, nuoseklus ir reikš
mingas. Juo labiausia jis bu
vo būtinas, kuomet pasaulio 
priešas-fašizmas užsimojo už
kariauti ir pavergti visą žmo
niją. Demokratiniai nusistatę 
žmonės turi sukoncentruoti vi* 
sas jėgas, kad juo greičiausia 
tą žvėrį-siaubūną nušluoti nuo 
žemės kamuolio, reikia vie
ningos ir tvirtos jėgos. Be to, 
jį nušlavus teks eiti į pagalbą 
nuo karo nukentėjusiems žmo
nėms. Mes žinome, kad mūsų 
tėvų, žemė ir jos žmonės neša 
sunkiausią nacių terorą ir jie 
tikisi iš mūsų pagalbos, kuo
met Raudonoji Armija juos iš
laisvins.

De'mokratinių Lietuvių Su
važiavimas nutiesė puikius 
planus to didelio darbo prave
ri imu i ir pilnai užsitarnavo ne
išdildomai istorinės reikšmės. 
Mums visiems lieka vykdyti 
tuos pasibrėžtus darbus, kad 
galėtume savo broliams, sesu
tėms, tėvams bei giminėms iš
tiesti paramos ranką, kuomet 
naciai bus išblokšti. Taip pat 
gelbėkime mūsų šaliai karo 
laimėjimo darbuose.

U ž s i b a i gus suvažiavimui 
daugelis skubėjo į namus prie 
svarbių karo darbų. Tad spau
de vieni kitiems dešinę ir lin
kėjo stengtis užsibrėžtus dar
bus įvykdyti gyvenime.

Man vis rūpėjo dar kartą ir 
arčiau susipažinti su New Yor- 
ku. Be to, žinojau, kad Radio 
City kine yra rodoma puikus 
veikalas apie mokslininkę Ma
dame Curie. Tikrai neapsivy- 
liau, veikalas buvo neapsako
mai įdomus, taip pat buvo gy
vų žymių artistų perstatymas. 
Neperdėsiu, kad tai pirmą 
kartą savo gyvenime mačiau 
tokį puikų perstatymą.

Pirmadienį, tai yra gruodžio 
20 d., Onutė Savukaitė ir aš 
gavome po telegramą. Gero
kai išsigandome. Manot išsi- 
gandimas neturėjo pamato, 
nes buvo nuo giminių iš Cam
den, N. J., kur kvietė, kad 
vykčiau pas juos praleisti šven
tes. Onutės buvo liūdna žinia: 
jos tėvelis sunkiai sirgo, o kiek 
vėliau ir mirė.

Vėliau atsisveikinau su sa
vo brangiomis draugėmis O. 
Savukaitė ir M. Railiene, jos 
vyko į namus, o aš pasilikau 
dar Brook lyne.

Antradienio ryte sutikau 
pas Rutkūnus V. Andrulį ir J. 
Gasiūną. Skaniai visi pasival- 
gę nuėjome į Laisvės svetainę, 
paskui užėjome į LDS raštinę. 
J. Gasiūnas aiškino svarbą ga
vimo LDS naujų narių ir abel- 
nai apie organizacijos reika
lus. Pažymėjo, kad ir vajus 
LDS užsibaigė, bet darbas ne
turi Sustoti, nes naujų narių 
gavimui palikta geros sąlygos. 
Taip pasikalbėję ir atsisveiki
nome su vienminčiais drau
gais, linkėdami geros kloties 
vieni kitiems ir kad mūsų pa- 
sibrėžti darbai būtų įvykdytu 
J. Galiūnas nurodė man, kaip 
susirasti Pennsylvanijos stotį 
New Yorke.

Negalima praleisti nepade- 
kavojus visiems laisviečiams 
už tokį puikų ir didelį pasidar
bavimą. Ypač noriu padėkoti 
moterims už taip skaniai pa
ruoštas vaišes. Netenka aiškin
ti, kad paruošimui tiek nakvy
nių ir vipų vaišių daug gra
žaus' laiko teko paaukoti, ta
čiau tas visas nebus delegatų 
pamiršta.

Gruodžio 2-2 d., 3:30 vai. 
po pietų jau buvau Penn. sto
tyje, New Yorke. Traukinys 
kimšte prikimštas karių įvai
riopus uniformomis, visi sku
bi, kad praleisti šventes sū sa
vo artimaisiais, jų veidai pilni 
džiaugsmo, pasitenkinimo, kad 
dar kartą paspaus ranką sa
viesiems ir gyvu žodžiu pasi
kalbės su jais.

Vos 5 vai. po pietų pasie
kiau Philadelphia, Pa. Pir
miausia norėjau atlankyti sa
vo mylimus giminaičius A. ir 
V. Andersonus, kurie gyvena 
Camden, N. J. Paėmiau busą 
ir už pusės valandos jau bu*

4 * V.,'1 - į,. > ■' ? ?'•*» ’■?»'

vau pas Anna ir Victor Ander
sonus. Čia radau visą šeimą 
manęs laukiant. Andersonai 
turi gražius sūnus: Biluką ir 
Viktorą. Pasisvečiavome, pasi
kalbėjome. Antrą dieną nuva
žiavom į Collingswood pas 
Stasį ir Sofiją Morkūnus. Mor
kūnienė yra mano vyro bro
lio duktė. Morkūnai jauni 
žmonės, o jau gerai prasisie
kę, turi gražų, modernišką na
mą ir auklėja puikų, sveiką 
sūnelį Stasiuką. Mano dėmesį 
atkreipė mažasis Stasiukas, 
vos dviejų metų vaikutis, kad 
taip puikiai kalba lietuviškai. 
Sakojne, bus geras tautietis. 
Smagu, kad abudu Morkūnai 
čia gimę ir myli savo tėvų kal
bą ir mokina jos jaunąją gent- 
kartę.

Aplankėme ir daugiau gi
minių, kaip tai: P. Kareivų 
šeimą, Yurgičių ir J. žemaičių 
šeimą, taip pat pas Justiną ir 
Aldoną Jacobs. Pastarieji gra
žiai gyvena ir turi puikų, ta- 
verno biznį savo namuose.

Philadelphijoj gyvena daug 
artimųjų, ir linksma buvo su 
jais pasimatyti ir praleisti 
šventes.

Beje, teko atlankyti drg. 
Lastauską. Jis yra LDS ir LLD 
organizacijų narys ir Laisvės 
skaitytojas. Jo gyvenimo drau
gė mirus, o jis gyvena kartu 
su savo dviem dukrelėm savo 
name. Pasikalbėjau apie orga
nizacinį veikimą, apie suvažia
vimą. Jis sako: “štai dėl dien
raščio Vilnies paramos $4, o 
vėliau pasitarsime su drau
gais, gal daugiau sukelsime.”

Nusiskundė, kad sunkoka 
dabartiniu laiku veikti, mažai 
žmonės turi laiko, jaunimas 
kariuomenėje. Pasikalbėjus su 
maloniu draugu Lastausku, 
skubinausi pas savo gimines, 
kad nepamanytų, jog pakly
dau.

Sekmadienį, gruodžio 26 d., 
visi giminės susirinko pas An
dersonus, nes aš ten daugiau
sia buvau, kad atsisveikinti. 
Po visų vaišių du automobiliai 
prisėdo, kad palydėti mane į 
stotį. Atvažiavome prie stoties, 
stotis prisikimšusi kareivių, 
traukinys atėjo, Victor Ander
sonas įšoko į traukinį, kad už
imti man vietą. Iki aš įsiver
žiau į traukinį, traukinys ėmė 
važiuoti, vežasi su savim ir 
Victorą. Pavažiavo nuo Broad 
St. iki 30 St. iki jis gavo pro
gą apleisti traukinį. Jei kaip, 
būčiau gražią “dovaną” parsi
vežusi į Chicagą.

Atvykau į Pittsburgh, Pa. 
šio miesto neatlankius nega
liu praleisti. Tai miestas, ku
riame teko ilgokai gyventi. 
Pirmiausia sustojau pas K. ir 
A. Šimkūnus. Pasidalinus min
timis apie. įgytus įspūdžius ir 
abelnai gyvenimo margumy

nus, kaip veikia lietuviai, lei
dausi atlankyti senus pažįsta
mus. Į talką man atėjo L. 
Stronkienė, abidvi nuėjome 
pas A. K. Sliekus ir pas eilę 
kitų pažįstamų.

Iš daugelio pasikalbėjimų 
darosi supratimas, kad dabar
tiniu laiku veikimas tarpe pa- 
žangiųjų lietuvių biskį šlubuo
ja. Tai negerai. Vietiniai vei
kėjai turėtų į tai rimtai at
kreipti atydą ir tuos visus trū
kumus ir tarpsavius neaišku
mus išlyginti. . .

Beje, vieną dalyką sužino
jau, kad tai fašistuojantis ele
mentas daro visokios rūšies 
trukdymus ir dirba sušilę, kad 
ardyti lietuvių vienybę. Grie
biasi net tokių priemonių, kaip 
iš Mokslo Draugijos Svetainės 
išmesti ten ateinančius dien
raščius Laisvę ir Vilnį. Į šią 
įstaigą ateina įvairių įvairiausi 
lietuviški laikraščiai. Visi, ku
rie turi laiko, susirenka pasi
skaityti. Tūli fašistiniai le
mentai rinko parašus, kad iš
metus aukščiau minėtus darbi
ninkiškus dienraščius, bet 
jiems tas skymas neišdegė, ir 
laikraščiai ateina, kaip kad at
eidavo.

Vien į tai žiūrint, būtinai 
reikia kviesti visus pažangiuo
sius lietuvius į vieningą ir or
ganizuotą darbą, kad fašistai 
savo užmačiomis galutinai ne- 
pakrikdytų pažangių žmonių 
vienybės, ypač dabar karo me
tu visų bendras ir vieningas 
darbas reikalingas, kad laimė-

jus karą ir išnaikinus fašizmą 
nuo žemės kamuolio.

Nors teko suvažiavime susi
tikti visų pažangių lietuvių 
mylimą mokytoją, švietėją Dr. 
J. Baltrušaitienę, bet būnant 
mieste, kuriame ji gyvena, jos 
neatlankyti negalima.

Apie Dr. J. Baltrušaitienę 
tiek tegaliu pasakyti, tai kad 
ji buvo pirmoji mano mokyto
ja ir politinio žinojimo teikė
ja. Dėka jos širdingoms pa
stangoms, šiandieną galiu 
plunksną vedžioti ir įvertinti 
politinį veikimą.

Ji gyvena kukliai, bet jau
kiai, pilna tos pačios energi
jos ir pasiryžimo, nors jau si
dabriniai plaukai puošia jos 
kilnią galvą. Ir dabar, kaip vi
sada, ragina mus dar daugiau 
veikti dėl kultūros, pažangos 
ir demokratijos.

Atsisveikinau su visais di
džiai gerbiamais idėjos drau
gais ir leidausi važiuoti į Chi
cagą, kad pasidalinti patyri
mais iš Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimo, ir juos pravesti 
gyvenimai!, taip pat patyri
mais tarpe savo artimųjų bei 
draugų, kuriuos retai tenka 
susitikti. Tačiau visi pasilieka 
prie vienos minties, tai kad vi
si Demokratinių Amerikos Lie
tuvių Suvažiavimo nutarimai 
būtų įvykdyti.

Ona Jakubauskiene.

Pittsburgh, Pa.
Aukų nupirkimui ambulan- 

sų sekamai gavomė.
M. Yurgaitienė $10.
Po $5: S. Gavrauskas ir H. 

Elinice.
J. Babravich $2.
Po $1: J. J. Funk, 

Gunas, A. Paulauskas 
Witkowski.

Po 50 
Stefhen 
Co., M. 
stone.

I. Alexander 40c.
Po 25c: Stein, M. Flator, 

J. M. Kelly, S. Neruxerasiti ir 
A. Yankauskas.

Viso $30.15. Ačiū visiems už 
aukas.

Auku rink.:
V. Sherbin,
P. Paulauskienė.

ir F.

centų: V. Žukauskas, 
& Co., H outer Light
Rosen, S. M. Pearl-

| CHARLES’
| UP-TO-DATE

\ BARBER SHOP
K, DEGUTIS, Savininkas

£ Prieinamos Kainos
7 306 Union Avenue
? Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
į Brooklyn
į GERAI PATYRĘ BARBERIAI |

L

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių'; kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

naujus
IHL lūs ir
■JHl sudarau

grikoniškais. Rei-
Įkalui esant ir 

^^Ipadidinu 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)

Į FUNERAL HOME į 
? 84-02 Jamaica Avenue |

If Opposite Forest Parkway « 
t WOODHAVEN, N. Y. f

f Suteikiam garbingas laidotuves I

j «150 j
f Koplyčias suteikiam nemoka- į 
r mai visose dalyse miesto. J 
| Tel. Virginia 7-4499 į

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
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

Lietuvių Kuro Kompanija t
rk'Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam F* 

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

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuo- Jj* 
se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-l«61

..

Le VANDA j
| FUNERAL PARLORS į
A Incorporated >

| J. LEVANDAUSKAS I 
r Graborius-Undertaker i
| 337 UNION AVENUE |
•I BROOKLYN, N. Y. J. ] 

LTel. STag-g 2-0783 j
NIGHT — HAvemeyer 8-1158. it |

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770 3

j

i 
J

g MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

•M Vietos ir impor- 
tuotos degtinės ir 

w vynai, geri ausiu 
M bravorų alus ir 

ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, • užeiki- 
te susipanžinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui grupėms. 
Nedėliomis atda
ras nuo 1 valan
dos dieną iki vėlai.

BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

426 SO. 5th STREET

f GREEN STAR BAR & GRILL |
w Lietuviškas Kabaretas $

Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti 
užeina pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, 

kad visados bus patenkinti.

Parė Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
459 GRAND ST.

(Skersai nuo Republic Teatro)
BROOKLYN, N. Y

Telefonas EV. 4-8698

i^N

I CHARLES J. ROMAN
H* (RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St. &
PHILADELPHIA, PA. Jį

Telefonas Poplar 4110
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šypsenos
NEREIKIA PATYRIMO

(31)

BĮ

(27)

(30)

(27)

WOMEN
PAKUOTOJAI PAPRASTI DARBININKAI

STIPRŪS VYRAI

Karinei Chemikalei Pramonei
REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ

MOKINIAI PRIIMTINI

MERGINOS IR MOTERYS

Newark, N. J
(27)

BUY WAR BONDS

Naujanybė Lietuviams

(29)

Lawrence, Mass

(26)

(26)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MEDŽIO 
FABRIKUI

DIDELIAM
APDIRBIMO

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

DARYKITE ĮMOKĖJIMUS SAVO 
ATEIČIAI TAIKOS METU IŠSI
MOKINIMU REFRIGERATION 
TAISYMO.
MES ESAME SURAŠĖ KAIPO 
KRITIŠKA PRAMONE DABAR 
IR BŪSIME APSAUGOS SIENA 
PO KARO.

dirbti
$27.50

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HOURS: 9 P.M. to 6 A.M. or 
11:30 P.M. to 8 A.M.

NO EXPERIENCE 
NECESSARY

koncertas 
bendrai, Newarko- 

LDS kuopų. Tėmy- 
visi dienų — vasa- 
val. po pietų, 180

23—15, GOOD PHYSICAL CONDITION

FREE TO WORK AT NIGHT

ARBA KREIPKITĖS 5 P.M. IKI 8 P.M. 
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X>

Interview: Mon. & Tues. 9 A.M. to 8 P.M.
Daily, 9 A.M. to 5 P.M.

Essential Workers Need Release 
Statement.

badomas. Tik 
nors ir baksteli 
panosės link:

7th or 8th Avės, subway to 14th St.
Walk South to 12th, then West to 

Washington St.

klases viešbučiui 
vacuum darbo. Nuolatinis darbas, 

pradžiai. Nuolatinis darbas.
Kreipkitės j Housekeeper.

ESSEX HOUSE
165 W. 58th St.

parašyti ir jūsų
M. Antanuk.

(Arti Canal St. Stn. 7th ir 8th Avė. subve) 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.

. _________

Patyrusios mašina guzikų siuvėjos, 
merginos bendram darbui. Aukšta 

SUPERB PLACKET CO.
335 W. 38th St.

REIKIA PILNO LAIKO DARBI
NINKŲ. PATYRIMAS NEREIKA
LINGAS. REIKALINGA PALIŪDI- 
JIMAS IR PAREIŠKIMAS 
ATLIEKAMUMO. •

Sunbeam Electric
Manufacturing Co.

REIKIA VYRŲ 
MOKYTIS BUFFING 
A. LUDWIG & CO., INC.

133 Middleton St., 
Brooklyn.

MERGINOS IR MOTERYS
FABRIKO DARBAS

55c I VALANDĄ PRADŽIAI
PROGA UŽDIRBTI IKI $30 Į SA

VAITŲ TRUMPU LAIKU. -
PENKIŲ DIENŲ SAVAITE 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
OPPENHEIMER CASING CO

430 WASHINGTON ST.,

NUOLATINIS DARBAS 
GERA ALGA 

, DAUG VIRŠLAIKIŲ

ECKENROTH & CO.
5TH ST. IR EAST RIVER, N. Y. C.

(26)

GREITOS RANKOM SIUVĖJOS
Darbas prie vaikų kepurių. Nuo kavalkų.

Gera alga. Prielankios darbo sąlygos.
SCHACHTER, 341 — 39lh St., Brooklyn.

(27)

VIEŠBUČIŲ DARBININKES
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
MAUDYNIŲ PRIRUOŠEJOS 
$19.50 I SAVAITĘ. KREIPKITĖS I 

HOUSEKEEPER
HOTEL ST. GEORGE

PINEAPPLE ST., BROOKLYN, N.Y.
(26)

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

Siuvamųjų Mašinų Operatorės. Patyrimas Ne
reikalingas. Valdžios Kontraktas. Gera Alga. 
Proga pakilimams. Iš Būtinų Darbų Reikia 

Turėti Paliuosavimo Pareiškimą.
INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th St. ir 4th Ave. 9-tos lubos
_______________________________________(30)

maitinu su dviem 
Bet už tai esu gana 

pirštu 
kas 

mano

Durnaitis. — Tu 
ir iš tavęs

BERNIUKAI—VYRAI
BENDRAM FABRIKO DARBUI

Patyrimas nereikalingas. Valdžios Kontraktas 
Gera alga. Proga pakilimui. Iš būtinų darbu 

reikia turėti paliuosavimo pareiškimo.

INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th Št. ir 4th Ave. 9-tos lubos.

(30)

MERGINOS, JAUNOS
Mokytis permanent wave. 48 Valandų Sįayai- 
tė. $18.15. Vien tik nuolatinės darbininkės 

teprivalo kreiptis. VANDERBILT 6-1540.
(29)

PAKUOTOJAI. Išsiuntimų departmente. Pri
imami nepatyrę. 40 valandų, prisideda virš

laikiai. Daugmeninč geležų įstaiga. 
SPIEGEL BROS., 806 BROADWAY.

(25)
MERGINOS FABRIKO DARBAM 

Maisto gaminimo fabrikas, nuolat; 
pokarinis darbas. Gera alga. 

MAX AMS, INC.
372 GREENWICH ST.. N.Y.C.

Važiuokite Queens Subve nuo 42nd St. iki pirmos stoties Queens 
(Vernon-Jackson Ave. Sta.) (Q-103 Bušu (12 injn. iki 

Astoria Blvd, ir 1st St.).
Arba StlvAve. Crosstown Subve iki Queens Plaza Stoties. 

Q-102 Bušu (15 Min. iki Astoria Blvd, ir 1st St.).

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
VYRAI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
$23.50 Į SAVAITĘ. NUOLATINIS DARBAS.

VAKACIJOS. KREIPKITĖS Į 
HOUSEKEEPER

HOTEL ST. GEORGE
PINEAPPLE ST., BROOKLYN, N.Y.

(26)

REIKIA MERGINŲ
Apkarpymui ir išvertimui nedidelių 

medvilninių maišiukų. 
Patyrimas nereikalingas. 

Nuolatinis darbas.
NATIONAL MAILING BAG CO., 

291 Hendrix St., Brooklyn.

BERNIUKAI—VYRAI
Mokiniai—feeders—nuolat

Daug viršlaikių, dienom—naktim 
Moderniška spaustuvė — Laikykitės W.M.C.

> taisyklių.
AMERICAN BOOK STRATFORD 

PRESS, INC.
75 VARICK ST., N.Y. (kamp. Canal St.)

(27)

VYRAI
Fabriko darbininkai. Patyrimas 

nereikalingas.
EAGLE METALLIC BED CO.

963 KENT AVE., BROOKLYN, N.Y.
(27)

MERGINOS
Gali patapti naudingomis vyrų kaklaraiščių 

fabrike. Patyrimas nereikalingas.
GERA ALGA.

BACHRACH CO.
105 MADISON AVE.

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS. MAUDYNIŲ 
PRIRUOSĖJOS, VALYTOJOS. Nuolat^ 

darbas. Nemokamai užkandžiai.
Kreipkitės į Housekeeper. 

HOLLAND HOTEL 
351 West 42nd St.

BERNIUKAI—VYRAI. Bendras fabriko dar
bas. Popieros perdirbimo fabrikas. Gera alga. 
Nuolat. JAMES F. WALSH PĄPĘR CORP., 

437 — llth Avė.
(36th St.) (26)

New Haven, Conn

SANDĖLIUI PAKUOTOJAI
5 Dienų, 40 Valandų Savaitė. 

Nuolatinis Darbas.
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo

4-tos lubos
LOUIS SHERRY

30-30 Northern Blvd., 
Lęng Island City.

VYRAI
Fabriko darbininką/. Didelis maisto gaminimo 

fabrikas. Pastovus inkarinis darbas.
Gera alga.

MAX AMS, INC.
372 GREENWICH ST., N.Y.

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
Reikalingi aukotos 
prie

42-33 12th St., L. I. City
KLAUSKITE MR. RICE

(26)

I . ■ ii.,. —W—■

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MOTERIŠKĖS—VALYTOJOS
Reikalingos pirmos klasės viešbučiui. Nuola

tinis darbas Gera alga.
Kreipkitės į Housekeeper.

ESSEX HOUSE
165 West 58th Street.

(31)
Taipgi 

alga.

AUTOMOBILIŲ
MECHANIKŲ PAGELBININKĄI 

ir
VYRAI PRIE GARAGE 

Puikiausia proga tinkamiem vyram. 
KREIPKITĖS KASDIEN

L. I. CITY STANDARD GARAGE 
42ND ROAD & 24TH ST.,

LON G-ISLAND CITY.
(27)

MERGINOS
Patyrimas Nereikalingas

MUŠTI KIAUŠINIUS
40 Valandų — $20 Pradžiai 

Kreipkitės
ALBERT & GERBER
SEABOARD TERMINAL, 

12TH ST. IR JERSEY AVE., 
JERSEY CITY, N. J.

(25)

MOULDERIAI
COREMAKERS

IR
PAGELBININKAI
Aluminum ir Bronze.

CITY BRONZE FOUNDRY
27-30 JACKSON AVE., L. I. CITY 

(Right Off Queens Plaza).
(25)

Vyrai lengvam fabriko darbui. 5 dienų 
savaite. Gera alga, su viršlaikiais.

VALENTI button wobks, 
2-02 — 27th Ave., Astoria, L. I.

_____________________________________ (25)

Vyrai Virtuvei, Indų Mazgotojai, Puodų 
Mazgotojai. Nuolatinis Darbas.

HOSPITAL
813 Howard Ave., Brooklyn, N. Y. 

l.R.T. Subve, Saratoga stotis.
(25)

MOTERYS

(24)

Dabar laikas pasiruošti 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus vajui, kuris prasidės 
š. m. kovo menesį.

ramti tuos biznierius, kurip 
skelbiasi dienraštyje

W- ^RUYSMAN, 
John ir Fulton).

MERGINOS
Vokų darytojos. $18 už 40 valandų. Laikas ir 
pusė už viršlaikius. Pastovus darbas su pa

kilimais. N. L. <fc E.
247 Pearl St. (tarpe

BERNIUKAI—VYRĄI. Sandėlio rūme, išsiun
timams, i>asisiuntimams, nuolat. Pradžiai 50c 
į valandą. 5 dienų savaitė. Daliai liko moki
niai priimami, tačiau tik rytais. Kreipkitės 

FORBES, 6-tos lubos, 120—5th Avė.
Įtfanhąttan (17h St.)

•. ‘ ...... .. . m

nėra, kaip Scholes 
O kita, dabartiniu lai- 
nors nuvesti į Dzūki- 
labai didelis darbas, 

tokių minčių kankina- 
klausimo niekaip ne-

Juozo Atsakymas j Šaipoko 
Laišką

Daug gerbiamas šaipoke!
Tiesų sakei, kad aš stebė

siuos gavęs nuo tavęs laiškų. 
Taip ir buvo. Kaip tik gavau 
tavo laišką, tai, pagal savo 
seną paprotį, jau buvo užsimo
jęs pasiųsti jį į gurbą, kur visi 
man rašyti laiškai randa sau 
vietą. Tačiau, atsiminęs, kad 
su Naujais Metais visas swo 
skolas esu atmokėjęs ir savo 
naująjį adresą esu davęs tik 
geriausiems mano frentams, 
tai susilaikiau ir be baimės jį 
atidariau.

Sakai, kad aš nesu pirštu 
maitinamas. Tai tikra tiesa, aš 
pats save 
saujom, 
dažnai 
žiūrėk, 
pirštu 
“Va, tai tas ielius, apie kurį 
aš tau aną dieną smulkmeniš
kai išpasakojau!”

Apie tuos tris kryžiukus, 
padėtus apačioje tavo laiško, 
rašyto tavajai burukei aš labai 
gerai išmanau ir man aiškinti 
jų reikšmės nereikia. Tai reiš
kia, kad tu jai duodi žinoti, 
jog tu esi tarp dviejų nukry- 
žiavotų latrų. Gal dar be to, 
buvusių kryžiokų.

Gaila tavo buručių — visų 
999-niųjų. Tačiau aš tau pa
tarčiau tas visas 999-nias pa
likti svetimose daržinėse, kur 
jos pirmiau buvo ir j ieškoti 
tos vienos paklydusios 1000- 
nėsd ir atgal atgauti į savo 
daržinę.

Toliau, sakai, Matęušas Si- 
monavičius skolingas daliui 
Vezdžiūnui už drinksą ir pra
šei, kad aš juos suvesčiau į 
krūvą. Visaip sukau savo puo
dynę ir niekaip negalėjau iš
spręsti, ar norėjai, kad Ma- 
teušą nuvesčiau pas dalį, ar 
dalį pas Mateušą. Be to, man 
atrodo, kad Dzūkijoj, nei Ma- 
letuos, nei Lakesuose tokio su
tvėrimo 
strytas. 
ku, ką 
ją būtų 
Taigi, 
m as ir 
galėdamas išrišti, net su At
likto Kriukio pagalba, beeida
mas Tenaiku sau vienas ir 
bakstelėjau nosia į mano se
ną pažįstamą kryžioką — Dur- 
naitį. Jis, matydamas mane 
tokį nusiminusį, pavadino pa- 
gastroliuoti Grandstryčiu po 
Saratogas. Sako, aš tau užpun- 
dysiu bokalą kitą.

žinai, šaipoke, -kad tokių, 
kaip Durnaitis, nors skersasr 
išilgas Grandstryčiu su žvake 
po puodyne jieškotum, būtų 
sunku rasti. Tai čysto kraujo 
arijoniškai-lietu viskas kryžio
kas. Jis pundino, o aš mokė
jau pinigus, nes, kaip jis man 
paaiškino, jam vienam per 
daug abudu darbu atlikti.

Kuomet jau mano pakaušis 
pasidarė debesuotas, kaip su
rūkusi mazgotė, o delmonas 
tuščias, kaip, amžinatilsi, N. 
Gadynės būdavo antras pus
lapis, tai mano prietelius man
dagiai atsiprašė, kad jis dau
giau šiandien nepundys. Sako, 
per daug jis ir taip jau pun
dino. Sako, geriau dabar rim
tai pasikalbėsim.

—’Gerai, sakau, kalbėkim.
—Aš tave išmokinsiu, kaip 

būti trečios klasės Čystakrauju 
lietuviškti kryžioku, — sako 
man ponas 
yra geras boisas 
dar gahma viską padaryti, tai
gi ir gerų trečios klasės kry
žioką.

—Dėl ko trečios klasės?— 
užklausiau p. D.

—Dėl to, kad pirmos kla
sės yra tik tie, kurie valdo to
kius, kaip tu, o antros klasės 
yra tie, kurie pirmiesiems pa
deda valdyti. O tokiems, kaip 
tau belieka tik trečia klasė, 
žinoma, dar reikia tave biskį 
pamokinti, kaip įsakymus pil
dyti ir būti paklusniam ir i.š 
tavęs bus labai geras trečios 
klasės kryžiokas.

—štai dabar ir duosiu tau 
pirmųjų lekcija, — tęsė toliau 
p. D. — Jei nori būti geru 
kryžioku, tu, pirmoje vietoje, 
turi būti kiaule. Visai nemė
ginti pats savęs susivaldyti, 
nes tai nepridera trečįos kla
sės kryžiokui, o kita, mes tu
rime pirmos klasės kryžiokus, 
kurie sudaro amžinų lietuviam 
valdyti štabų. Tuomi štabu ir 
yra Lietuvos valdžios kontinu- 
itetas, kurio nariu ir aš pats 
esu.

— Nesuprantu, kas per 
paukščiai yra tas “štabas,” ar 
tai nebus tas, kų Lietuvoj va
dindavo balvonais? — nusi- 
skundžiau aš p. D. — Taipgi 
nesuprantu, kas tas “kon tau 
imt, te tas?”

—Šarap, — sako man ma
no prietelius kryžiokas. — Ne 
tavo dalykas pačiam dalykus 
suprasti. Tavo priderystė yra 
tik mūsų klausyti ir įsakymus 
pildyti.

Nežinau, kaip ilgai jis ma
ne mokino, man kalbėjo, nes 
mano būta užsnūsta ir kuomet 
atsibudau, mano prieteliaus 
kryžioko jau nesimatė. Tai da
bar nežinau, ar jis iš manęs 
padarė trečios klasės kryžio
kų ar ne. Gal jis padarė iš 
manęs tik pirmos klasės kiau
lę?

Kaip tu, šaipoke, manai? 
Ar nereiktų kreiptis pas Pau
lių, kad jis man pagelbėtų tų 
problemų išrišti? Nes, kaip aš 
girdėjau, tai jis ant tokių 
klausimų turi gabumų.

Lauksiu nekantriai tavo at
sakymo į mano laiškų ir, jei 
gali, tai pagelbėk man mano 
problemas išrišti.

Tavo, šaipokiškos šviesybės, 
kai kada pasitikimas prie
telius, Juozas.

VOKIEČIU NUOSTOLIAI 
SOVIETINIAME FRONTE
London, saus. 28. — So

vietai visuose frontuose per 
dieną užmušė 8,300 vokie
čių, ir vien ties Vinnica su
daužė 65 jų tankus ir moto
rizuotas kanuoles.

• Sovietinis laivynas nu
skandino Juodojoj Jūroj du 
vokiečių transporto laivus, 
5,000 tonų, ir kelias moto
rines valtis.

Diena pirmiau raudonar
miečiai sunaikino bei iš vei
kimo išmušė 82 nacių tan
kus ir nušovė 16 priešų lėk
tuvų.

1O% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BY TH E 
AXIS LATER!

GEORGE KLIMAS
Operetė “Kuprotas Oželis,’’ pir

mutinė lietuvių kalboj filmą, yra 
vieno veiksmo muzikalė komedija, 
turi dešimts gražių liaudies dainų, 
vaizduoja Lietuvos kaimo gyvenimą. 
Rodymas užima 55 minutas. Para
šytas Sofijos Čiurlionienės (Kyman
taitės). Pagamino filmą George Kli
mas. Dabar su šia filmą—“Kuprotas 
Oželis,“ istorinėmis konferencijomis 
iš Cairo ir Teherano, ir naujausio
mis žiniomis iš karo frontų darysiu 
maršrutą per visas galimas lietuvių 
kolonijos. Taigi, draugijos, kuopos, 
kliūbai naudokitės proga. Rašykite 
tuojaus dėl sutarčių, o aš pranešiu, 
kada ir kokiose kolonijose galėsiu 
lankytis, nes visas darbas turi eiti 
pagal planą. Taigi, neatidėliokit nei 
vienai savaitei, kad darbas eitų 
sklandžiai. Maršrutas prasidės su 5 
d. vasario, 1944 m.

George JCllirms,
128 —• 19th St., Brooklyn, N. Y.

NELAVINTI DARBININKAI
Vyrai ir Moterys 

amžiaus 18-50
Nuolatiniam Darbui Senai Įsteigtoje Naujienybių 

Dirbtuvėje
Linksmos Darbo Sąlygos

PRADŽIAI $27.50 Į SAVAITĘ UŽ 54 VALANDAS 
PAKELIAMA ALGA Už 30 DIENŲ 

KITAS PAKĖLIMAS Už 4 MĖNESIŲ
TADA GERI DARBININKAI GALI UŽDIRBTI IKI 

KOKIO DAUGIO. 5 APMOKAMOS ŠVENTĖS— 
1 SAVAITĖ APMOKAMA VAKACIJA.

GLEITSMAN’S, INC 
27-50 FIRST ST., 
ASTORIA, L. I.

BELL TELEPHONE 
LABORATORIES

744 WASHINGTON STR

BERGŽDŽIOS NACIŲ 
KONTR-ATAKOS

London. — Vokiečiai da
rė kartotinas kontr-atakas 
Novosokolnikų srityje (lin
kui Latvijos) ir ties Vinni
ca, Ukrainoje. Raudonar
miečiai ištaškė visus priešų 
bandymus, kuriuose naciai 
nukentėjo skaudžių nuosto
lių, nelaimėdami nei vieno 
colio žemės.

Prakalbos-Koncertas
Seniai ši apylinkė turėjo 

prakalbas, šimtai įvairių įvy
kių šiandien įvyksta pasauly
je karo laiku. Kad juos suži
noti, išsiaiškint sau, turėt aiš
kesnį supratimų vieno ar ki
to klausimo reikalu, tai šiuo 
tikslu ir yra rengiamos pra
kalbos.

Kalbės gerbiama K. Petri- 
kienė iš Brooklyno, tai. nepa
prastai gera, gabi kalbėtoja, 
rašytoja ir energinga liaudies 
darbuotoja. Antras kalbėtojas, 
tai Antanas Bimba iš Brook- 
lyno, vienas Laisvės redakto
rių, kuris, man rodos, nėra 
reikalo nei reklamuoti.

Šie du žymiausi mūsų vei
kėjai mums išaiškins dabarti
nę karo situacijų, ypatingai 
daug domės bus kreipiama 
Lietuvos reikalui, kurį aiškiau 
ir aiškiau matome iš praneši
mų apie artėjančia jai laisvę, 
apie artėjančias armijas So
vietų ir pačios Lietuvos į jos 
rubežius, naikinant pasiutėlius 
Hitlerio nacius.

Šios prakalbos 
rengiama 
Harrisono 
kite visos, 
rio 20, 2
New York Avė.

Albinas.

VYRAI AR MOTERYS
AMŽIAUS 18-45

DAUGMENINIUI VAISTŲ 
BIZNIUI

5 DIENŲ SAVAITĖ
PUIKI PROGA

KREIPKITĖS I MR. H. KALTMAN

D. KALTMAN & CO.
126 WEBSTER AVE,

JERSEY CITY, N. J.
(37)

I’APRASTI DARBININKAI 
CHEMIKALŲ MAŠINŲ 

OPERATORIAI 
MECHANIKAI 

STATIONARY ENGINEER 
(LICENSED) 

CHEMINIO FABRIKO 
ENGINIERIUS (PATYRŲ)

E. F. DREW & CO. INC.
BOONTON, NEW JERSEY

Reikalingas atliekamumo 
pareiškimas.

(29)

Pastaba
Rašydamas Laisvės No. 19, 

pamiršau parašyt, kad buvo 
nuo LLD 32 kp. delegatė į. 
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimų išrinkta ir draugė B. 
Vikšrienė. Kuomet buvo su
minėta tik drg. Aleksai — tė
vas ir sūnus. Atsiprašau drg. 
B. Vikšrienės už mano neap
sižiūrėjimų 
vardų.

LLD 32 kuopa savo laikyta
me susirinkime nutarė pradėti 
rinkti dėvėtus ir naujus dra
bužius, batus ir kitokius ap
sirengimui reikmenis dėl nu
kentėjusių nuo karo Lietuvos 
žmonių.

Tokiu būdu, kas turite at
liekamų dar galimų dėvėti 
drabužių, prašomi atnešti 288 
Wallace St. Ten priims nuo 
jūsų bundulius' Mrs. B. Vikš
ris. O jeigu kam bus paran
kiau, tai galite atnešti į Lie
tuvių Bendrovės namų, pas 
Mrs. A. Latvis, 243 Front St.

S. Mason.

Mirė Liudvise Baušienč
Sausio 28 dienų, po pietų, 

ligoninėje mirė Liudvise Bau- 
šienė, sulaukus apie 60 metų 
amžiaus. Paliko dideliam nu
liūdime keturis sūnus ir dvi 
dukteris. Vienas sūnus yra ka
riuomenėje, o kitas, jauniau
sias, lanko mokyklų.

Dukterys abi ženotos. Aldo
na yra Mrs. T. Mohs, o Sabi
na, advokatė, yra Mrs. Wood, 
gyvena New Yorke ir turi apie 
trijų mėnesių amžiaus sūnų. 
Josios vyras irgi tarnauja Dė
dės Šamo armijoje. Rep. 
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DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
Pilną laiką ir Daliai 
INDŲ MAZGOTOJAI . 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI DIĘNOM IR NAKTIMIS 

TAIPGI ^PATYRĘ VYRAI 
INDŽINIERIAI 

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo.

SCHRAFFT’S 
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 WEST 23RD ST., N. Y.

ARBA KREIPKITĖS 5 P.M. IKI 8 P.M. 
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY.

(X)

DALIAI LAIKO 
PILNAM LAIKUI 

LAIVŲ APTARNAUTOJAI
KREIPKITĖS

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER, N. Y. C

(27)

------------------------------------ g
PAPRASTI DARBININKAI

WESTERN 
ELECTRIC CO.

TAIKOS Metu

Versmė Daiktų Bell Sistemai

KARO Metu

Arsenalas Komunikacijinių 
Įrengimų.

REIKALAUJA

VYRŲ
PAPRASTIEM DARBAM

KREIPKITĖS 
Employment Departments

Pirmad. iki šeštad., 8:30 A.M. iki 5 P.M.

100 CENTRAL AVĖ. 
KEARNY, N. J.

arba

1561 BOULEVARD
JERSEY CITY, N. J.

Iš Būtinų Darbų Reikia 
Turėti Paliuosavimo 

Statepientą.
i (24)

BE PATYRIMO
PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS
PRIE SODĖS MERGINOS

VIRTUVĖS DARBININKĖS
SALAD GAMINTOJOS

SANDWICH DARYTOJOS
PRIE STEAM TABLE
INDŲ MAZGOTOJOS

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS 
PROGOS PAKILIMUI

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

56 W. 23RD ST., N. Y.

VIRĖJOŠ
REIKIA MOTERŲ, INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME, SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU.

GEROS ALGOS — GREITI PAKILIMAI 
PUIKI PUOGA LAVINTIS GERAME DARBI 

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ, 

54 WĘST 28RD ST.. N. Y.

HELP 
REIKALINGOS

MERGINOS
SU AR BE PATYRIMO 

PRIE RADIO SUSTATYMO IR MAŠINŲ 
ĮRANKIŲ OPERACIJOS.

ALLEN D. CARDWELL MFG.
CORP.

81 PROSPECT ST.. 
BROOKLYN. N. Y.

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.
(27)

CAFETERIA
MACY’S SANDĖLIS

REIKALAUJA 2 STIPRIŲ MOTE
RŲ PADĖJIMUI PRIE INDŲ ir tt.
Pilno Laiko Nuskyrimas—10 A.M. iki 7 P.M. 
Daliai Laiko Nusky.rimas—12 A.M. iki 7 P.M. 
Kreipkitės Asmeniškai Su Pirmadieniu, {imant 

Penktadienį.
47-44 31st St., L. I. City.

JUNGĖJOS
Kariniame Fabrike 

Aukštutiniame Krašte Manhattan 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

GEROS ALGOS 
Pokarinės Progos 

Puikiausios Darbo Sąlygos 
Iš Būinų Darbų Reikia Paliuosavimo 

Pareiškimo
BARLOW ENGINEERING CO. 

153 E. 128th St.

MERGINOS
Siuvėjos moteriškų kautų. 

Nuolatinis DaVbas.
3EIDMAN & SCHWARTZ CQ.
246 W. 38TH ST., N. Y. C.

(25)
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MERGINOS-MOTERYS 
16 IKI 45 

SVARBUS KARINIS DARĘAS 
Patyrimas nereikalingas. Linksmos darbo 

sąlygos. Kreipkitės Bile Dieną
nuo 8 A.M. iki 5 P.M.

(S Karinių Darbų Reikalaujama l’aliuosavlpjp.

PROTEX PRODUCTS CO.
44 SHERMAN AVE. 
(Kamp. Franklin St.) 
JERSEY CITY, N. J. 

______________________________________ (25) 

MERGINOS-^ MOTERYS
Lengvas, pastovus, būtinas darbas. Nuo $80 
iki $50 į savaitę ir daugiau. Geros valančios. 

Viršlaikiai, jei norite. FULLER,
5-33 4th Ave., Long Island City, arti Vernon 

Blvd. I.R.T. Queensboro subve iki 
Vernon-Jackson sta._____  (25)

MERGINOS BENDRAM DARBUI
I’rie Moteriškų Kautų
VILARDI & GUIDA

336 W. 37th St., (10-tos lubos) 
_____________________________________ (25)

MERGINOS & MOTERYS
Išsilavinti bendrai naudingomis, kaipo 

fioorgirls skrybėlių dirbtuvėje.
$20 I SAVAITĘ

Laikas ir Pusė už Viršlaikius.
W. I*. FORTUNE, INC.

417 5th Avenue.

FABRIKO DARBAS
Patyrimus nereikalingas. Nuolatinis darbą*. 

60c I VALANDĄ PRADŽIAI.
5 DIENŲ 40 VALANDŲ SAVAITĖ

BERTH, LEVI & CO., INC,
149 FRANKLIN ST., N. Y. C.

(24)
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Alyvų kalnelio

Alberto, kuris 
paimtas auklėti,

Lankėsi Kariškis

MO*

poziciją, kad lenkiški 
Lenkijai, o rusiški 

argumentavo 
Sergėjus Kourna-

šeštas Puslapis
*± Laisve, Lithuanian Daily News

NewWto^K^ztollnios Virš Trys Tūkstančiai 
Publikos Art Young 

Paminėjime

Pirmadienis, Sausio 31, 1944

Užmušė Kostantą 
Radžiūną

Penktadienio vakarą, 10 
valandą, policistas pranešė 
Balčiūnams, Varpo keptuvės 
savininkams, kad Darien, 
Conn., traukinys suvažinėjo 
Kostantą Radžiūną, kuris bu
vo ten nuvažiavęs savo troku- 
čiu pardavodamas duoną, sū
rius ir kiaušinius. Kiek teko iš 
policisto sužinoti, Radžiūnas 
važiavo skersai geležinkelį ir 
tuo tarpu atbėgęs traukinys 
sutrėškė troką, užmušdamas 
ant vietos Radžiūną.

K. Radžiūnas buvo našlys; 
jojo pati mirė apie 10 metų 
atgal. Liko sūnus Albertas 
apie 15 metų amžiaus, Radžiū
nas per paskutinius 18 metų 
prisilaikė ir gyveno prie Bal
čiūnų, Varpo keptuvės savinin
kų, po num. 38 Stagg St. Pra
gyvenimą darė pardavinėda
mas Varpo duoną ir kitus 
maisto dalykus.

Radžiūnas pašarvotas Aro- 
miskio koplyčioj, 423 Metro
politan Avė., Brooklyne. Lai
dos vasario (Feb.) 1 dieną, 2 
vai. po pietų 
kapinėse.

Be sūnaus 
yra Balčiūnų 
iš velionio artimųjų liko brolis 
Jonas, kuris gyvenąs kur nors 
Massachusetts valstijoj.

š.

pasŠiomis dienomis lankėsi 
gimines, tai yra, pas motiną, 
brolį ir žmoną kareivis Frank 
Tukis. Jis šiuo laiku tarnauja 
Virginia valstijoj. Frank yra 
vedęs virš metai laiko; turi 2- 
jų mėnesių dukterį Joyce; 
žmonos vardas — Ermina. 
Kario motina Tukienė-Domi- 
kaitienė dabar gyvena New 
Jersey. š.

Mitinge Užgirta Sovietą 
Nusistatymas Dėl 

Lenkijos

Drabužių Krautuvėj Darbas 
Ir Reikalai Daugėja

Lietuvos žmonėms drabužių 
sunešimo, taisymo ir pakavimo 
krautuvėje, 417 Lorimer St., 
darbas eina visu plotu. Vėl 
drabužių sunešta, jie taisoma, 
pakuojama. Iš atneštų naujos 
medžiagos šmotų siuvama nau
ji drabužiai, koki iš kurio išei
na, daugiausia moterims ir vai
kams, kadangi tokių medžiagų 
gauta daugiausia.

Naujos medžiagos sunau
dojamos nuo didžiausio iki 
mažiausio gabalėlio. Kadangi 
čia mašinų kol kas tik vie vie
na ir vietos nedaug, tai naujų 
siuvimas padalinama į namus. 
Kai kurios pasiima ir senų tai
symui namie, dar kitos pasii
ma skalbti. Dirba kiekviena, 
ką geriausia moka ir ką la
biausia tuo laiku reikia daryti.

Moterys yra pasiskirsčiusios 
vakarus, kurioms kada ateiti, 
tačiau suradusios liuosą valan
dą daugelis ateina ir ne pasi
skirtais vakarais, “viršlaikio.”

O draugas G. Warisonas tan- 
pasisuka su plaktuku 
įrankiais, žiūrėdamas, 
prikrautų skrynių už-

kiai čia 
ir kitais 
ar nėra 
kalti.

Paskutinėmis savaitės die
nomis krautuvėje dirbo Mar
cinkiene, Gustaitienė, Levanie- 
nė, Višniauskienė, Petkevičie
nė, Janulevicienė ir gal kai 
kurios kitos.

Atnešė Drabužiu ir Kitų 
Reikmenų

O. Višniauskienė, Kapočius, 
Mrs. E. Kuchinskas, Fr. Obe- 
ciūnas, Teofilė žurauskienė, V. 
Rudaitis, Grig. Belinis iš New 
Yorko, Mrs. Carl Grozan iš 
Cranford, Ona Kruzaitienė, 
Janulevicienė, Ch. Vita.

Visi dabar surenkami 
ir dėvėti drabužiai bus 
čiami Lietuvos žmonėms,
jų drabužių ir kitų reikmenų 
trečiasis siuntinys išeis, kada 
nors ateinantį (vasario) mė
nesį. P.

nauji 
siun- 
Nau-

Sekantis Didelis Įvykis 
— Laisvės Bazaras

Tuojau po puikiai pavyku
sio Laisvės bankieto 
sausio 30-tą, Grand 
salėse) ruošiamės 
Bankietą iš anksto 
pavykusiu,

(surengto 
Paradise 
bazarui. 

skaitome
nes nepaprastai

daug bilietų yra parduota iš 
anksto.

Bazarui dienos ir vietos dar 
neturime nuskyrę, nes dar te- 
besiteiraujame salės. Kaip tik 
gausime salę, pranešime, kada 
įvyks.

Lietuvių Partiečių 
Susirinkimas

Ateinantį antradienį, 
rio 1, įvyks Liet. Komunistų 
Kliubo susirinkimas. Pradžia 
8 v., Laisvės svet. Būkite, kam 
laikas leidžia.

Bus svarbios diskusijos. Sekr.

vasa-

Susiūta Širdis Neišlaikė
Išgyvenęs dvi dienas po su

siuvimo širdies, James lacone 
mirė Beekman ligoninėje per
eitą ketvirtadienį. Nors dakta
rams iš karto atrodę mažai 
vilties, tačiau operacija dary
ta, kaipo paskutinė pastanga jį 
išgelbėti ir iš karto po operaci
jos ligonis atrodęs lyg stipres
nis.

lacone, 
tas peiliu 
vo namų, 
Yorke.

šis bandymas širdį susiūti— 
ne pirmas, bet retai pasitai
kantis dalykas. 1938 metais 
panaši operacija buvo padary
ta policistui William Manning. 
Jis ir dabar tebeina savo pa
reigas. Jam tada buvo širdin 
sudėta 50 diksnių (stičių). 
laconei reikėjo tik trijų, bet 
neišlaikė po operacijos.

Amerikos žymių menininkų 
ir visuomenininkų suruoštame 
artistui kartūnistui Art Young 
paminėti - pagerbti mitinge, 
Manhattan Center, pereito 
ketvirtadienio vakarą dalyva
vo virš trys tūkstančiai publi
kos.

Be kitų žymių kalbėtojų — 
artistų, rašytojų, muzikų — 
buvo ir žinomieji darbininkų 
vadai: Earl Browder, Komu
nistų Partijos general is sekre
torius ir močiutė Ella Reeve 
Bloor, taipgi Rockwell Kent ir 
William Gropper, artistai; ko- 
lumnistas Mike Gold, velionio 
vyresnis brolis William Young. 
Joseph North, žurnalo 
Masses redaktorius, buvo 
karo

JOIN THE MARCH OF DIMES

Infantile Paralysis
Celebrate the President’s Birthday

pirmininku.

New
i va-

Veiklios aidietiės, Nellie 
Venta ir Anna Repsevičiūtė, 
savo šapose ir tarp draugų pri
rinko - pripildė specialus atvi
rutes dešimtukais ir pasiuntė 
jas prezidentui Rooseveltui 
pasveikinti jį 62-ro jo gimta-, 
dienio proga, o tomis aukomis 
paremti kovą prieš vaikų pa-' 
ralyžių.

Beatrice Kalakauskaitė, LDS 
jaunimo 200 kuopos veikėja.

Viktorija Balkus, Moterų 
apšvietos Kliubo narė, jau pri
pildė ir pasiuntė trečią atviru
tę. Eilė kitų jau pasidarbavo 
pirmiau, o tūli dar renka ir

pasiųs vėliau. Kas norėjo tą 
svarbų tikslą paremti, bet ne
spėjo pirmiau, gali pasiųsti 
savo šėrą kad ir po gimtadie 
nio, po sausio 30-tos. Adresuo
ti sekamai:

President Franklin D.
Roosevelt,

The White House,
Washington, D. C., 

pažymint, jog tai aukos kovai 
prieš vaikų paralyžių.

New York o laikraščių lei
dyklos per mėnesi savo pasto
gėse surinkusios 5,500 tonų 
atliekamos popieros.

19 m., buvo perdur- 
muštynėse netoli sa- 
96 Madison St., New New

Venezuelos Prezidentas 
Svečiuose Amerikinės 

Firmos Bankiete
Geresnis padalinimas turto 
daugiau ekonominio saugu- 

gyventoj ams, be

Velina, kad Šiltas 
Oras Pasilaikytų

Pereitą ketvirtadienį
Yorke temperatūra buvo 61 
laipsnis. Miestavos kuro pro
blemas prižiūrinčios įstaigos ir 
anglies pardavėjai, kurie visai 
neturi arba labai mažai teturi 
anglies, džiaugiasi šiluma ir 
vėlina, kad ji pasilaikytų. Orui 
atšilus, skundai dėl nedavimo 
šilumos ar neatvežimo anglių 
sumažėję.

Pagerbė Sulaukus 90 Metu

Sausio 27-tą įvykusiose 
Town Hall Meeting of The 
Air diskusijose, New Yorke, du 
žymūs autoritetai pasisakė už 
Sovietų Sąjungos poziciją Len
kijos klausimu ir, kaip atrodė, 
gavo pritarimą iš didžiumos 
dalyvių, kurie čia anaiptol ne
buvo vienpusiški.

Už 
kraštai
•kraštai Rusijai, 
kapitonas 
kov, buvęs Rusijos raitelių ofi- 
cierius, ir Sir Bernard Pares, 
Britanijos istorikas. Už Londo
ne sėdinčios pabėgėlių iš Len
kijos “valdžios” poziciją argu
mentavo Dr. Oscar Halecki.

Kournakovas gavo stiprių 
aplodismentų, kuomet jis pa
reiškė, jog Lenkijos žmonės 
yra geri kovotojai, bet kad 
Londone sėdinčioj i valdžia tų 
žmonių neatstovauja.

Nelegališkai Šinkavę 
Degtinę

pasi-New Yorke pašaukti 
kinti dviejų alkoholinių fir- 

lų. viršininkai — Hercules Li- 
r Products Co., 360 Fur- 

n St., Brooklyne, ir Equi- 
able Trading Corp., 99 Hud-

St., New Yorke, urmu par
ėjai. Juos kaltina šinkavus 
ines juodojo turgaus ke-

Jkaltinime sakoma, kad jie 
apie šešių milionų vertės 

lodojo turgaus biznio. Taipgi 
tdama traukti atsakomybėn 
s vien tik tas pardavinėjusias 

, bet ir pirkėjus per juo-

ir 
mo visiems 
panaikinimo privatinės inicia
tyvos, turės būti svarbiausiais 
požymiais pokariniame perio
de, pareiškė generolas Isaias 
Medina Angarita, Venezuelos 
prezidentas, bankiete, suruoš
tame jo pagarbai per Thomas 
J. Watson, International Busi
ness Machines Korporacijos 
prezidentą, Union Club patal
pose, New Yorke, sausio 25- 
ta.

Svečias savo kalboje pažy
mėjo, jog “dar per anksti nu
statyti formą, pagal kurią tu
rės eiti pokarinis veikimas, ta
čiau niekas negali tikėtis su
grįžti prie neribotų laisvių, nei
gi eiti prie panaikinimo pri
vatinės inicatyvos. Sistemos ir 
formos turės atsirasti. . ., bet 
jos turės būti teisingos, jeigu 
norime, kad jos pasilaikytų ir 
būtų naudingos progresui.”

Biznio žmonių rolė, sakė 
svečias, liksis svarbi ir toliau, 
bet tiktai tų, kurie turės su
pratimo ir energijos surasti bū
dus kooperacijai tarp kapita
lo ir darbo pastoviais ir stip
riais pamatais, kad “iš to iš
eitų gerovė didžiausiems skai
čiams žmonių.”

Toliau jis nurodė, jog jo ša
lis dar tik pradeda išvystymą 
didžių gamtinių turtų, naudo
jimo ir kad užrubežinė tech
nikos ir kapitalo iniciatyva 
bus priimtina, jeigu ji sutaps 
su to krašto kapitalo ir darbo 
jėgų reikalavimais, .taipgi „su 
gerove to krašto. Nurodinėjo, 
kad gerai pravesta tokia koo-" 
peracija gali pasitarnauti 
amerikinių kraštų solidarumui.

P/irm perstatydamas svečią, 
p. Watson pažymėjo, jog Ame
rikos industrija “stebina pa
saulį savo produkcija laike šio 
karo, ir kad ji taip pat ste
bins ir nustatys pavyzdžius 
pasauliui po karo.”

Prie apsikeitimo prekėmis ir 
patarnavimais vieni kitiems, 
taip pat yra svarbu apsikeisti

žmonėmis ir būdais, sumany
mais ir idėjomis, pareiškė Mr. 
Watson. Turėjimas mūsų kraš
te tokio žymaus svečio, kuris 
atvyko su mūsų prezidentu ir 
jo bendradarbiais apsikeisti 
sumanymais ir idėjomis, yra 
mums privilegija.

Bankieto oficialiuose kalbė
tojuose buvo poros tikybų 
dvasiškiai, Venezuelos amba
sadorius šiam kraštui Dr. Dio
genes Escalante, majoras La
Guardia, buvęs ambasadorius 
Vokietijai James W. Gerard. 
Gi svečiuose dalyvavo gražus 
būrys Venezuelos pareigūnų 
šiame krašte ir mūsų, vyriausy
bės priskirti svečiui palydėti 
žymūs karo ir civilinių vyriau
sybės 
taipgi
krašto industrialistų ir preky
bininkų.

Dr. Alfred Meyer, seniausis 
iš Mount Sinai ligoninės alum- 
nų, New Yorke, pereitą ket
virtadienį tapo pagerbtas pro
ga 90-jo gimtadienio. Ligoninė 
išleido savo leidinio The Jour
nal specialę laidą atžymėji- 
mui jo darbų.

Dr. Meyer, antras iš seniau
sių Columbia. Universiteto au
klėtinių, yra žinovas džiovos 
klausimais ir tebeveikia pata
rėju ligoninei.

Laivyno distrikto centras, 
90 Church St., įsitaisė vedy
boms koplyčią parankumui tų 
laivyno narių, kurie 
vesti, bet nenori ar 
ko jieškoti po visą 
apylinkę santuoką
duoti asmens ir vietos.

nori apsi- 
neturi lai
mi estą ir 

galinčio

Frank Stengle, 82 m., tapo 
sunkiai sužeistas automobilio, 
einant skersai gatvę. Automo
bilistas nudūmė nei nesustojęs.

Robert Taylor ir Susan Peters naujoje sensacinėj 
filmoj apie Sovietų Sąjungą, jos žmones ir jų didvy
rišką gynimą savo krašto. Filmą “Song of Russia” 
pradės rodyti vasario 3-čią, žymiame Capitol Teatre, 

Broadway ir 51 st St., New Yorke.

..• ' - . ■ . -r . .

departmentų žmonės, 
daug vadovaujančių

Atrodo Negalima, Bet 
Taip Buvo

Du taksikai ir policistas iš
gelbėjo 16 šeimynų prikelda
mi juos iš miego iškilus gais
rui anksti rytą, 50 Clinton St., 
bet patys apdegė.

Atidaryta šešios miestavos 
stotys pardavinėjimui mažais 
kiekiais anglies jos pritruku
siems gyventojams. Atidarys 
dar daugiau.

4

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
eteičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842
.................. ■ .... .....
-----------------------?------------------------------

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINS:) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

į 411 Grand St. Brooklyn

GERIAUSI GĖRIMAI IR

< PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

■S Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
h , Oi STANLEY MISIŪNAS

SAVININKAS

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

įLITUANICA SQUARE RESTAURANT
282 Union Avė

REIKALAVIMAI
Reikalingas bartenderis. Gera al

ga tinkamam asmeniui. Kreipkitės 
pas Louis Freeman, 35 So. 3rd St 
Brooklyn, N. Y. (24-26)

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST. ' BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergreen 4-6864

DIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAIL

De-
RO-

All Lady Crosby 
ensembles in pre
sentation boxes.

e

Aplankykite Mūsų Religinių Daiktų 
partmentą. Mes Turime Pilnai Visokių 
ŽANGIŲ, KRYŽIŲ, MEDALIŲ, STOVY- 

I LŪKIU ir MALDAKNYGIŲ. Maži rankpi- 
L nigiai palaikys jums bi daiktą.

fashioned in ro>

Lovely.

NO. 070

0(

f IRSI 'N QUALITY

New York Central pervaža 
(ferry) Catskill paprastai pri- 
būna iš Weehawken į Cort
land St., New Yorke, per 20 
minučių, bet pereito ketvirta
dienio rytą pasivažinėjo per 
2 valandas.

Išplaukiant 6:50 ryto, atro
dė tamsu, miglota, bet nepasi
rinksi. Reikia plaukti. Gerokai 
paplaukioję, jie buvo infor
muoti sukioją aplink Staten Is
land. Sugrįžo ir pataikė į East 
River. Iš ten išsikapsčius, atsi
dūrė prie 69th St., Brooklyne, 
po to — dumblyne prie Go
vernors Island, o tada jau su
sirado ir savo stotį, nors .ir ne 
tuo galu įvažiavo jon.

Giedroje šis visas “jūrų- 
marių” plotas yra lengvai per
matomas nuo vieno krašto iki 
kito. • i

Gaisragesis Moran per daug 
metų vairavo departmento am- 
bulansą, bet nemanė, kad pa
čiam jo reikėtų. Aną dieną, ei
damas į darbą, jis nukrito laip
tais ir jo paties ambulansas at
siųsta jį nuvežti į ligoninę.

j Stanley Rutkūnas
? SAVININKAS BROOKLYN

I AMO ND PAIR

DIAMOND ENSEMBLE
HRST ,N «« H£ARt

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

L ari y (r o s h y
Matched 1 4K gold

man tic designs.

Hof b tor

65
MATTHEW P. BALLAS g

(BIELIAUSKAS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

M Weekly Terms

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-2178.




