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KRISLAI
Be Apgavystės Nė Žingsnio.
Dėl Prisiminimo.
Kas Juos Erzina?
Provokatoriaus Balsas.
Svarbi Prakalba.

Rašo A. BIMBA

Fašistai nebūtų fašistai, jei
gu jie nebūtų apgavikai.

Labai puikų pavyzdį davė 
lietuviškų fašistų “seimas” 
New Yorke pabaigoje pereitos 
savaitės. Susirinko tiktai ma
ža saujalė jokių organizacijų 
nerinktų sutvėrimų ir pasiskel
bė, kad jie turi 500 delegatų 
ir atstovauja vieną milijoną 
lietuvių!

Atstovauja daugiau, negu 
yra lietuvių visoje Amerikoje!

O delegatais skaitė visus, 
kurie tik pasimaišė Pennsyl- 
vanijos viešbučio salėje ir “lo- 
bėje.” Laisvės korespondentas 
irgi buvo padarytas “delega
tu:” davė guziką ir delegatas!

--------  I Maskva, vas. 8. — Rau- 
Demokratinių lietuvių šuva-('donoji Armija pasiekė Ni- 

žiavime organizacijų išrinktų kopolio priemiesčius pieti- 
ir įgaliotų delegatų buvo 322. n§je Dniepro upės kilpoje,
Svečių sekmadienio sesijoje 
buvo apie tūkstantis. Bet nie
kas svečių neskaitė delegatais.

Toks skirtumas tarpe demo
kratinių lietuvių suvažiavimo 
ir fašistinių apgavikų “seimo.”

Ar perkate karo bonus ir ar 
juos kredituojate Lietuvių Li
teratūros Draugijai? Praneški
te Centrui nupirktojo bono 
kiekį ir numerį ir sa\\ vardą 
ir adresą. /

Ar pasimokėjote metines 
duokles j Lietuvių Literatūros 
Draugiją? Nebūkite tokiais, 
kurie be raginimo ir prašymo 
nė kojos nekelia.

Ateik į kuopos susirinkimą, 
arba pamatyk kuopos sekre
torių ir pasimokėk duokles. 
Tavo sąžinė bus ramesnė ir 
organizacijai bus sveikiau.

Beje, kai rašote laiškus Lie
tuvos šelpimo reikalais, siųski
te Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komitetui, 419 Lorimer St. 
Nesiųskite niekam kitam, jo
kiai kitai įstaigai.

Išvengsite užvilkimų ir klai
dų.

Darbo Federacijos ir CIO 
viršininkai įteikė krašto vy
riausybei svarbų memorandu
mą. Jie kalba apie kainas ir 
uždarbius. Jie sako: pragyve
nimas pakilo 43 nuošimčiais, o 
algos tik 28 nuoš.

štai kas erzina darbininkus 
ir kelia neramumą mūsų pra
monėje.

Pelnagrobiai naudojasi ka
ru. Darbininkai mato ir ne
rimsta.

sėdi vienas didelis 
vardu Albert D. 
iš Kentucky. Jis pa-

Senate 
nachalas 
Chandler, 
sakė, kad jo gyvenimo aukš
čiausias tikslas dabar yra su
kurstyti Japoniją prieš Sovietų 
Sąjungą!

Jis taip ir sako. Rusija, gir
di, turi duoti mums bazes Si
bire. Žinoma, “tas iššauktų ka
rą tarpe Rusijos ir Japonijos. 
Kaip to aš ir siekiu.”

Bet visi, kurie protauja šal
tai ir išmintingai, sako, kad 
dabar karas tarpe Japonijos ir 
Sovietų Sąjungos pakenktų vi
sam karo reikalui.

Antro fronto prieš Vokieti
ją dar nėra. Japonijos užpuo
limas ant Sovietų atitrauktų 
Sovietų jėgas nuo Vokietijos. 
Hitleris atsikvėptų. Karas nu
sitęstų.

Tiktai provokatoriai ir Hit
lerio agentai darbuojasi dėl 
naujo fronto prieš Sovietų Są
jungą.

Gavome labai svarbią pra
kalbą, pasakytą Justo Palec
kio Sovietų Sąjungos Aukš
čiausiam Soviete. Ta prakalba 
labai didelės istorinės savrbos.

Tekstą gavome kablegrama 
ir anglų kalboje. Tuojau išver- 
sime ir įdėsime Laisvėn. Bū
kite pasiruošę skaityti

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Metams

LIETUVIŲ DIVIZIJA ESTIJOJ ATAKUOJA VOKIEČIUSs

SOVIETAI NAIKINA 15 
DIVIZIJŲ APSUPTŲ

HITLERININKU

kur naikina 75,000 apsuptų 
vokiečių. Raudonarmiečiai 
atėmė iš priešų penkias gy
venamąsias vietas šiame 
apsupimo plote, pradiniai 
turėjusiame 200 ketvirtai
nių mylių.

Toliau į šiaurvakarius, 
Špolos - Zvenigorodkos sri
tyje, sovietinės jėgos taip 
pat užėmė penkias gyvena
mąsias vietas plote, kur ap
supta ir naikinama 10 na
cių divizijų, kurios pradi
niai turėjo 150,000 karių. 
Per dieną čia užmušta dar 
apie 1,000 vokiečių ir su
daužyta 32 jų tankai.

Į vakarus nuo Novosokol- 
nikų, linkui Latvijos,- Rau
donoji Armija atvadavo 
daugiau kaip 80 kaimų bei 
miestelių; užmušė virš 3,- 
000 nacių ir pagrobė 57 ka- 
nuoles ir daug kitų ginklų 
ir amunicijos.

Siverskio srityje tapo at
imta iš vokiečių Čolovo, ge
ležinkelio stotis, 25 mylios 
į šiaurių rytus nuo Lugos, 
geležinkelių mazgo ir nacių 
tvirtumos, ir atgriebė dar 
9 gyvenamąsias vietas.

Luga stovi prie geležin
kelio į Pskovą, kuris laiko
mas vokiečių pasitraukimo 
vartais iš kampo į pietus

Naciai Skysta Ugnim 
Puola Talkininkus

Vokiečiai pajūriniame 
ruožte į pietų vakarus nuo 
Romos žeria “skystąsias” 
liepsnas iš tam tikrų maši
nų į anglus ir amerikiečius.

Gana daug vokiečių lėk
tuvų puolė talkininkus šia
me fronte. Anglai-amerikie- 
čiai nukirto žemyn 19 na
cių lėktuvų.

Iš oro bombarduodami 
talkininkų ligoninę, naciai 
užmušė 26 karinius ligonis 
ir slauges ir sužeidė 43.

Hitlerio Kailio Gelbėtojai 
Mitingavo Philadelphijoj

GREAT BRITAIN
LONDON

YARMOUTHQ
IPSWICH

Philadelpia. — Vadinama 
Nacionalė Taryba prieš ka
rus turėjo čia savo susirin
kimą Bellevue Stratford 
viešbutyje. Kalbėtojai rei
kalavo daryti derybinę tai
ką be visiško Vokietijos ir 
Japonijos sumušimo. Taip 
kalbėjo ir senatoriaus Taf- 
to pati, kuri yra tos orga
nizacijos vice-pirmininkė.

Albertas Palmer, Chica- 
gos Teologijos Seminarijos 
pirmininkas, savo kalboje 
susiriesdamas gynė ir gyrė 
japonus. Jis mėgino užgin
čyti, kad japonai nužudė, 
užkankino bei badu numa
rino tūkstančius ameriĮde- 

nuo Leningrado ir tarp Pei
pus (Čudskoje) ir Ilmen e- 
žerų.

Visuose frontuose per 
dieną buvo sunaikinta bei iš 
veikimo išmušta 53 vokiečių 
tankai ir nušauta 71-nas jų 
lėktuvas.

RAUDONASIS ORLAI- 
VYNAS TRIUŠKINO 

NACIUS RYGOJE
Stockholm, vas. 8. —Pra

nešama, kad didelis skai
čius Sovietų lėktuvų bom
bardavo Rygą, Latvijos so
stinę, ir padare didelių nuo
stolių, ypač vokiečių lėktu
vų aikštėms.

JAPONIJA ŽINO, KAS 
JOS LAUKIA

I

Japonijos radijas vas. 8 
d. pabrėžė amerikiečių lai
mėjimus prieš japonus Mar
shall salose ir kreipė dėme
sį į didžiules talkininkų jė
gas ore.

Japonų valdžios atstovas 
per radiją šaukė juos kuo 
smarkiausiai dirbti karo 
pabūklus ir įspėjo, kad jei
gu talkininkai laimės karą, 
tai sunaikins visą “strategi
nę (karinę) Japonijos san
tvarką.”

Protestas Prieš Fašistų Įsi
veržimą į Popiežiaus 

Katedrą.
London, vas. 8. — Popie

žius protestavo, kad gink
luoti fašistai įsiveržė į isto
rinę šv. Povilo baziliką (ka
tedrą), visą ją iškrėtė ir 
areštavo 64 asmenis toje 
bažnyčioje, kuri tiesiog po
piežiui priklauso.

Tapo užmuštas Japonijos 
laivyno admirolas Teruo 
Akiyama kautynėse su ame
rikiečiais Ramiojo Vande
nyno srity j.

čių belaisvių.
Palmeris deklamavo, kad, 

girdi,“jąponai yra švariausi, 
mandagiausi žmonės ir pui
kiausi žinovai, kaip kūdi
kius auklėti.

Kitas kalbėtojas, Frede
rick Libby garbino socialde
mokratą profesorių Hart- 
manną, vadą “-taikos dabar” 
judėjimo.

Hartmanno specialumas 
yra mobilizuoti amerikinius 
nacius-bundistus ir kitus 
fašistinius elementus kovai 
prieš prez. Roosevelto kari
nę programą ir už tuojauti
nę taiką su' Hitleriu ir Ja
ponija.

$

Generolas Karvelis 
Vadovauja Lietu
viam Kovūnam

TALKININKAI ATĖMĖ IŠ 
VOKIEČIU DAR KELIS 

PUNKTUS ITALIJOJ
LONDON. '— Lietuvių divizija, komanduojama gene

rolo Vlado Karvelio, drauge su kitais Raudonosios Ar
mijos junginiais puola nacius Estijoje. Mūšiuose prieš 
hitlerininkus dalyvauja ir estų šauliai, vadovaujami Jo
hannes Lukas’o.

Kaip Karvelis, taip Lukas buvo generolai savo kraš
tuose jau tuo laiku, kada Lietuvoj ir Estijoj fašistai 
viešpatavo.

Dabar generolai Karvelis ir Lukas, pasiuntė anglų- 
amerikiečių spaudai bendrą pareiškimą, kuriame, ša
lia kitko, sako:

“Kaipo kariai, mes žinojome, kad tik ginklų jėga te
galima apginti mūsų tautų garbę ir nepriklausomybę. 
Mums skaudėjo širdį, matant, kaip fašistiniai mūsų val
dovai ruošėsi parduot mūsų kraštus Hitleriui. Būdami 
ištikimi patrijotai, mes laužėme sau galvas, bejieškant 
išeities iš tos padėties, ir mes suradome tik vieną išeitį 
— sumegst glaudžius ir nuoširdžius bendradarbiavimo 
ryšius su Sovietų Sąjunga, kaipo kraštu, kuris stengia
si išlaikyt pastovią taiką ir yra visokių užpuolimų prie
šas.

“Mes todėl su dideliu džiaugsmu sveikinome 1940 
metų įvykius, kur buvo nuverstos fašistų klikos.

“Tarybų valdžios buvo įsteigtos Lietuvoj, Latvijoj ir 
Estijoj per visuotinus žmonių balsavimus, kuriais mūsų 
respublikos nutarė įstoti į Sovietų Sąjungą. Po to se
kusieji įvykiai įrodė, kaip išmintingas buvo tas žmonių 
nusitarimas, nes jo dėka mūsiškės Baltijos respublikos 
išvengė baisios gėdos, kurią fašistiniai Finliandijos 
(Suomijos), Rūmunijos, Vengrijos ir Italijos valdovai 
užtraukė savo tautoms.

“1940 m. Baltijos kraštų tautos pasirinko sau kelią. 
Tai buvo vienintelis teisingas pasirinkimas, ir šios tau
tos jau niekuomet neapleis to kelio, kurį jos laisvai pa
sirinko. O tai kelias, kurį gina Sovietų Sąjungos stipry
bė ir galybė. Niekam nepavyks užkart savo valią Tary
binėms Baltijos Respublikoms nei priverst mūsų tautas 
lieti savo kraują už svetimus joms reikalus.”

SOVIETŲ LAKŪNAI. PADARĖ 
DAUG ŽALOS HELSINKIUI, 

SUOMIJOS SOSTINEI
London. — Maskvos ra

dijas davė sekamą oficiūlį 
pranešimą apie Helsinkio, 
Suomijos (Finliandijos) so
stinės bombardavimą iš 
oro:

Naktį vasario 6-7 didelė 
grupė Sovietų bombanešių 
masiniai puolė Helsinkį.,

Buvo bombarduojama ly
riniai taikiniai, taip 'pat 
geležinkelių mazgas, uosto 
sritis ir vidurinė miesto da
lis. Bombomis užkurta dau
giau kaip 30 gaisrų ir spro
gimų.
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Mūsų lakūnai matė gais
rus srityje žibinamojo geso 
rezervuaro, kare ivinėse, 
taipgi srityje vienos elekt
riniai - mechaniškos dirbyk- 
los, geležinkelių stotyje ir 
traukiniu kiemuose.

Buvo pastebėta dideli 
sprogiajai laivastatyklose ir 
automobilių fabriko srityje. 
Užkurti gaisrai matėsi per 
160 mylių.

Žvalgybiniai Sovietų la
kūnai vas. 7 d. matė, jog 
Helsinki miestas tebedega 
ir apsiaustas dūmais.

Alžyras. — Amerikos ka
riuomenė prie Cassino mie
sto, Italijoj, atėmė iš vo
kiečių didžiumą kalno, ant 
kurio stovi seniausias bene- 
diktiečių klioštorius.

Amerikiečiai atgriebė po
zicijas, iš kurių vokiečiai

SOVIETŲ KOVŪNAI 
ŠTURMUOJA NA
CIUS NIKOPOLYJ

Maskva, saus. 8. —Rau
donoji Armija įsiveržė į 
Nikopolį, mangano pramo
nės centrą, 57,000 gyvento
jų miestą, pietinėje Dniep
ro upės kilpoje, Ukrainoje. 
Siaučia žūtbūtinės kauty
nės Nikopolio gatvėse, ir 
miestas skęsta gaisrų lieps
nose.

Nikopolyje ir apylinkėje, 
viso 200 ketvirtainių mylių 
plote, buvo apsupta 75,000 
vokiečių. Per dvi dienas 
raudonarmiečiai užkariavo 
50 ketvirtainių mylių to 
ploto, dieną ir naktį naikin
dami negalinčius ištrūkti 
vokiečius.

NA

■w

Sovietai baigia perskelt 
apsuptus likučius buvusių 
150,000 vokiečių palei vidu
rinę Dniepro upės tėkmę.

■ M*

New Yorkan paskutinė
mis dienomis įgabenta 1,- 
800,000 svarų skiesto iš Ar
gentinos.

1

POPIEŽIUS REMIA 
CIŲ KARĄ

Po kelių dienų amerikie
čiai jau naudos lėktuvų 
aikštes atimtose iš japonų 
Marshall salose.

Prezidentas A t m e s iąs 
Kongreso Tarimą, Ski
riantį Permažai Taksy

Washington.— Teigiama, 
kad prez. Rooseveltas at
mes (vetuos) kongreso ta
rimą, kuris skiria tik $2,- 
500,$00,000 naujų taksų, 
nors valdžia reikalavo virš 
$10,000,000,000. tokių taksų.

Įžiūrima, kad didesnių 
Roosevelto reikalaujamų 
taksų priešai nesudarys 
dviejų trečdalių balsų, prieš 
prezidento atmetimą jų ta
rimo. Jeigu taip, tai Roose
veltas, atmesdamas jų per- 
mažą taksų skyrimą, tuomi 
panaikins ir patį jų tari
mą.

Sovietiniai Kovūnai 
Įsiveržė į Narvą

Maskva, vas. 8. — Rau
donoji Armija perėjo per 
Narvos upę ir įsiveržė į 
pietinius Narvos miesto ir 
nacių tvirtumos pakraščius, 
Estijoj, nors hitlerininkai 
giriasi, būk jie sunaikinę 
Sovietų kovūnus tuose Nar
vos priemiesčiuose. 

buvo privertę juos pasi
traukti į vakarus nuo Cis
ternos, stovinčios į pietų 
vakarus nuo Romos.

Anglai atgavo punktą, 
kurį naciai buvo užėmę, 2 
mylios į šiaurius nuo Apri
bos, vakariniame Italijos 
fronte.

Aštuntoji anglų armija 
užėmė porą miestelių ryti
niame Italijos fronte.

Amerikiečiai ir anglai vi
so suėmė 1,500 vokiečių nuo 
to laiko, kai įsiveržė nau- 
j on vieton netoli Romos.

Naciai vas. 7 d. gyrėsi, be 
jokio patvirtinimo, būk jie 
paėmę nelaisvėn 1,000 ang
lų - amerikiečių.

1

N

JAPONŲ IR AMERIKIE
ČIŲ NUOSTOLIAI

Perlų Uostas, vas. 8. — 
Amerikiečiams atėmus iš 

japonų didelę daugumu 
tvirtoviškų Japonijos Mar
shall salų, tapo oficialiai 
paskelbta tenaitiniai nuos
toliai iš vienos ir antros 
pusės, būtent:

Amerikiečių nuostoliai 
užmušta 286, sužeista 1, 
148, be žinios dingo 82.

Japonų nuostoliai: 8,122, 
nelaisvėn paimta 264.

Italija. — Vienas vokie
čių oficierius per klaidą į- 
važiavo į amerikiečių sto
vyklą ir tapo suimtas. Jis 
labai pyko dėl savo žioplu
mo.

Maskva. — Sovietų spau
da paskelbė daugiau paro
dysiu, kaip popiežius rėmė 
nacių karą prieš Sovietus, 
nes pats popiežius neturėjo 
jėgų tokiam karui vesti.

Ispanija Priversta Pa
leist Italy Laivus

London, vas. 8. — Reika
laujant Amerikai ir Angli
jai, Ispanijos valdžia palei
do šešis prekinius Italijos 
laivus., Dar lieka Ispanijos 
uostuose vienas prekinis 
laivas ir tam tikras skai
čius karinių Italijos laivų. ■

Ispanijos diktato r. Fran
ko sulaikė tuos italų laivus, 
kada Italijos valdžia perėjo 
į talkininkų pusę.

Anglija įr Amerika reika
lauja visus juos grąžinti 
Italijai pagal tarptautinei 
bepusiškumo teises, kuomet 
Ispanija sakosi esanti 
siška.
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Ukrainos Užsienio Reikalų 
Komisaras

Aukščiausis Tarybinės Ukrainos res
publikos Sovietas (parlamentas) pasky
rė savo premjeru (Ukrainos Liaudies 
Komisarų Tarybos pirmininku) N. S. 
Kruščevą, žymųjį visuomenininką, poli
tiką ir kovotoją. Naujasis premjeras yra 
žymus ir karo strategas, nes jis įeina į 
militarinę tarybą, vadovaujančią Pir

majai Ukrainos Armijai, kurią koman
duoja generolas N. Vatutinas.

Ukrainos užsienio reikalų liaudies ko
misaru (arba užsienio reikalų ministe- 
riu) tas pats parlamentas paskyrė Alek
sandrą Korneičiuką, žymųjį ukrainietį 
rašytoją, dramaturgą, taipgi visuomeni
ninką ir politiką. Dėl Korneičiuko Ame
rikos komercinė spauda kelia skandalus, 
kam jis vedė žymiąją lenkę rašytoją, 
Vandą Vasilevską, tarytum Korneiciu- 
kas turėjo prašyti iš tos spaudos paveli- 

• nimo, ką jis turi vesti!
Šitie paskyrimai padaryti pagal nau

jąjį SSSR konstitucijos pataisymą, su
teikiantį galią kiekvienai tarybinei res
publikai (kurių šiuo metu iš viso yra 16- 
ka) turėti savo užsieninius komisarus ir 
diplomatus ir palaikyti savo kariuome
nes.

Dabar, reikia manyti, Ukrainos vy
riausybė pati viena tarsis su Lenkijos 
vyriausybe dėl nustatymo sienų tarp Uk
rainos ir Lenkijos.

Tenka taipgi manyti, kad neužilgo tas 
pats įvyks ir tarybinėje Baltarusijos res

publikoje, ir kitose vakarinėse respub- 
- likose.

Lietuvos sienų klausimas taipgi yra 
svarbus. Seinų sritis, Klaipėda (kurią 
smetonininkai atidavė Hitleriui), lietu- 
višk. Rytų Prūsijos dalys, be abejo, tu
rės būti įjungtos į Lietuvos respubliką.

Ką ir kada tarybinė Lietuvos respub
lika pasiskirs savo užsienio reikalų ko
misaru, mes nežinome. Gal tarybinė Lie
tuvos vyriausybė lauks iki ji galės su
šaukti aukščiausįjį Lietuvos parlamentą 
(tarybą) sostinėje Vilniuje, gal tatai pa
darys anksčiau. Pagyvensime, pamanysi
me.

ai

Dar Apie “Izviestijas” ir 
Vatikaną

Polemizuodama su Marijonų Draugu 
del Maskvos “Izviestijų” nurodytų fak
tų, kad Vatikanas tarnauja fašizmui, Či
kagos dienraštis Vilnis (š. m. vas. 5 d.) 
pareiškia:

“Visų pirmiausia ‘Draugas’ užslepia 
tą faktą, kad ‘Izviestija’ rėmėsi Ameri
kos ‘Foreign Policy Association’ raportu 
iš sausio 15 dienos, ši Asociacija plačiai 
žinoma visoj Amerikoj, kaipo kompeten- 
tiška ir bešališka įstaiga.

“Jos raporte, (kurį parašė Sherman 
Hayden) apie Vatikaną sakoma, kad Va
tikanas atvirai palaikė ir palaiko Fran
co, o Franco yra mūsų šalies priešas. Va
tikanas pats pirmasis pripažino Petaino 
(Vichy) režimą, kuris buvo ir tebėra ak
las Hitlerio įrankis.

“ ‘Izviestija’ atkartoja tą, ką sakė tas 
amerikinis raportas ir nuo savęs dar pri
duria :

“1929 metais popiežius padare sutartį 
su Mussolmio valdžia, kuri žinoma, kaipo 
Laterano sutartis. Nuo to laiko Vatika
nas nei sucypt neišdryso prieš tą chole
rišką Juodmarškinių režimą.

“Ar tai neteisybė? Čia ne šmeižimas, 
net fakto konstatavimas.

“‘Izviestija’rašo:
“ ‘Vatikanas neapsirubežiavo fašizmo 

rėmimu pačioj Italijoj. Jis užgyrė daug 
fašistinės agresijos aktų, nors niekam 
nebuvo sekretas, ką reiškė tie agresijos 
aktai. Vatikanui dabar atsirūgsta, kad 
jis užgyrė Ethiopijos užkariavimą. Jis 
piauja dabar vaisius sukliurimo Italų im
perijos Afrikoje.’

“Ar tai neteisybė?
“Ar Vatikanas nerėmė Hitlerio ir 

Mussolinio intervenciją Ispanijoje? Be
rods, tą intervenciją visomis savo išgalė
mis rėmė ir marijonų zokono organas 
‘Draugas’.

“Kuomet 1940 metais Mussolinis už
puolė Francūziją, ar Vatikanas pasmer
kė jį? Nereiks tų baikų!

“Jau senai laikas, kad popiežius prisi
mintų tuos žodžius: mea culpa, mea ma
xima culpa!

“Dėl tos Vatikano politikos net katali
kuose, ypač Italijoj, pasireiškia nusivyli
mo, apie ką jau nekartą buvo rašyta 
amerikoniškoj spaudoj.
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Sausio Mėnesį Kovos Frontuose 
ir Politika
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Pataria Būti Atsargiai
Overseas News Agency skelbia, kad 

Hitleris’patariąs fašistinei Ispanijai bū
ti atsargiai linkui Jungtinių Tautų, per
daug netriukšmauti, kad neprivirus be
reikalingos košės, kurios paskui negalėtų 
suvalgyti ne tik Franko, bet nei Hitle
ris.

Dalykas tame: Europoje yra spėjimų, 
kad talkininkai galį padaryti Europoje 
invaziją per Ispaniją. Ispanija invazijai 

. atremti nėra pasiruošusi, militarinįai ji 
' yra silpna, todėl, jei talkininkai pasimo- 

tų, jie galėtų per Ispaniją žygiuoti į 
Franci ją. Talkininkams toksai invazijos 
kelias palengvėjo po to, kai Portugalija 
jiems suteikė oro bazes Azores salose.

Galimas daiktas, kad talkininkai, jei 
i’ie panorės, taip ir padarys. Jie gali kai 
mrias savo jėgas iškelti į Ispaniją, o kai 

Hitleris ten pasiųs savo jėgų, tuomet tal- 
. kininkai gali eiti tiesiog Francijpn. Vis

ko galima, tikėtis.

JCur Vatikano žodis prieš Badoglio, 
karalių ir tuos visus reakcijos pakalikus, 
kurie bendradarbiavo su Mussoliniu per 
dvidešimts metų? Nei duslaus protesto 
nepajėgia išstenėti.
“Amerikos santykiai su frankistiška Is

panijos valdžia darosi vis aštresni. Net 
kantrusis Cordell Hull užvažiavo tai val
džiai. Vatikanas nei gugu.

“ ‘Draugas’ raivosi vienaip ir kitaip, 
bet prieš savo favoritą Franco .neišsto- 
ja.

“Kodėl? Mat, juk ‘Draugo” marijonai, 
jėzuitai ir visokį franciškonai ir pačią 
Lietuvą norėtų sukurti pagal ispanišką 
abrozą, **kur bažnyčia nėra atskirta nuo 
valstybės ir kur svietiškose mokyklose 
ponavoja kunigai.”

Kas Pagerbė?
Kybuko leidžiamas Amerikos Lietuvis 

rašo, kad ukrainiečiai pagerbė negarbin
gai užtroškusį Antaną Smetoną.

Pagerbė tai pagerbė, bet koki ukrai
niečiai? *

Pasirodo, kad jį pagerbė ukrainiečiai 
fašistai, kurie sukasi aplink savo laik
raštuką “Svoboda”.

Kada fašistas fašistą gerbia — nėra 
jokia naujienai

Smetoną pagerbė ir lenkų pilsudski- 
ninkai. Smetoną pagerbė kiekvienas, ku- 

. ris yra žmonių laisvės priešas.
Ukrainiečių liaudis Smetonos nepa

gerbė, kaip lygiai jo nepagerbė ir lietu
vių tauta, kuriai jis buvo labiausiai ne
pakenčiamas asmuo, tiek Lietuvoje tiek 

. Amerikoje.

Tai jąponų tavorjnis laivas liepsnoja ir slysta. Jis randasi prie Marshall salų ir 
jj pataikė amerikiečių iš lėktuvo paleista bomba.

įvairūs ' “kąro ► strategai” 
prie kiekvienos; progos, gar
sina naujus.; nacių armijų 
“apsupimus.” , Y p a t i ngai 
iuomi pasižymi iš Londono 
žinios. Tie patys žmonės; 
kurie 1941 metais, kada1 
Hitleris užpuolė Sovietų 
Sąjungą, pranašavo nacių 
pergalę į mėnesį, du, prana
šavo Raudonosios Armijos 
ir Sovietų Sąjungos pražūtį, 
tai dabar labai garsiai šau
kia apie tai, kad būk Dniep
ro alkūnėj “milionas nacių 
apsūpta”, kad Leningrado 
srityj “500,000 vokiečių ap
supta.” ’

Tikrumoj, po to, kaip hit
lerininkai gavo pamoką 
prie Stalingrado, tai bent 
kiek didesnes jų armijos da
lis yra sunku apsupti, nes 
arba jie meta tankus, ka- 
nuoles, ginklus, kaip kad 
padarė Pavlovsko srityj, 
netoli Leningrado ir bėga, 
arba mušasi iki paskutinio, 
kaip prie Severskaja, kur 
Raudonoji Armija išnaikino 
vokiečių tankų pulką, me
chanizuotą pulką 
pulkus pėstininkų, tai 
apie 100 tankų ir iki 
000 nacių!

Hitlerininkai žino, 
jie per pustrečių metų 
ko šimtus žvėriškų žygių 
prieš Sovietų Sąjungos 
žmones, todėl nenori pasi
duoti į nelaisvę. Į pirmas 
dienas Raudonosios Armi
jos ofensyvo Leningrado 
srityje virš 20,000 nacių už
mušta, o į nelaisvę suimta 
tik apie 3,000!

Sovietų Ukrainoj, Pirmo 
Ukrainos Fronto srityj,’ tai 
yra, kur generolas N. Va
tutinas vedė ofensyvą, bu
vo sumušta 46 nacių divi
zijos. Nuo gruodžio 24 d., 
1943, iki sausio 15 dienos 
vien užmušta tame fronte 
virš 100,000 vokiečių, su
naikinta 2,224 tankai, 1,174 
kanuolės ir 348 šarvuoti au
tomobiliai, bet į nelaisvę su 
imta tik keli tūkstančiai 
nacių.

Todėl reikia kritiškai at
sinešti į Mr. Robert Musei, 
Mr. Drew Middleton ir ki
tų Londono korespondentų 
ir “karo strategų” praneši
mus apie nacių apsupimą.

Upes ir Jų Įveikimas
Dažnai mes skaitom, kad 

Sovietų Ukrainoj hitlerinin
kai “traukiasi” iš Dniepro 
alkūnės ir ruošia apsigyni
mo liniją ant pietinio Bu
go upės kranto. Tas “trau
komasis, ” tai nacių pasaka. 
Niekur hitlerininkai patys 
nesitraukia, jie laikosi įsi
kibę, kaip kokios piktžolės. 
Juos reikia iš kiekvieno so
džiaus išgrūsti. Dažnai jie 
kelis kartu daro kontr-ata- 
kas, kad tuos sodžius atsi
imti. Kad hitlerininkai nie
kur nesitraukia geruoju, 
tai parodo ir baisiai kreiva 
kovos fronto linija. Pozici
jas, kurias jie labai įdrūti- 
no, dažnai reikia apeiti ar
ba prieš jas sutraukti di
džius kiekius , artilerijos.

Kalbos apie Bugo upės 
apsidrūtinimus, apie Dniest- 
rą ir Prut upes po to, kaip 
rudenį, laike lietų, Raudono
ji Armija įveikė Dniepro 
milžinišką upę, neturi daug 
pagrindo. Raudonoji Armi
ja ras būdus jų įveikimui. 
Toj srityj ji ’jau turi didelį 
patyrimą.

Politiniai Įvykiai
Sausis buvo gausus poli’ 

tiniais įvykiais. Raudonoji 
Armija įžengė į Vakarinę

Pradžia 1944 metų, sau
sio mėnesis, kaip ir pustre
čių metų pirmiau, buvo at
kreipus žmonijos atydą į 
Sovietų Sąjungos karo 
frontą. Anglijos, Amerikos 
ir Kanados jėgos Pietų Ita
lijoj mažai padarė progre
so. Tiesa, iškelta Amerikos 
ir Anglijos jėgos Anzio- 
Nettuno srity j, į pietus nuo 
Romos, bet šis žygis dar 
nepaveikė į karo liniją Min- 
turno - Cassinp fronte.

Tolimuose Rytuose Ame
rikos karo laivynas ir orlai- 
vynas pradėjo veiksmus 
Maršalinių salų krypty j, pa
daryta pasekminga pradžia 
kovoj prieš Japoniją, bet 
kol kas tas frontas dar toli 
nuo nulemiamų pozicijų, 
kurios priverstų japonus 
atsitraukti nuo Naujos Gvi
nėjos ir Australijos pakraš
čių.

Nuo J ūdų jų Jūrų 
Leningrado.

Raudonos Armijos 
tegija yra daužyti
frontą išilgai 2,000 mylių li
niją. Mėnesio pradžioj pa
saulio akys buvo nukreiptos 
į Kijevo, Žitomiro, Koroste- 
nio frontus, kur gener. N. 
Vatutino armijos perėjo į 
ofensyvą, sudaužė nacių 
maršalo Mannsteino jėgas, 
ištrenkė jas iš tų pozicijų, 
kurias naciai didele kaina 
per šešias savaites buvo už- 
žėmę, paliuosavo Sarny 
miestą ir tuo nupjovė dar 
vieną svarbų gelžkelį; pri
siartino prie Šepetovkos, 
Vinnicos ir Žmerinkos, su
darant pavojų paskutiniam 
nacių susisiekimo gelžkeliui 
šioj pusėj Karpatų Kalnų.

Ir kada naciai buvo nu
grūsti apie 100 mylių atgal, 
tai Raudonoji Armija ten 
apsistojo, kad susitaisyti 
kelius, kad pasiruošti nau
jiems žygiams, tuo kartu 
generolo Ivano Konevo ar
mija perėjo į užpuolimą, 
užėmė Kirovogradą, pasiva
rė linkui Bugo upės, suda
rydama pavojų hitlerinin
kams Dniepro alkūnėj.

Vos pasaulį žinios pasie
kė apie pergalę prie Kiro- 
vogrado, kaip į šiaur-vaka- 
rus nuo Kijevo generolo 
Konstantino Rokossovskio 
armijos perėjo į užpuolimą, 
užėmė Kalinkovičius ir iš
stūmė priešą iš didelio plo
to Pripeties Balų. Gi gene
rolo Popovo Antroji Pabal
čio armija išlaisvino Novo- 
sokolnikų gelžkelio mazgą 
linkui Latvijos. --

Bet didžiausias pasaulio 
buvo susidomėjimas Rau
donosios Armijos pergalė
mis Leningrado srityj. 
Dviejų metų, ir pusės bai
susis hitlerininkų Lenin
grado apgulimas baigėsi 
pačių nacių pralaimėjimų.

, Leningrado gynėjai, vado
vystėj generolo Govorovo, 
ir Volchovo fronto Raudo
noji Armija, vadovystėje 
generolo Mereckovo, perėjo 
į ofensyvą, ištaškė nacių 
jėgas, suėmė šimtus dide
lių kanuolių, iš kurių na
ciai bombardavo miestą, nu
klojo hitlerininkų lavonais 
laukus, išlaisvino Novgoro
dą, Čudovo, Mgą, Tosno, 
Krasnogvardeiską, nugrūdo 
nacius linkui Estijos ir 
Pskovo, supa jų dalinius 
Lugos srityj, tarpe Čudsko- 
je (Peipus) ežero, Ilmenio 
ir Finijos Užlajos.

“Apsupimai” ir Priešo 
Naikinimas

Po to, kada Stalingrado 
srityj buvo apsupta, suim- Ukrainą, kurią vis savįnasį 
ta bei sunaikinta. 330,000 Lenkijos imperialistai. To- 
hitlerininkų, (tai pasaulyje dėl kilo taip vadinamas

suks
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kad 
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“lenkų klausimus.” Sovietų 
Sąjungos vyriausybė atsi
šaukė į lenkų tautą (ne į 
ponų valdžią Londone), pa
reikšdama, kad Curzono Li
nija skaitoma Sovietų Są
jungos ir Lenkijos rube- 
žius, ant kurio Sovietų Są
junga ves derybas su Len
kijos vyriausybe, kuri at
stovaus tą šalį.
;?’• Į tai tuojau atsiliepė fa
šistinė Lenkijos “valdžia” iš 
Londono. Jaį. teikė patari
mų tūli elementai Anglijoj. 
Ji įprašė” Anglijos ir Jung
tinių Valstijų vyriausybių 
tarpininkauti, kitais žo
džiais —padėti jai pavergti 
Vakarinę Ukrainą, Baltru- 
siją ir Vilniaus Lietuvą. So-J 
vietų Sąjunga atmetė tą 
šlėktų žygį ir nepriėmė tal
kininkių pasisiūlymų.

Dienraštis “Pravda ” 
smarkiai kritikavo Mr. W. 
Willkie, kuris drumsčia 
vandenį Amerikoj, gorėda
mas pasigauti daugiau bal
sų būsimuose rinkimuose. 
Tas patsai dienraštis įdėjo 
žinutę iš Kairo, apie tai, 
kad ten einą paskalai, kad 
nacių užsienio ministeris 
tarėsi su dviemis žymiais 
anglais dėl atskiros taikos. 
Londono “Sunday Times” 
spausdino smulkmeniškų ži
nių apie nacių siūlomas tai
kos sąlygas Anglijai mai
nais, kad ji nesikištų į Vo
kietijos ir Sovietų Sąjungos 
karą.

e, Sovietų žurnalas “Karas 
ir Darbininkų Klasė” smar
kiai kritikavo tuos elemen
tus, kurie Anglijoj ir Ame
rikoj dirba pakenkimui ka
ro laimėjimo, kurie ima 
globon Pabalčio fašistinius 
elementus, akstiną lenkus 
pavergimui Vakarinės Uk
rainos, Baltrusijos ir Vil
niaus krašto.

Sausio pabaigoj Sovietų 
Sąjungos vyriausybės orga
nas “Izviestija” kietai kri
tikavo Romos popiežiaus 
politiką, kuris visas laikas 
pataikauja fašistams. Dien
raštis nurodė, kad popie
žius susitarė su Mussoliniu 
ir tuo padėjo Mussoliniui 
laikyti pavergtus Italijos 
žmones. Romos popiežius 
užgyrė 1936 metais Italijos 
fašist. karą prieš Abissiniją, 
jis užgyrė Italijos ir Vokie
tijos fašistų karą prieš Is
panijos liaudį ir jis ir da
bar pataikauja hitlerinin
kams.

Maskvoj įvyko minėji
mas 20-ties metų nuo Leni
no mirties, kur maršalas A. 
Ščerbakovas raportavo, kad 
Teherane susitarta tarp So
vietų Sąjungos, Anglijos ir 
Amerikos dėl antro fronto, 
nustatyta data, jo kryptis 
ir pajėgų dydis. Bet tuo pat 
kartu Sovietų spauda vis 
pabrėžia tą faktą, kad ka
ras užsitęsia, kad jis dau
giau atsieis gyvasčių ir tur
to iš priežasties, kad Angli- 

. ja ir Jung. Valstijos neati
daro antro fronto prieš Hit
lerį, kad Italijoj kovos ve
damos labai lėtai.

Vai. Sūnus.

t

DARBININKŲ SVEIKATA
NĖŠČIŲ MOTINŲ LIGOS 
— Iš PRIGIMTIES LIGUI

STI KŪDIKIAI
Pusėtinai daug yra kūdi

kių ir vaikų, nesveikų iš 
prigimties. Tai šio, tai to 
jiems trūksta. Tėvas ir mo
tina atrodo sveikutėliai. 
Galvoji, iš ko gi čia dabar 
galėjo atsirasti tokia vaiko 
nesveikata? Gal tai pavel
dėta nuo senelių liga? Iš- 
klausinėjus, tenka patirti, 
jog senelių būta irgi svei
kų, — jų kaltinti neprisei- 
na. ’

Tai kurgi priežastis? Ogi 
kokia nors motinos nesvei
kata, kai ji buvo pastojusi 
nėščia, ypač pradiniuose nė
štumo laipsniuose.

The Journal of the Ame
rican Medical Association 
paduoda eilę įdomių patė- 
mijimų, raportų bent kelių 
gydytojų.

Pasirodo, kad nėščios mo
tinos sveikatos stovis dau
giausia nusveria. Jei nėščia 
moteris suserga kokia ap
krečiama liga, kokia karš
tine, ypač pirmam, antram 
arba trečiam nėštumo mė
nesy, tai kūdikis gims ne
sveikas.

Blogiausiai atsiliepia į 
busimąjį kūdikį vokiška ed- 
ra (German measles, rubel
la). Retos kurios to liga sir- 
gusios nėščios motinos gimė 
sveikas vaikas. Vis dažniau
sia vaikui ko trūksta -
labai esmingai trūksta, Kai 
kurie tokie vaikai gimė vi
sai akli, su “baltom” akim, 
su kataraktų. Abiejų akių, 
o kartais tik vienos akies 
lęšiukas (lenza) sukietėjęs, 
baltas, nebepraleidžia švie
sos,

Kai kataraktas iš prigim
ties turi pagadinęs tik vie
ną akį, tai toji akis dažnai 
esti mažesnė, nedaaugusi 
(microphthalmia eye).

• Arba jei akys ir nėra vb 
sai žabalos, tai šiaip esti

ra. Ir taip kokia limpamoji 
liga nėštumo pradžioje pa
gadina kūdikį. Paprastoji 
edra‘ (blusinės), pažandės 
(kiaulytė, mumps) ir pana
šios ligos.

Ir nebūtinai tokios nėštu
mo ligos pagadina vaikui 
tik akis. Esti visokių neti
kusių apsigimimų. Dažnai 
kūdikiai esti silpnapročiai, 
dažnai -— šiaip menkučiai, 
sunykę, neužaugę. Kūneliai 
jiems suvytę, lyg kokio se
nioko; krūties neima ir 
šiaip vargu juos maitinti.

Kito širdis iš apsigimimo 
pagadinta, organiškai neiš
rutuliota gerai. Pasitaiko 
nebylių, kurčių ir net ne- 
čių. Dalis jų gimsta negy
vi. Kiti kiek pasikamuoja ir 
ilgai negyvena. O kiti gyve
na, bet — menki iš jų pilie
čiai.

Negerai atsiliepia į kūdi
kį ir mitybiniai motinos 
trūkumai, ypač pradžioj jos 
nėštumo.

Visa tai tik dar kartų ir 
storai pabrėžia tą nenuo
lankų faktą, kad motina tu
ri būti sveika. Sveika ben
drai, o ypatingai per nėštu
mo laikotarpį, kai mezgasi 
ir vystosi gimdoj jo bran
gus vaisius.

Redakcijos Atsakymai

\

ir Martinui Užtinami, S,o, Bos
ton, Mass. — Dėkui už laišką 
ir patarimus. Redakcija tarės 
juos galvoje ir gal kada nors 
vėliau bus galima jie įvykdin- 
ti.

M. Baltrušaičiui, Seattle, 
Wash. —- Jūsų ilgoką laišką 
su patarimais dėl Laisvės tu
rinio gavome. Dėkui. Imsime 
dėmesin draugo nurodymus 
ateityje. Sutinkame, kad tos 
rūšies raštų per daug buvo 
Laisvėje, bet, atsižiūrint į vi
są padėtį, mes nrnąome, jie 
buvo reikalingi,

S. Baronui, Montello, Mass. 
rur*Dėkui už straipsnį, Prie pro
gos sunaudosime.ebūtinai ir vokiška ed-
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū- 
ra mums padeda šviestis, pakilti. Įstokite 
į Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

Mūsų Skyriui Reikia Daug 
Ir Skirtingų Raštų

Mūsų moterų darbas ir 
veikimas šio didžiojo karo 
metu žymiai padidėjo, pa
plito. Taip ir turi būti. Kuo 
galėtų pasiteisinti save to
kia moteris, kuri savo kraš
tui pavojaus ir karo už išsi
laikymą prieš užpuolikus 
metu tik pati aplink save 
tupinėtų ar vien tik menk- 
darbiais ar žaismėmis užsi
iminėtų? Ar verta būtų 
mūsų kariams už tokių mo
terų namus, jų geresnį gy
venimą taip sunkiai ka
riauti frontuose ir mirti?

Kuo . galėtų pasiteisinti 
tokia lietuvė moteris, kuri 
neišgirstų savo gimtojo 
krašto Lietuvos vaitojimo 
po hitlerine letena, kuri ne
padėtų Lietuvos žmonių ko
vai už išsilaisvinimą, kuri 
nepagelbėtų nukentėju- 
siems broliams - seserims?

Laimei, pas mus nedaug 
tokių moterų, kurioms rei
kėtų gėdytis ir drebėti, 
kuomet ateityje kas už
klaus: “Ką darei tėvyniš
kojo karo metu?” Jos daug 
dirba ir garbingai galės pa
rodyti į savo darbus perga
lei ir laisvei.

Pasakykime Apie Savo 
Darbus Ir Kitiems

Apie savo darbus reikia 
pasisakyti ir kitiems — pa
sisakyti greit ir garsiai. O 
tą geriausia galima pada
ryti dirbant organizuotai. 
Susiburkite į kuopas, kliu- 
bus, ratelius (ar kaip ki
taip juos pavadintumėt) ir 
juose dirbkite. Pasiskirkite 
iš savo eilių aprašytojas jū-

Slim Bodice Lines

Forma No. 9341, taikoma 
tik suaugusios figūros mergi
noms ir moterims, gaunama 
nuo 34 iki 48. Forma, kaip ma
tome, gali būti panaudota ke- 
leriopiems tikslams — visai 
suknelei iš vieno, suknelei su 
skirtinga krūtine arba atskirai 
bliuzei ar tik atskirai krūtinei 
pasisiūti.

Su formos užsakymu siųsti 
ir 16 centų. Adresuoti: Mary 
Sincus, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y.

sų darbų dienraščiuose 
Laisvėj ar Vilnyje.

Aprašymas darbų yra 
keleriopai svarbus: padeda 
darbui toje pačioje koloni
joje ; paakstina darban, 
duoda idėjų, padrąsinimo 
kitom kolonijom; užrekor- 
duoja jūsų darbus istorijai. 
Laikui bėgant vienos kitos 
iš mūsų nebebus, net mūsų 
protokolų knygą gal kas už
mes arba nebus kam iš jos 
faktų jieškoti. Užrašyti lai
kraštyje jūsų darbai turės 
galimybės išsilaikyti žmo
nijai matomi ir žinomi il
giems laikams.

Tad darbuokitės ir rašy
kite spaudon apie nuovei- 
kius. Norinčios, kad jūsų 
raštai tilptų moterų sky
riuje, tą pažymėkit viršuje 
lapo pirm pradedant kores
pondenciją arba ir ant vo
ko.

Padaugėjus Raštams 
Reikės Reformij

Apie reformas vertėtų 
pagalvoti ir kai kurias pra
dėti tuojau. Jau ir dabar, 
tik keliolikai kolonijų apra
šant savo veiksmus mote
rų skyriuje, ne kartą koks 
įvairinimui skyriaus taiko
mas raštas nusensta dėl ne
buvimo vietos. Šeimininkei 
taikomi receptai išeina iš 
sezono. O įvairinimo reikia, 
skyriuje turi būti, visko. Ir 
raštų galėtume gauti iš ve
teranių mūs darbuotojų ir 
naujų bendradarbių.
Kur Galėtume Pasispausti?

Apie skyriaus didinimą 
popieros ir darbo jėgų trū
kumo laikais ir svajoti ne
tenka. Reikia pasispausti 
su jau turima medžiaga. 
Kožna pagalvokime, apie 
ką rašyti plačiau, ką siau
rinti. Tas liečia ir visus ki
tus skyrius.

Mano manymu, plačiau 
reikia rašyti apie visai 
naujus darbus, kad išsiaiš
kinti tikslus, formas, o apie 
populiariškus, jau visiems 
žinomus, užtektų atžymėti 
kas atlikta ir darbą nudir
busius žmones.

Būsimų susirinkimų 
garsinimai visi galėtų būti 
trumpesni, ypatingai taiko
mi vien tik nariams, taip 
pat kolonijoms, kur skaity
tojų mažai, liečia tik kelias 
šeimynas.

Ilgi narių mitingų gar
sinimai neužtikrina geres
nio mitingo — tas priklau
so išimtinai nuo tos grupės 
atliekamo darbo, nuo mi
tingų vedimo, nuo valdybos 
supratimo laiko ir narių 
reikalavimų. Man žinoma 
viena žymi kolonija, kur 
gretimai veikia dvi vienos 
organizacijos kuopos. Vie
na paskelbia savo mitingą 
22 žodžiais, mažom raidėm, 
kita per savaitę užima apie 
špaltą vietos. Mažąjį gar
sinimą išgirsta ir sueina 20 
ir iki 60 narių, į didįjį at
siliepia 12 iki 25.

Peržiūrėjau kelis iš mo
terų skyriuje tilpusių gar
sinimų. Viename iš tokių 
buvo 219 žodžių. O kitas 
kliubas lygiai su tiek pat 
žodžių pasakė apie 8 svar
bius darbus, raportus, kam
panijas ir atžymėjo dau
giausia pasidarbavusių 
vardus. Iš to supratau, jog 

daug pranešimų galėtume 
parašyti skalsiau, *tik reikė
tų sunkiau padirbėti.

Mums reikia raštų apie 
moterų veikimą iš šimtų 
kolonijų, bet taip pat svar
bu apie juos rašyti taip, 
kad visi sutilptų ir kad lik
tų vietos iš moterų darbo 
istorijos praeityje ir apie 
šiandieninius pasaulio mo
terų atsiekimus ir proble
mas. Skyriaus Vedėja.

Pati Tapusi Piliete, 
Pataria Visiems 
Gaut Pilietybę

Pasadena, Md. — Mačiau 
Laisvės no. 8-me, sausio 11 d., 
iš Portland, Oregon, apie pa
lengvėjimą gauti pilietiškas 
popieras. Tas tiesa ir čia Bal- 
timorėj, dabar labai lengvai 
galima gauti popieras.

Aš buvau liudininke pernai, 
gale metų. Kandidatei buvo 
tik kokia dešimtis klausimų. 
Du metai atgal, kai aš ėmiau, 
man buvo klausimų netoli še
šios dešimtys. Tad katrie dar 
nesat piliečiais, tai rengkitės,

Marė Yanonienė

dabar laikas. Gal po karo ne
bus tos progos, kokia dabar 
yra ne piliečiams.

M. Yanonienė.

Kandidačių į pilietes padrą
sinimui norisi priminti, jog virš 
paduoto paraginimo rašytoja 
yra atvykus iš Lietuvos po per
eito karo jau pagyvenusia mo
terimi, ten užauginusi vaikus, 
tačiau ji nesijautė per sena iš
mokti, kas reikia, kad tapti 
piliete. Nesijaučia sena ir da
bar padrąsinti kitas įsigyti pi
lietybę patarnavimu joms liu
dininke. Sektinas pavyzdis.

Geros Šeimininkes
Mokėjimas gerai šeiminin

kauti, ypatingai gerai gaminti 
valgius, yra tokia specialybė, 
kurią ne visos šeimininkės tu
rime, nors šeimininkėmis vadi
namės. Tai dalykas, kurio ne
gali pasiskolinti nei nusipirkti, 
turi mokėti.

Tai dėl tos priežasties asme
niškai ar kitaip klaususios re
ceptų sudarymui tokios lygiai 
puotos, kokią matėt suvažia
vimo delegatams Brooklyno 
Moterų Apšvietos Kliubo pa
ruoštoj vakarienėj, tų receptų 
dar negavote. Ir nuo manęs 
negausite. Bet aš pasižadu K. 
Petrikienės ir kitų vakarienei 
prisidėjusių receptus gauti 
šiam skyriui ne už ilgo.

Po suvažiavimo, per šventes, 
taikėsi būti šeimyniškoj suei- 
gėlėj pas vieną to suvažiavi
mo vakarienės gaspadinę, vie
ną iš grupės suvažiavimui dir
busių moterų, Petronėlę Viž- 
lianskienę, 135 St.. Nicholas 
Ave., Brooklyne. Pas ją irgi 
buvo taip skanu ir gražu vis
kas, kad neiškėntę (ir užsi
miršę * visokias 
taisykles) svečiai

mandagumo 
pradėjome

Effie ir Dominic Galio priėmė mergaitę ir ber
niuką, kuriu globotojas išėjo Dėdei Šamui tarnauti. 
Jie yra International Longshoremen’s and Ware
housemen’s Unijos lokalo 6 nariai. Jų pačių du sū
nūs tarnauja laivyne. t '

Detroito Žinios

6 metų sukakties, 
būkite visos ir laiku, 

atsivesti savo arti-

ir

Draugiška “Pare” ir 
Susirinkimas

Pranešu visoms Lietuvių Mo
terų Pažangos Kliubo narėms, 
kad šio mėnesio susirinkimą 
turėsime pradėti viena valan
da anksčiau — įvyks vasario 
(Feb.) 17 d., .7 vai. vakaro, 
Draugijų svetainėje, 4097 Por
ter St. Po susirinkimo, apie 9 
vai., turėsime draugišką “pa
rę” su užkandžiais, arbata, 
dainų programa, taipgi drau
giškais pasikalbėjimais ir pa
reiškimais apie kliubo nuveik
tus darbus dailės ir labdarybės 
srityje. '

Tai bus paminėjimas kliubo 
gyvavimo 
Narės
Prašome
m as drauges, kurios ir ne na
rės moterų kliubo. Įžanga ir 
viskas veltui.

Serga Elenora Grasho- 
Dulkiūtė

Sunkiai susirgo mūsų myli
ma draugė ir gera veikėja Ele
nora Grasho, po tėvais Dul- 
kiūtė, 15399 Indiana St. Ran
dasi namie. Kuriom laikas lei
džia, malonėkite aplankyti ją. 
Kol sąlygos lęido, ji darbavo
si moterų kliube ir dainavo 
chore. Didžiai apgailestauju 
Elenoros ir linkiu greitai 
gerai susveikti.

Iš Pažangiečių Metinio 
Susirinkimo

Verta pažymėti, kad LMP 
Kliubo metinis susirinkimas 
sausio mėnesį įvyko labai skai
tlingas narėmis. Per valdybos 
nares išduoti platūs raportai iš 
kliubo veikimo, ką moterys nu
veikė vienų metų laiku. Su
dėjus į daiktą, raportai rodo, 
kad moterys daug' daugiau yra 
nuveikusios labdarybės ir dai
lės srityje, negu kuri kita lie- 

skaitliuoti valgius. Tikėsite ar 
ne, priskaitėme virš 40 viso
kių valgių ir gėrimų. Ne tai, 

būtų kokie perdėtai 
bet skirtingi.
tikriausia jos sūnus 

žinomasis advokatas,

kad jie 
brangūs,

Tikrų 
Antanas,
didžiavosi savo motinos išma
nia gaspadinyste ne mažiau, 
kaip jinai kad didžiuojasi jo 
profesija. Vieton kviesti savo 
jaunus draugus profesionalus 
kur į viešbutį pabaliavoti šven
tėmis, jis pasikviečia į namus 
prie mamytės paruoštų pietų, 
kur geriau.

Gera gaspadinyste yra ge
ras ryšys šeimai, parama svei
katai ir kartu amatas ir me
nas,' amerikoniškai 
“culinary art.” 

vadinamas

tuvių masinė organizacija. 
Apie tai prisieis plačiau para
šyti vėliau, todėl dabar nemi
nėsiu daug.

Šiame susirinkime perrinkta 
ir valdyba 1944 metams: pir
mininke M. Alvinienė, 12136 
Monica St., fin, sekr. J. Dau- 
kienė, 15922 Normandy St.; 
užrašų sekr. M. Ginaitienė, 
15895 Cloverlawn St.; ižd. U. 
Litvinienė, 7749 Cahalan St. 
Visos valdybos narės gyvena 
Detroite ir visos turi telefo
nus stubose, tad visokiais rei
kalais tarkitės su valdybos na
rėmis. Į komisijas yra išrinkta 
pora naujų narių, apie jas ga
lite sužinoti per valdybą.

Į mūsų kliubą įstojo pen
kios naujos narės. Malonu pa
sveikinti naujas nares ir tas 
drauges, kurios įrašo naujas 
nares, auklėja moterų kliubą.

Pramogų darbas eina dide
liu tempu. Gruodžio 12 d. pa
rengimo pelno liko virš $260, 
neskaitant $70.14 aukų Raudo
najam Kryžiui. Taipgi sausio 
23 d. moterų surengta vaka
rienė davė gražaus pelno, ku
ris bus padalintas labdarybės 
reikalams.

Pažangietės nepamiršo ir 
mūsų dienraščio Laisvės pa
sveikinti, iš iždo aukavo $10 
Laisvės suvažiavimui, 
sveikino anglišką ’
Daily Worker jo 20 metų su
kaktyje su $5 auka iš iždo.

Smagu girdėti raportus ir 
turėti tokias drauges, kaip Z 
Dantienė, M. Andriulienė, U. 
Jurkevičienė ir desėtkai kitų 
draugių, kurios rūpinasi taisy
mu ir siuntimu drabužių Sovie
tų Sąjungoj lietuviams per 
Russian War Relief. Jos kas 
ketvirtadienį nuo 10 iki 4 po 
pietų susirenka skaitlingai ir 
energingai dirba tą įkyrų dar
bą drabužių centre, 1318 Gass 
Avė., prie Michigan. Todėl iš 
šio darbo buvo duotas platus 
raportas ir dar kvietė daugiau 
moterų, kad visos, kurios tik 
gali, eitų padėti dirbti ket
virtadieniais tam centre, nes 
ten tik lietuvės moterys iki da
bar tedirbo.

Nusitarta, kad sekamas su
sirinkimas, vasario 17 d. 7 v. 
vakaro, būtų užbaigtas greit 
ir turėti draugišką “parę” at- 
žymėjimui 6 metų Moterų 
Kliubo gyvavimo. Todėl geis
tina, kad dalyvautų visos drau
gės, kurios tą kliubą tvėrė ir 
jame dirbo, tame vakąre pa
matyti savo darbo vaisius.

M. Alvinienė.

Taipgi 
dienraštį

Iš Rochester!© Mezgėjų 
Veikimo

K. Anderson, 
N. Baltakienė, 
E. čereškienė,

J. M. žemaičiai, J.
$1.40. A. Evans

A. Labeikienė, J.
E. čereškienė, Ch.

Sausio 29-tą mezgėjos turė
jome surengusios vakarėlį dėl 
pagalbos Lietuvai, kuris pavy
ko labai gerai. Svečių ir vieš
nių turėjome labai daug ir vi
si linksmai laiką praleido.

Kadangi buvo garsinta, kad 
vieton įžangos atneštų ką nors 
dėl Lietuvos vaikučių, taigi 
draugai ir prinešė visokių 
daiktų, o kurie nieko neatnešė 
daiktais, tie pinigais aukavo. 
Visų paskyrium negalima su
rašyti, kokius daiktus kas at
nešė, tai paduodu, kiek viso 
kokių daiktų buvo sunešta ir 
kas aukavo.

'Sunešta: 70 kavalkų muilo, 
66 skarytės, 26 špūlės siūlų, 12 
abrūsų, 13 pakelių adatų, 8 
pakeliai bandažų, 7 pak. pleis- 
terių, 3 buteliai iodino, 4 ra
šomos plunksnos, labai daug 
visokių guzikų, 3 pak. cigare- 
tų, 4 dresės, 2 andarokai, 3 
kenukai pieno, 2 poros koji
nių, 1 tuba klijų.

Aukavo šie draugai ir drau- 
'gės: S. Palapis, E. Duobienė, 
J. Kantenis, A. Galinaitienė, 
J. B. Morkevičiai, A. Milčiai, 
S. Vaivadienė, 
V. Bachuliai, 
V. Greibienė,
A. Evans, L. Bekis, J. Shopis, 
A. Usevičienė, G. Vaitas, L. 
Totorienė, A. Pabianskienė, C. 
Barauskienė, M. Leacyk, V. 
Būllienė.

Pinigais aukavo:
V. Būllienė, $5, R. /Baraus

kas $3, A. Gricienė $2.50. 1
Po $2: M. Shurkienė, G. 

Gendrėnas, R1. Sheralis, J. S. 
Palapiai, R. černauskienė, A. 
Duobienė, A. Bekešius, V. Ba
chuliai, 
Stančikas 
$1.35.

Po $1: 
Labeika,
Simaitis, E. Duobienė, J< Kan
tenis, A. Steaffan, Van Apel- 
doorn, A. Galinaitienė, L. šle
kis, K. Anderson, D. Vaitas, 
P. Barzdaitienė, V. Greibienė, 
J. Shopis, C. Barauskienė, J. 
L. Totoriai.

Viso suaukota $48.25, pel
nas nuo parengimo $53.55.

Valgius aukavo mezgėjos: 
D. Valtienė visus gėrimus; val
gius A. Milčienė, L. Bekešie
nė, S. Palapienė, L. Totorienė, 
A. Evans, B. Morkevičienė, A. 
Pabianskienė, A. Labeikienė,
A. Duobienė, K. Anderson, 
Ona Malinauskienė iš E. Ro
chester! o.

Virėjos — A. Pabianskienė,
B. Morkevičienė, A. Evans, L. 
B'ekis. Mes turime du labai ge
rus draugus vyrus, kurie visa
da mums pagelbėja, tai J. La
beika ir J. Evans. Draugas J. 
Labeika visuomet dirba už ba
ro, visada linksmas, be jokios 
puikybės. Draugas J. Evans 
niekada nepraleidžia mūsų su
sirinkimų, visada išvežioja 
mezgėjas į namus po susirin
kimo ir visada nuveža viso
kius siuntinius į paštą. Kada 
tik jo paklausi, ar galėtų 
mums kuo pagelbėti, visada

F. W. SH ALINS
b (Shalinskas)

| FUNERAL HOME
f 84-02 Jamaica Avenue
r Opposite Forest Parkway 
f WOODHAVEN, N. Y.

J

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499 

i
i

su šypsą atsakoma: “Taip, ko
dėl ne.” Mes mezgėjos esame 
labai dėkingos už gražų pa
tarnavimą jums, draugučiai.

Mes jau 3 baksus pasiuntėm 
dėl Lietuvos vaikučių ir rau
donarmiečių : vieną porą sa
vaičių pirmiau, o šiandien d. 
J. Evans ir vėl nuvežė į paš
tą du baksus. Tai dovanos vai
kučiams: 41 kavalkas megsti- 
nių (15 sveterių, 18 porų ko
jinių, 5 pr. pirštinių, 2 šali
ku, 1 kepurė) ir išsiuntėm 
$54 suaukautų Lietuvos vaiku
čiams, o $47.80 pasilikom dėl 
vilnų, iš kurių numegsim daug 
sveterių lietuviam kovūnam. 
Tai mūs parengimo puikios pa
sekmės. Kadangi viskas buvo 
suaukota, tai išlaidų neturė
jom, o įplaukų buvo $101.80.

Mes mezgėjos širdingai dė- 
kavojam visiems aukautojams, 
svečiams ir dirbusiems.

Brangūs broliai ir sesutės, 
dirbkime ir aukaukime, o per
galė mus mūsų. Muškim fašiz
mą visokiais būdais ir karas 
bus greičiau užbaigtas.

Nutarėm surengti pažmonį 
dėl Raudonojo Kryžiaus. Die
nos dar nepaskyrėm. Girdėjau, 
kad visos mezgėjos pirko Ket
virtos Karo Paskolos bonų po 
$100 vertės. Bravo, draugutės, 
už gerą darbą!

Pas mus irgi yra kūmutė su' 
ilgom kelnėm, kuris visokiais 
būdais pradėjo karą prieš 
mezgėjas, net į stųbą atėj$š ’ 
prie žmonių užprotestavo, kad • 
mezgėjos perdaug veikiančios, 
turinčios nustoti rengusios pra- . 
mogas ir viliojusios pinigus iš 
žmonių. Pamatęs, kad jo ne
klauso, užpuolė vieną draugę, 
būk jį apvogus. Ir po šiai die
nai ta draugė dėl to apsiver
kia. Gėda tokiems ambasado
riam. Jeigu ir toliau nenustos 
mus niekinęs, būsim priverstos 
paskelbt jo vardą viešai, tegul 
žmonės matys.

L. Bekešienė.

Taip Priimta

ne-
Gal būt šeimininkė 
ar namie kokį darbą

Užėjus darbo valandomis ko- 
kion įstaigon stengiamės kaip 
greičiausia atlikti reikalus ir 
išeiti. Tas pats liečia ir atsilan
kius į namus bile laiku, 
kviestam, 
turi išeiti 
atlikti.

Turint 
dėl laiko 
fonu, o kur tas negalima, netu
rime pykti, jeigu šeimininkė 
išeis mus palikus arba pasiųs 
namo.

reikalą užeiti kur, 
geriau susitarti tele-

|CHARLES
t

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
Brooklyn

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

KĮ>

LIETUVIŠKAS

TR AKT YRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių ' 
Vynų Ir Degtinės 
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Navininkas

411 Grand St Brooklyn

®S

i . MM



Ketvirtas Puslapis Laisve, Lithuanian Daily New« - ’Tročia^ienis, Vas&iio 19^1
■ 'i'i^ Į|| 'S .....  »■ ........... . 'ji

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas.

Dear Sir,
I am asking you for a 

little information in re
gards to my insurance po
licy, that is, with the Pru
dential I have here a policy 
which was to be a ten year 
plan, and I was paying up 
to seven and a half years, 
and I payed out eight hund
red and fifty dollars. Then 
my agent told me to drop 
it, and I did as I was told. 
Then he made a new policy 
and added the eight hund
red and fifty, an said I had 
only 2į years more to pay, 
and it was to be finished 
and no more payments. 
Now he comes around and

tells me that I’ve got to 
pay up to eighty five years, 
and now I told him I don’t 
want to bother with it, and 
he tells me that it is just 
the same as puting it in the 
bank. Now I want to know, 
could I by any chance col
lect at least half the mo
ney? Please let me know 
as soon .as you can with this 
information.

I thank you.
Chas K. Daukshis.

Atsakymas:
You may write to the 

Commissioner of Banking 
and Insurance, Trenton, N. 
J., and ask him what to do 
in this case. We are sure 
that he will help you.

TIK VARDAS LAIKRAŠTYJE
Keno nors kito sūnus! Bet atminkite, kuomet jūs skaitote 
žuvusių ir sužeistų surašą—tik iš Dievo malonės jame 
nėra tokio asmens, kurį jūs mylite... gal sūnelis nep
jaunąs šiam karui... ar kitas jums brangus asmuo jau 
personas kariauti... ar kuris kitas dėl užsiėmimo paliuo- 
suotas nuo karinės prievolės. Tikrai, tik. iš Dievo malo
nės jame ne esame KIEKVIENAS IŠ MŪS, kurie pasili
kę namieje gyvename taip gerai, kaip visuomet, daugelis 
iš mūs net geriau ... Kuomet tas atsitinka dešimtims 
tūkstančių mūsų jaunų vyrų viso pasaulio dalyse, kaip 
mes galime skaityti PASIAUKOJIMU vien tai, kad kiek
vieno iš mūs prašo tą mažą pridėtinę sumą pinigų 'pa
skolinti mūsų valdžiai!

Jvyks Ohio Valstijos 1 
Lietuvių Konferencija
Ohio’ valstijoj visų demo

kratiniai nusistačiusių lietuvių 
yra šaukiama konferencija va
sario 27 d., 1944 metais, Sla
vų svetainėje, 15810 Holmes 
Ave., Cleveland, Ohio.

Tai bus jau ketvirta iš eilės 
Ohio valstijoj Lietuvių Vieny
bės Konferencija. Ji prasidės 
10 vai. ryto.

Komitetas prašo visų lietu
vių organizacijų rinkti delega
tus į šią taip labai svarbią kon
ferenciją. Kliubai, pašalpos 
draugijos ir kuopos tuojau iš
rinkite delegatus, nes dabar 
labai yra svarbus reikalas — 
padėti prezidento Roosevelto 
karo laimėjimo programą įgy
vendinti, teikti pagalbą Lietu
vos kovotojams už jos laisvę 
ir ruoštis gelbėti Lietuvai, kaip 
ji bus išlaisvinta iš po nacių 
jungo.

Konferenciją pradėsime lai
šku, nes 5 vai. vakare prasidės 
prakalbos, kur kalbės geri kal
bėtojai.

Ohio Lietuvių Vienybės Kon
ferencija labai gerai pradėjo 
darbą, mes sukėlėme X-ray 
spindulių mašinos nupirkimui 
$2,500, kuri skiriama lietuvių 
pulkams, kovojantiems prieš 
hitlerininkus. Mes dėkingi už 
tai visiems lietuviams, kurie 
padėjo mums tą darbą praves
ti gyveniman. Konferencijoj 
dalyvaus abu chorai, tai yra, 
Lyros Choras, vadovystėj d. 
Aldona Vilkelis ir A. L. Mo
terų Choras, vadovystėj drg. 
M. Mason. Taipgi kviečiame, 
dalyvauti visas motinas, kurių 
sūnūs yra karinėje tarnybo
je.

Bus aptarta, kaip sėkmin

giau pravesti gyveniman De
mokratinių Lietuvių Suvažiavi
mo nutarimai Ohio valstijoj. 
Šioj konferencijoj ir pakeisime 
dabartinio komiteto vardą į 
Ohio Lietuvių Demokratinis 
Komitetas, tai yra, į skyrių 
Demokratinių Lietuvių Tary
bos.

Važiuodami, imkite ant St. 
Clair Ave. Nathingham gatve- 
karj. Automobiliais reikia va
žiuoti St. Clair Ave. iki 162nd 
St. ir ten sukti po kairei į 
Holmes Ave. Visus ir visas 
kviečiame dalyvauti!

S. K. Mazan, 
Pirmininkas.

P. Boika, 
Sekretorius.

Užginčija Derybas Tarp 
Sovietu ir Suomijos

Maskva.— Oficialė Sovie
tų žinių agentūra Tass už
ginčijo einančius užsieniuo
se paskalos, būk Sovietai 
vedą derybas dėlei atskiros 
taikos su Suomija (Finlian- 
dija).

BOMBŲ AUDRA PRIEŠ 
VOKIEČIUS

London, vas. 6. — Vakar 
2,000 Amerikos ir Anglijos 
lėktuvu atakavo 6 nacių or- 
laivių stovyklas ties Pary
žium ir kitus karinius tai
kinius Franci jo j. Talkinin
kai neteko 10 bombanešių ir 
dviejų lengvųjų lėktuvų. 
Bet jie nušovė 10 vokiečių

Nenusipirkimas karo bono dabar PER NEAPSIŽIŪ

RĖJIMĄ, vėliaus slėgs jūsų sąžinę lygiai taip, kaip 

ir neatlikimas to del beširdžio surambejimo.

San Diego, Calif., Darbo 
Federacijos čionaitinė tary
ba užgyre Roosevelto kan
didatūrą ketvirtajam termi
nui.

Pirm pasibaigiant šiai dienai, NUSIPIRKITE TĄ EKSTRA BONĄ, KĄ ESA

TE NUSITARĘ PIRKTI. EIKITE PAS SAVO DARBDAVĮ IR PASAKYKITE 

JAM, KAD ATLAIKYTŲ EKSTRA PINIGŲ Iš JŪSŲ ALGOS. EIKITE 

Į BENT KURĮ BANKĄ, AR Į PAŠTO STOTI, AR l DEPARtSiEINTINŲ KRAU

TUVŲ, AR Į BENT ĮSTAIGĄ, PARDUODANČIĄ KARO BONUS... ŠIS 

REIKALAS SUKASI JŪSŲ MINTYSE KAIPO\PAREIGA, KURIĄ PRIVALOT 

atlikti ... ATLIKITE TAI pirm pasibagiant šiai dienai.

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. BROOKLYN, N. Y

(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas E V. 4-8698

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Šį skelbimą paaukojo Ketvirtos Karo Paskolos Vajui 
THE BOOK-OF-THE-MONTH CLUB, INC.

385 Madison Avenue, New York 17, N. Y.

East St. Louis, III.

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 j an tams.)

DBS. STENGER & STENGĘR
OPTOMETRISTS

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

Pereitais metais, Padėkavo- 
nės Dienoje, buvo susirinkęs 
bųrelis svečių pas draugus 
Daujotus. Kartu svečiavosi ir 
dukra, kuri atsilankė pas tė
vus iš Chicagos. Daujotai gali 
pasididžiuoti, nes jų du sūnai 
tarnauja Dėdės Šamo karo lai
vyne ir žentas jau yra virš me
tai laiko užjūryje. ,

Draugams besikalbant apie 
sunkias kovas prieš barbariš
ką hijtlerizmą, apie tai, kad 
Hitleris paplukdė pasaulį 
kraujuose, tai vienas draugas 
paprašė drg. P. R. Baltrušaitį 
iš St. Louis, Mo., kad pakalbė
tų.

Drg. Baltrušaitis kalbėjo 
trumpai, bet labai aiškiai da
lykus nušvietė. Jis priminė sa
vo kalboj, kaip didvyriškai 
kovoja Raudonoji Armija 
prieš mūsų bendrą priešą ir 
jos eilėse lietuvių pulkai, taip
gi paprašė paremti tas kovas. 
Aukavo sekamai:

Alex Soloduk $5.
J. Taimura $2.

Po $1 aukavo: P. A. Bal
trušaičiai, J. M. Dąujotai, L. 
Barnis, A. J.' Kračkauskai, S. 
M. Siurnai, M. Tenikat.

Po 50 centų: P. Rasimiene 
ir J. Senulis. Viso surinkta 
$14. Ačiū visiems už aukas ir 
drg. Daujotams už vaišes.

Viešnia.

Vas. 7. — Nutilo Berlyno 
ir Paryžiaus radijai. Reiš
kia, atskrenda talkininkų 
bombanešiai.

Californijos Demokratai 
Už Rooseveltą Ketvir

tam Terminui
San Francisco. — Visi 56 

Californijos valstijos dele
gatai į demokrątų suvažia
vimą nominuot kandidatą į 
prezidentus šio rudens rin
kimuose vienbalsiai stoja

i dėtuvių Mūro Kompanija |
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam

Irovsillriii 117Q! ea Ir vlr i C a iq anlrcfrn jfk’-kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo naiftuo' 
se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

Tru-Ember lruel Co., Ine.
496 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

M*

už Roosevelto kandidatūrą 
ketvirtajam prezidentystės 
terminui. Jų obalsis yra: 
u Roose vėl tas ir ketvirtasis 
terminas!”

Šveicarija. — Skaičiuoja
ma, kad iš Berlyno pabėgo 
jau 2,250,000 vokiečių nuo 
anglų-amerikiečių oro bom
bų.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

't ii

Vi.

M

$
MA

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

būsite patenkinti.



HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Trečiadienis, Vasario 9, 1944 Laisve, Lithuanian Daily News

REIKIANEREIKIA PATYRIMO

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAIRytojaus Pasaulis 

Ir Lietuva
(Diskusinis Straipsnis)

Ne metai, bet dar tik keli 
mėnesiai mūšy rytojus buvo 
ant tiek paskendęs karo dū
muose, kad niekas nei nedrįso 
spėti, koks jis bus. Dar vos tik 
vienuolika mėnesių, kuomet 
fašizmo šmėkla temdė visą že
mės kamuolį. Tuomet plėšru
sis fašizmo žvėris dar tebelai
kė savo iltis giliai suleidęs į 
Sovietijos širdį Stalingradą. 
Tuomet jis dar tebeturėjo ap
žergęs visą Viduržeminę Jūrą 
ir dar tvirtai tebelaikė sulei
dęs savo kruvinus nagus į 
Afrikos kontinento krautus. 
Tuomet jis ir jūroje dar tebe
buvo galingas. Jo submarinai 
skandino šimtais laivų, tūks
tančiai gyvasčių ir milijonais 
doleriu vertės ginklu pirm, ne
gu tie ginklai pasiekdavo de
mokratijos gynėjų rankas.

šiandien reginys jau kitokis. 
Rudoio žvėries sprandas liko
si nusuktas ties Stalingradu. 
IŠ io na<™ likosi naliuosuota 
ne tik Afrika. Sicilijos sala. 
Vidurž^minė Jūra, bet ir net 
pusė Italiios. šiandien^ jo sub
marinai iau beveik iššluoti iš 
jūrų, šiandiena Raudonoii Ar
mija jau triuškina ir pati nu
garkaulį fašizmui, šiandieną 
Jungtinės Tautos, kaip tie Co- 
lumbo jūreiviai, jieškodami 
nauju kontinentų, kad ir dar 
per karo liepsnas, jau mato 
krantus to rytojaus pasaulio, 
kur bus taika, laisvė ir kūryba 
ne dėl žudynių, bet dėl gyve
nimo — kur bus šviesu, 
mu ir linksma.

Dėl ko gi tas rytojaus 
saulis bus toks ramus ir
gi gali užtikrinti pasaulinę 
taiką — tą viso pasaulio žmo
nių aukščiausį siekį ir kiekvie
no darbo žmogaus aspiraciją?

Į tai atsako Maskvos, Kai
ro ir Teherano konferencijos. 
Tokį pasaulį šiandien garan
tuoja- Jungtinės Valstijos, So
vietų Sąjunga, Didžioji Brita
nija ir Chinija, kurių .žmonės 
šiandieną ne upeliais, bet oke
anais lieja kraują ir kurie per 
kalnus priešo lavonų pasieks 
tą taikos pasaulį.

Dabar byla klausimas, ko-

ra-

pa
kas

kia pasaulinė tvarka ir soči j a- 
lis surėdymas turėtų būti ta
me rytojaus pasaulyje?

Į tai atsakė Sovietų liaudis 
jau su virš dvidešimts metų at
gal. Tuomet Sovietai panaiki
no savo šalyje pelnagrobystę, 
žmogaus žmogų išnaudojimą 
ir diskriminaciją prieš tautas 
ar rases. Tą Karolio Markso 
ir Lenino politinę teoriją So
vietijos liaudis, po Stalino va
dovyste, įskiepijo į praktišką 
gyvenimą. Tais principais rem
damosi jinai per ketvirtadalį 
šimtmečio atbudavojo Rusiją 
iš praeito karo nudegulių ir 
griuvėsių į tokią galingą res
publiką, kuri šiandien pasto
jo kelią fašizmui ir išgelbėjo 
pasaulio civilizaciją nuo pra
žūties. Tas pilnai parodo, kad 
Sovietų soči jale tvarka ir po
litiniai nusistatymai yra teisin
gi.

Pelnagrobiai, kurie gyvena 
kitų žmonių darbo vaisiais, ir 
tie, kurie yra pelnagrobių su
klaidinti, nepermato arba ne
nori 'tai permatyti. Bet laime, 
kad šiandieną jie jau randasi 
mažumoje net ir tokiose šaly
se, kaip Anglija arba Ameri
ka. Laimė ir tame, kad mes 
šiandieną turime priešakyje 
Amerikos ir Anglijos valdžių 
tokius žmones, kaip preziden
tas Roose veltas ir premjeras 
Churchill. Tie žmonės nėra 
komunistais. Bet jie jaučia 
žmonių ūpą ir pripažįsta tiesą, 
kuomet jie ją permato. Jie ži
no, kad jie turi didžiumos žmo
nių pritarimą. Todėl jie ir sto
ja į talką su Sovietais sunai
kinti fašizmą ir palaikyti tai
ką po šio karo.

Šiandieną sutriuškinimas fa
šizmo jau nėra svajonė, bet 
tikrenybė. Taika ateis. Bet pa
laikymas tos taikos, kurios mes 
šiandieną siekiame per kalnus 
lavonų, jūras kraujo ir gri.u< 
vėsius tūkstančių miestų, kai
mų ir kaimelių, priklausys nuo 
mūsų visų. Sąlyga yra ta: mes 
turime pasekti Sovietijos pa
vyzdį ir panaikinti visame pa
saulyje pelnagrobystę, pasi
naudojimą kitų žmonių darbo

DALIAI LAIKO 
PILNAM LAIKUI 

LAIVŲ APTARNAUTOJAI
KREIPKITĖS

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

(34)
.............. .... ....... ....... . i". . ■ ■ i. .

BERNIUKAI 16—17 '
Su draft© pratęsipigi8. Gera alga laike 

mokinimosi, pokarinis amatas.
I. & S. GLICK

1104 Pacific St., Brooklyn 
(Franklin Ave. stotis).

(37)

AP VALYTOJAI, daliai laiko, 7—11 A.M. 
Pilnam laikui 7—3:30 P.M.

Nuolat. Y.W.C.A., 30—3rd Ave., Brooklyn.
(.33)

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

VALENTI BUTTON WORKS, 
2-02 — 27th Ave., Astoria, L. I.

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
Pijųą laiką ir Daliai 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI DIENOM IR NAKTIMIS 

TAIPGI PATYRĘ VYRAI 
INDŽINIERIAI

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS
Iš būtinų darbų reikią pąliuoMvimo 

pareiškimo.

SCHRĄFFT’S 
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
66 WEST 23RD ST.. N. Y.

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

(X)

LAIVAMS APTARNAUTOJŲ 
DARBININKŲ

BŪTINAM KARO DARBUI
PALAIKYT JOS PLAUKIOJANČIUS 

PERGALEI

APAČIŲ VALYMAS
BOILER SCALING

TANKŲ VAŲYMAS
PAPRASTI DARBININKAI

BENDRAM DARBUI
(34) LAIVŲ VALYMUI

Pilno
APVALYTOJAI

laiko pastovus darbas. Dieninis darbas.
Kreipkitės j Personnel ofisą.
SEARS ROERUCK & CO.,

2397 Beverly Road, Brooklyn.
(34)

LATHE HANDS
MAŠINISTAI

Asmenys iš karinių darbų ar iš 
bylinų darbų nepriimami be 

atJiekapiųmo* pareiškimo.

Penktas Puslapii

MERGINOS IR MOTERYS 
BĘ PATYRIMO 

PIENĄ LAIKĄ IR DALIAI LAI)?© 

KEPĖJOS 
PRĮĘ SODĖS MĘRGŲ4O3 

VIRTUVĖS DARBININKĖS 
SAĘAD GAMINTOJOS 

SANWIGR DALYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRGOS 
DĘSgRT DARYTOJOS 

TURI KALBĖT; ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS 
PROGOS PAKILIMUI 

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

SCHRĄFFT’S 
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

66 W. 28RD ST., N. Y. 4

ARBA KREIPKITĖS 6 P.M. IKI 8 P.M. 
TIMES SQ. STORE. 14»« BROADWAY

z i

Šian- 
ir ko

visas
neg’1 

laikai?
—-Cvurtesv Amo.rio.an People’s Mobilization

OPERUOTI ENGINE LATHES 
ANT VIDUTINIO IR SUNKAUS 

DARBO
NE PRODUKCIJOS DIRBTUVE
VIRŠIAUSIA MOKESTIS 

VIRŠLAIKIAI, 
DIENINIS DARBAS

TOLLEFSEN BROTHERS
128 BEARD ST.

ERIE BASIN, BROOKLYN.

(88)

................................<x)

REIKIA MERGINŲ
DIRBTI KAIPO KLIJUOTOSIOS 

POPIERINIU MAIŠŲ.
Turi būti U.S. Pilietės

MESSMORE-DAMON
400 W. 27th St.

MERGINOS
Tx>nprVas Fabriko Darbas 

GLASSY FINISH PROCESS CO., 
626 Broadway

Proga 
Nuolatiniams darbams laike karo ir po karo.

'6 karinių darbų reikia turėti atliekamumo 
pareiškimą.

KREIPKITĖS, TELEFJONUOKITE AR 
RAŠYKITE

O. T. FARBROT, PLANT SUPT.

ROY ENGINEERING &
IRON WORKS, INC.

51 Otsego St., Brooklyn, N. Y.
. (kamp. Bay St., Erie Basin)

VYRAI
-4;

__ ______________________________ (85)

MERGINOS SANDELIUI
Paprastas darbas sandėlio inime. 

Gera alga, nuolatinis darbas, lenvos valandos.
Kreipkitės

F. W. WOOLWORTH
45 CHURCH STREET

New York City. #

Gyvybiniai Svarbiems
Kariniams Darbams

Mums reikia vyrų, daug vyrų ...
Dirbti Vidui ir iš Lauko

KRAUTI SVARBIAS KARO MEDŽIAGAS 
&«SŲ ARMIJĄ!

GEROS DARBO SĄLYGOS

,.į'i t..............

vaisiais ir diskriminaciją prieš 
tautas ar rases.

Aš nesakau, kad visas pa
saulis turi virsti komunistiniu. 
Po komunizmu arba bile obal- 
siu galima papildyti daug blo
gumų, kaip Hitleris kad pa
pildė po tautinio socializmo 
ubalsiu. Obalsiai ir šūkiai nie
ko nereiškia. Patys principai, 
įvykdiųti į praktišką gyveni
mą, teturi tik reikšmės.

Tačiau principas prieš žmo
gaus žmogų išnąudojjmą ir 
prieš diskriminaciją jau nėra 
naujas dalykas arba tik šian
dieną pradėtas skiepinti į gy
venimą. Jau su viršum pusan
tro šimto metų Jurgis Wash- 
ingtonąs už tą principą karia
vo ir nusikratė Anglijos pel- 
uagrobįų jungo. Tarnus Jef- 
fersonas, Lincolnas ir visa eile 
kitų soči j alio gyvenimo refor
matorių bandė įyykdinti tą 
principą į praktišką gyvenimą. 
Bet tais laikais pasaulis dar 
nebuvo prie to pribrendęs.

Tuomet industrija,, paremta 
technikos mokslu pamatais 
dar tik buvo tepradėjus vys
tytis. Pasaulinė komercija bu
vo menka ir susisiekimas tarp 
įvairių pasaulio dalių keblus. 
Šiandien jau kas kita, 
dien, iš transportaeįjos 
munikacijos atžvilgio, 
pasaulis yra mažesnis, 
Jurgio Washington©
viena Virginijos valstija. To
dėl ir įgyvendinimas praktiš
kai tų principų, kuriuos pasau
lio genijai jau seniai bandė 
įskiepinti į gyvenimą ir kurie 
neš rytojaus pasauliui taiką ir 
laimę, šiandieną jau nėra tik 
svajonėmis, bet reale galimy
be. šiandieninis moderniškas 
pasaulis yra pilnai pasiekęs tą 
laipsnį, kuriame viena pasauli
nės valdžios santvarka jau yra 
praktiška.

Kokioj formoj ta pasaulinė 
valdžia išsivystys, nėra svar
bu. Jinai gali būti formoje tos 
pačios prieškarinės Tautų Ly
gos. Ji gali būti naujai suor
ganizuota Pasaulinė Tautų 
Federacija. Arba ji gali būti 
formoje bile kokios kitos tarp
tautinės organizacijos. Bet kas 
yra svarbu, tai kad ji būtų 
tarptautinio pobūdžio ir kad 
ji turėtų pilną autoritetą ir 
galią rišti ir vykdinti gyveni
mai! visus taurptautinius klau
simus.

Tokia pasaulinė valdžia ne- 
sikiš ir jai nebus reikalo kištis 
į kiekvienos tautos smulkme
niškus vidujinius klausimus, 
jei tie klausimai nelies pasau
linės santvarkos gerovės. Bet 
tos problemos, kurios yra tarp
tautinio pobūdžio, turėtų būti 
pilname autoritete pasaulinės 
valdžios.

Nesu politiku, nei tarptau
tinių tiesų ekspertu, kad 
smulkmeniškai apibrėžti visas 
pareigas tokios pasaulinės val
džios. Bet aš čia norėčiau su- 

. minėti bent keletą tarptautinio 
pobūdžio problemų, kurių pa
vienės tautos nepajėgia iš
spręsti ir kurios turėtų būti pa
vestos tarptautinei organizaci
jai.

Pirmas ir visų svarbiausias 
uždavinys,
kiekvienai tautai darbininkų 
gyvenimo sąlygų. Trumpai pa
sakius, panaikinimas pelna- 
grobystės ir žmogaus žmogu
mi išnaudojimo. Antras: tvar
kymas tarptautinės komerci
jos ir panaikinimas tautos tau
ta išnaudojimo. Trečias: svars
tymas taikos keliu visų tarp
tautinio pobūdžio problemų ir 
jų teisingas išrišimas dėl visų 
tautų labo. Ketvirtas: kontro
liavimas pasaulinės militarės 
jėgos ir jos vartojimas tik 
prieš tuos, kurie bandytų 
griauti pasaulinę taiką,

Virš minėti principai turėtų 
būti pamatu pasaulinės val
džios. i '; ■

Tokia valdžia neatimtų nei 
vienai tautai jos nepriklauso
mybės ir neaprubežitiotų jos 
autoriteto vidujinėje tvarkoje, 
jei bent išskiriant teisę išnau
doti darbininkus arba palaiky
ti klasę dykaduonių, kurie da
bar trankosi po pasaulio did-: 
miesčius ir vasarvietes, pla
nuodami naujus karus ir pa
saulinę suirutę. Kiekvienam vi-

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. rengia vakarienę, 

13 d. vasario. Miškūno salėje, 134 
W. Market St. Pradžia 5 vai. įžan
ga $1.10 asmeniui. Lyros Choro 
kvartetas iš Wilkes-Barre dainuos 
ir buvęs serantopietis Valukas su
teiks keletą dainų. Po dainų, kas 
norės galės pasišokti. Pelnas skiria
mas darbininkiškiems reikalams. — 
Kviečia Rengėjai. (33-35)

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kp. svarbus susirinkimas 

įvyks 13 d. vasario, 2:30 vai. dieną, 
735 Fairmount Ave. Visi nariai da
lyvaukite, nes bus nominacijos Cen
tro Valdybos. Apie 4 yal. bus disku
sijos, todėl prašome nevien tik na
rius ir ne narius dalyvauti. Vėliaus 
turėsime skanių užkandžių, šalto 
alučio ir stipraus gėrimo. Muzikan
tai pribus apie 6 vai., galėsime sma
giai pasišokti. — Valdyba. (33-35)

(38)

BERNIUKAI - VYRAI
Nešiojimui pakų, alga $25. 

40 valandų, 5 dienos, pripuolamai 
viršlaikiai.

AMSON FURTSCH CORP.
247 WEST 38TII ST.

WESTERN 
ELECTRIC CO

(35)

MERGINOS PRIE 
SANDWICH’IU IR SALAD

Linksmos darbo sąlygos; 40 valandų savaite. 
Kreipkitės j Employment Ofisą, 3-Čios lubos,

THE NAMM STORE
452 Fulton St., Brooklyn.

Kreipkitės: Employment Departments 
100 Central Ave. 

Kearny, N. J. 
' arba

1561 Boulevard 
Jersey City, N. J.

Pirmad. iįki šeštad. nuo 8:30 A.M. iki 5 P.M. 
Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 

pareiškimų.

PATYRUSIOS OPERATORĖS prje suknelių. 
Darbas nuo kavalkų. Gera alga. 

ZARAYĄ DRESS CO.
147 E. 125th St. (Room 408)

(35)
, , , y,. ■ j,,, , . »'■ ■ ■ '■ tjp

TABLE WORKERS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

GERA ALGA. 
Viršlaikiai jei pageidaujama. 

Nuolatinis darbas.
JAY^MAJR BAG CO„ 

29r42 NORTHERN BLVD., 
LONG ISLAND CITY.

PAPRASTI DARBININKAI
Pastovūs darbai būtinose pramonėse. 

Reikalingi vyrai kilnojimui maišų ir bačkų 
su produktais.

$36.30 T Savaitę Pradžiai
• Už 50 Valandų

5 Dienų Savaitė 
IMPORTERS SERVICE 

Corp, 
COMMERCIAL MILLERS 
71 Washington Ave., 

Brooklyn, N. Y.
(35) ■——- ; ■ ' ......................... i,

BERNIUKAI. Lengvas fabriko darbas. Gera 
alga. Nuolatinis darbas ateičiai. Puikiausia 

proga.
CERTIFIED PHARMACAL CO., 

108 E. 16th St., N.Y.C. ST. 9-4342
(35)

(36) (%)
TT

MOTERYS 25—*40
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Lengvas Fabriko Darbas 
GERA ALGA 

Pakilimai ir Viršlaikiai
. MAJESTIC FANCY CASE

139 SPRING STREET . ‘
. (88), ,, ■ ,l,—, ............. . IW 1^1

MERGŲNpS-MOTERYS
Dry cleaning dirbtuvėj. Gera alga.

ROSE & CO.,
349 Kipgsląnd Ave., Brooklyn. EV. 9-p383.

MAŠINŠAPEI
PAGELBININKAI

N.

(38)

(33)

(34)

d.

—•rr
(37)

-*■

OFISO BERNIUKĄ!
Dirbti amatų įstaigai.

Y. Employing Printers Association, 
461 Eighth Ave., N. Y. C.

ŲĄĘTINĮ§ SARGAS 
.-Pilno laiko pastovus darbas. 
Kreipkjtės j personnel ofj?ą. 
SEARS ROEBUCK & CO., 

2807 Beverly Road, Brooklyn.

>

MERGINOS—5—MERGINOS
Labai lengvas fabriko darbas 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Nuolatinis darbas dabar ir gera ateitie po 

karo

$26 48 VALANDŲ SĄVĄJTfi
A-D-V-Ą-N-C-ErM-E-N-T
Apmokama šventės ir vakacijos

. Kreipkitės
521 WEST 23rd ST. (3-flos LUBOS)

ĄPVĄLYTOJĄI IR PĘCKŲRJAJ 
Apartmęntiniuose Būdinkuose 

Kreipkitės 
McRae Building Corp., 

615 Madison Ave.

BERNIUKAI
Pilnam ar Daliai Laiko 

Pasisiuntinėjimui ir pągelbėjimyj išsiųyįųųų 
departmente. pųikjiuieją

Pastovus dalbas.
TlMEVf

15 West 37th St., N. Y. C.
..... u.

BERNIUKAI—VYRAI
BENDRAM FABRIKO DARBUI 

Patyrimas nereikalingas. Valdžios Kontraktas. 
(Ųera ajgą, Proga pakilimui. 1.5 būtinų darbų 

reikia turėt; paliuosavimo pareiškirpo.

INTERNATIONAL TAILORING CO. 
12th St. ir 4th Ave. 4Ltos lubos.
._______________________________________(37)

■--T-.-" "! '".'.'IM.

FARRIKO PARRAS
Nuolatinis darbas. Kreipkitės asmeniškai.

PETERS BROS. RUBBER CO., INC., 
160 JOHN ST., BROOKLYN, N. Y.

(X)

tai prižiūrėjimas

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

,Siuvamųjų pašinų Operatorės. PatyrUoM "Ne
reikalingas. Valdžios Kontraktas. Gera Alga- 
Proga pakilimams. Iž Būtinų Darbų

Turėti Paliuosavimo Pareiškimą.
INTERNATIONAL TAILORING CO.
leth 3t- ir Avė, lubos

iiįįiuj’i, ru ———r — —» i

MERGINOS
Lengvas .fabriko darbas- Patyripjas pereik®- 
lingas. 5 DIENŲ SAVAITĖ, 46 Valandos,

l SAVAITĘ. AH«a<tace bonus $3.65. 
Pr.odukcijos boųai iki $10 j savaitę.

MĘLJE MFG.
150 W. 22nd St.

I'XJM maumu, BUBT

VIENBUČIŲ DARBININKĖS
KAMBARIU TVARKYTOJOS 
MAUDYNIŲ pRIRUOŠEJOS 
$19.50 J SAVAITĘ. KREIPKITĖS I 

HOUSEKEEPER
HOTĘk ST. GEORGĘ

p’lNLAPPLL ST., BROOKLYN, N.Y.
(X) 

•*«—————i j.'j. jpryT—.» '■

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
VYRAI PRIE VACPUM 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
J$2?.^ J SAVAITĘ. ^ŲpLATĮNIS PĄJ^ĄS. 

VAKACIJOS, KREIPKITĖS Į 
POŲSEKĘĘFĘĮR

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

(X)

VAIDINIMAS IR ŠOKIAI
Rengia

LIETUVIŲ LIAUDIES TEATRAS
Bus Suvaidinta:

“AŠ JAU PARTIZANAS
( ‘Dėdės Silvestro Kieme”)

“VOS Ijeapsivede
Labai Juokinga Komedija

Sekmadienį, Vasario-Feb

Vaidiniwn# 
prasidės 

5; 30 vai, vak,
ŠOKIAI 

7;30 vai.

Įžanga 85c

ir

^5c

(su taksais)

Likus Jufifab abiejų veikalų 
Fežisprjųs.

Veikiantį Asmenys Aukščiau Minimuose Veikaluose
Lazauskits, Dėdės Silvestro 

dramoje ir komedijoj Vinco rolėj. 
Julia Stankaltimė, dramoje kai
mietės Burokienės rolėje ir ko
medijoje Mortos rolėje.
Ona Repsevlčlūtė, Onutės — par- 
tizančs rolėje.
Juozas ByroRas, Petro, partizano 
rolėje.

A. Bnknlenė, Alenos, vedusios 
moteries, Mortos draugės, rolėje, 
ęimrles Yuknjs, Karštapėdžio, 
farmerio, pajieškančio apsivedi- 
mui merginos rolėje.
Geo. Wareson, vokiečio siųogi^o 

Į HimelŠtoso rolėj.

UKRAINIAN NATIONAL HOME SVETAINĖJE
216 Grand St. (*»# dh«s av».) Brooklyn, N. Y.

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks 13 

d. vasario, 2 vai. dieną. Prog. /Kliu
be, 325 E. Market St. Draugai, ma
lonėkite pribūt, įvyks Centro valdy
bos nominacijos, taipgi turime daug 
naujo kuopos reikaluose. Atsiveski
te ir naujų narių prirašyti. — C. 
Kasparas, sekr. (33-35)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks 13 d. vasario, 6 v. v., 
155 Hungerford St. Draugės įsitė- 
mykite, kad diena permainyta dėl 
svarbios priežasties. Todėl visos da
lyvaukime, turime daug darbų * ąp- 
svarstyt. Kurios draugės turite ga
tavus mezginius prašome atnešt, 
prirengsime siuntinį, — V. K., sekr.

(33-35)

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 13 d. vasario, 2 vai. 
dieną. Mainierių sąlėje. Prašome 
visų narių dalyvauti šiame susirin
kime, nes bus daug svarbių dalykų 
aptart, taip pat bus nominuojama 
Centro valdyba. — S. Kuzmickas, 
sekr. (33-35)

ROCHESTER, N. Y.
Ątydai buvusių choristų. Vasario 

10 d., vakare, Gedom i no salėje, bus 
nepaprastas susirinkimas buvusių 
choristų-čių. Yra svarbus reikalas^ 
Kviečiame dalyvauti. (32-34)

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 9 d., 103 Green St., 7:30 
v. v. Draugai, dalyvaukite susirin
kime, užsimokėkime duokles už 
šiuos metus. Matome spaudoj kad 
vįsps kuopos gražiai mokasi duokles 
Centrui. Neatsilikime ir mes, pakal
binkime savo pažįstamus. Prirašy
kime į organizaciją. Šių metų kny
ga neužilgo bus gatava. — Org.

(32-33)

ELIZABETH, N. J.
LPS 33 susirinkimas įvyks 9 

v.ągąpio, 8 v. v. LDP Kliube, 408 
Court St. Kviečiame draugus daly
vauti šiąme suvirinkime, nes bus no
minuojami kandidatai į LDS Centro 
Valdybą. Taipgi atsiveskite ir nau
jų narių prirašyti prie organizaci
jos. . (31-33)

dujiniam klausime (kaip taį, 
tautinė kultūra, mokslas, Vidu
jinė tvarka, neprieštaraujanti 
tarptautinei gerovei, ir taip to
liau) tauta liktų pilniausiai 
autonomine.

( Pabaiga, ta)

VYRAI SANDĖLIUI
ar

PREKINIŲ ELEVEITERIŲ 
OPERUOTOJAI 

Gera alga, nuolatinis darbas.
Kreipkitės

F. W. WOOLWORTH
45 CHURCH ST.,

NEW YORK CITY.

TEKINTOJAI, 
DIENINIAI IR NAKTINIAI ŠIITAI 

Išsilavinę ir pusiau lavinti.

Automatiška Šriubij Mašina 
NAKTINIAI šiitai 

Įšsiląvinę ir pusiau lavinti
Fabrikas operuojamas

60 VALANDŲ l SAVAITĘ
.Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo

MANUFACTURERS 
MACHINE & TOOL CO.

277 CANAL ST., N. E. COR. B’WAY.
Karpenderių Pagalbininkai

$35 Į SAVAITĘ.
PROGA PĄKILIMUI

ACĘ HIGH SCAFFOLD &
LADDER CO.,

161 WEST 123rd ST., N.Y.C.
(86)

ALCOA Reikia Darbininkų 
MASPETH, QUEENS ‘ f

Bile stiprus vyras, norintis mokytip 
gali atlikti šj da^’bą.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Nors šis darbas nereikąjaųją joki° 

ypatingo išsilavinimo, tąčiaUB jig 
gerai apmokamas.

Pasitarimais su K9inj>«.nijos Atstųvąjs 
Kreipkitės Ęąsdk“ 

8:30 Ą.M. iki 5:30 R.M.

U.S. EMPLOYMENT SERVICE
of the

War Manpower Commission
’ šeštos lubos

Bank of Manhattap Bldg.,
Queens Plaza Long Island City
Iš būtipų darbų reikia turėti pgJiųoįjavipjo 

pareiškimų- (9.6)
> hj.,11, wT-'—jer. niiniA i jwbiuu ' i.'ii, um >

TROKŲ PRIVERIAMS 
PAGALBININKAI

TURINTI NUOVOKĄ PRIE LEPQ 
IR ANGLIES.

GEROS ALGOS
Kreipkitės

MUTUAL ICE & COAL CO.
540 W. 50th St.

Phone CIRCLE 7-5297

OPERATORES
Patyrusios Prie Single Needle.

NUOLATINIS DARBAS
Vakacijos Su Alga.

32 WEST 18th ST.
12-tos lubos.

($8)
į 1 i Ui.,. , j i ■ ,gTi.. i uia«y

EGZEMIN UOTUOS 
Patyrusios prie bliusjcučių ir pajacų.

NUOLATINIS DARBAS
Apmokamos Vakacijos.

32 WEST 18TH ST.,
12-tps lubos

(»8)
■r

f

r

GERI DARBAI, GERAI APMOKAMI
New York City Housing Authority 

Priimami Ne Piliečiai 
l’ECKURIAM $1,500 l METUS 

ANGLIŲ PRISTATYTOJAMS $1,440 J MĘT, 
MALIAVOTOJŲ PĄGĘLBINIAM $5 Į DIEN, 

APVALYTO  JAMS $),?2,0
Patyrimas Noreika)i nga8

KREIPKITĖS RED BOOK HOUSES 
OFFICĘ, $2 WI/L ST., RRŲD^VYN.

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ, INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME, SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMŲ.

GERpfl AIŽIOS - GRĘITI PAKILIMAI 
PUIKI PROGA LAVINTIS GERAME DARBE 

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI * 
IR RĄĄYTI ANGLIŠKAI

SCHRĄFfT’S
KREIPKITĖS PER ISTISĄ DIENA. 

68 WEST 28RD ST- N. Y



Trečiadienis, Vasario 9, 1944
$

ir s a

Great

lietu-

Išvykęs Mušti Japonų MIRĖ

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
282 Union Ave.

BROOKLYN

sake,

Draugas.

DIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAIL

nariai, 
imkite

TELEPHONIC
STAGG 2-5043

(Rašo korespondentas, kuris 
buvo padarytas delegatu)

De-
RO-

Petrika skaitė 
paskaitą apie 

literatūrą

tu-
pa- 
ne-

Miesto namų savininkai įtei
kė vyriausybei reikalavimus 
leisti kelti rendas.

vis 
čia

| AMO N D PAIR

susirinko
Programa irgi

zur- 
pri- 
de-

mu-

REIKALAVIMAI
Reikalingas kepėjas (baker), ku

ris moka ruginę duoną kepti. Alga 
gera, darbas pastovus. Atsišaukite 
tuojaus: Lithuanian National Corp. 
Bakery, 68 Holly Street, Lawrence, 
Mass. (32-37)

Knyga “Timeless Lithua
nia.”

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

•N QUALITY

Beitas Puslapis Laisve, Lithuanian Daily News

Įvyko Tikrai Gražus 
Apšvietos-Kultūros 

Vakaras
Vasario 5-tą Laisvės salėj 

įvyko vakaras paminėti Lietu
vių Literatūros Draugijos lei
džiamo žurnalo šviesos dešim
ties metų sukaktį, surengtas 1 
kuopos. Publikos 
gražus būrys, 
neapvylė.

Dr. Antanas 
paties paruoštą
tarybinių lietuvių 
tėvynės karo metu. Paskaita 
rūpestingai pagaminta pavar
tojant joje daugelio žymiausių 
Lietuvos rašytojų eilėraščių 
posmus ii’ šiaip būdingus išsi
reiškimus, taipgi gabiai sude
rinta ir padaryta tikslios su
traukos bei išvados. Paskaita 
išklausyta dideliu susidomėji
mu ir palydėta dėkingais aplo
dismentais.

Dr. Petrikos paskaita bus 
spausdinama šviesoje, kurią 
LLD nariai gauna veltui.

Pradžioje, Antanas Bimba, 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos Centro pirmininkas ir 
nalo šviesos redaktorius 
minė įvairius pastarojo 
šimtmečio svarbius įvykius
sų gyvenime ir Šviesos rolę aiš
kinime tų įvykių. Tai buvo 
trumpa, bet ryški ir svarbi ne 
vien tik šviesos, bet ir praei
ties peržvalga. Kalbėtojas ra
gino visus stoti į Literatūros 
Draugiją, nurodydamas, kad 
Šviesa — tik maža dalelytė 
tos draugijos darbo, kadangi 
kas metai išleidžiame po kny
gą, o pora šimtų su virš kuo
pų po visą kraštą visuomet at
liko ir šiandien atlieka milži
niškus darbus pergalei ant fa
šizmo, pagalbai Lietuvos Žtrio- 
nių ir abelnai progresui.

Gauta bene šeši nauji na
riai.

Po programos, visi svečiai 
buvo pakviesti prie užkandžių 
ir arbatos bei alaus. O kadan
gi įžanga buvo nemokama, 
taip pat ir vaišės nemokamai, 
tad svečiai, pagal savo nuo
žiūrą, lėšų padengimui aukojo 
sekamai:

P. Kapickas 3 dol.; Grikštas 
$2.

Po dol. aukojo: V. Berenis,
J. Kasmoch, Lukman, Dr. A. 
Petriką, J. Urbonas, G. Kaza
kevičius, P. Rainys, Al. Skir- 
mont, A. Dagis, S. Sasna, J. 
Gužas, E. Yumplot, W. Ker- 
šulis, Rinkevičius, J. Balčiūnas,
K. Balčiūnas, F. Bunkus, A. 
Metis, GavriloviČ, Lukošius, J. 
Rušinskas, O. Bepirštis, Bal
čiūnas, Kalakauskienė, Za- 
blackienė, Norgelienė, Lapins
kas ir V. Bunkus.

Po 50c: A. Pakalniškienė, 
P. šolomskas, J. Gasiūnas, V. 
Rudaitis, J. Siurba, Stupuris, 
G. Wareson, V. Senkevičius, 
B. Senkevičienė, P. Buknys, O. 
Lapata, Balčiūnienė, Vaitkus, 
M. Stakovas, Rukštelis, V. De
gutis, Vyšniauskai, J. Byronas 
ir Žiugždas. Viso su smulkiais 
$44.50.

Užkandžių-gėrimų pagami
nime ir prie jų patarnavime 
pasidarbavo J. Marčiukienė, 
E. Kasmočienė, G. Wareson. 
Marčiukienė taipgi iškepė ir 
padovanojo pyragaičių. Rengė
jai dėkingi visiems prisidėju- 
siems su parama ir atsilankiu
siems.

IŠ TAUTININKU-FAŠISTŲ SEIMO

Lietuvos Žmonėms Drabužių 
Centro Žinios

Pereitą savaitę drabužių 
centre, 417 Lorimer St., vėl 
dirbo K. Rušinskienė, I. Leva- 
nienė, O. Depsienė, H. An- 
druškevičienė, K. Petrikienė, 
E. Paškauskienė, O. Čepulie
nė, S. Tomsonienė, Petkevičie
nė, R. Laukaitienė, M. Janule- 
vičienė, O. Višniauskienė ir 
gal kai kurios kitos.

Vienos iš jų dirbo daugiau, 
kitos mažiau — kiekviena pa
gal geriausią išgalę. Kai ku
rios iš jų j centrą tik atėjo, 
bet išėjo nešinos pundais dar
bo dirbti namie — vaikučiams 
siūti drabužiukus iš šmotukų 
naujo audimo, skalbti reikalin
gus perplovimo. Taisomus ant 
vietos atlieka. Kiekvieną gaba- 

patikrina, ar dar 
gana

lą atrenka, 
pakankamai stiprus, ar 
švarus siųsti dovanoms mūsų 
seserims ir broliams
viams Sovietų Sąjungoje. Kas 
visai netinka, eina j skudurus, 
o už juos gauti pinigai perka 
trūkstamų- prie darbo siūlų ir 
kitu reikmenų. C v

Darbas, skundėsi suėjusios 
darbininkės šį pirmadienį, su
mažėjęs. Jeigu skubiai nebus 
sunešta daugiau, gali pritrūk
ti. Darbininkės sueina pasiskir
tomis dienomis visada, kaip ir 
į darbą šapoje. Tad dar 
rintieji drabužių, prašomi 
skubėti, kad joms darbo 
pritrūktų.

Darbo sumažėjo gal dar ir 
dėl to, kad per pastarąsias po
rą savaičių drabužiai gauta di
džiumoje švarutėliai, naujai iš- 
valyti-išskalbti ir dar gatavai 
sutaisyti.

Drabužių Atnešė
K. Rušinskienė.
E. Sungailienė.
O. Malinauskienė.
H. Andruškevičienė.
Zablackų šeima iš Maspe- 

tho.
J. Stirbis drabužių ir ’brit- 

vai kotelį.
E. Kasmočienė.
M. Juškienė drabužių ir gu- 

zikų.
Jono Jurevičiaus šeima.
Rožė Laukaitienė.
J. Gasiunas.
Nellie Lipskienė iš 

Neck drabužių ir batų.
O. Višniauskienė.
S. Petkienė — raudonar

miečių dovanoms kenuoto 
pieno, cukraus ir cigaretų.

Siuvėja Tillie žurauskienė, 
428 So. 5th St., dovanojo nau
ją pamušalą kaldrai, naujų 
šmotukų audeklo vaikų drabu- 
žiukams ir dėvėtų drabužių. 
Jinai sako:

“Visą gyvenimą verčiuosi iš 
savo rankų darbo, . siūdama 
moterims ir žinau, kaip yra 
sunku biednoms moterims 
verstis Lietuvoje bile kada, 
juo labiau vargas joms da
bar.”

Ji pataria perdaug neat
rinkti drabužių, net apdilu
siomis pažastimis drabužį siųs
ti, bile tik dar didžiuma dra
bužio stiproka. Jeigu nebetiks 
dėvėti suknelėje, moterys pa
sisiūs apatinius sijonėlius ar 
vaikams ką padarys. Kada ji 
buvo parvažiavus Lietuvon, ji 
mačiusi, kaip ten viskas bū
davo suvartojama iki ‘pas
kiausiai skiautelei.

Pagelbinirtkė.

Vilniaus ir Dabartinio 
Karo Klausimu Kalbės

D. M. Šolomskas
Lietuvių Literatūros Draugi

jos I kuopos susirinkimas 
įvyks ketvirtadienio vakaro 
7:30, vasario 10-tą, 419 Lori
mer St., Brooklyne. Jis yra la
bai svarbus, todėl visi 
simpatikai ir svečiai 
dalyvumą.

Susirinkime turėsime
višvietos — kalbą ir diskusi
jas apie tai, kam turės pri
klausyti Vilnius, lenkams ar 
lietuviams ir abelnai apie ka
ro vėliausius posūkius.

Taipgi bus raportai iš Lais- 
vės dalininkų suvažiavimo^ 
taipgi iš bendro koncerto ir 
baliaus.

Koncerto ir baliaus komisi
ja būkite anksčiau patikrinti 
bilas. Organizatorius. \

Julius Kaulinis
Jaunutis Onos Jasinskienės, 

dienraščio Laisvės šėrininkės, 
sūnus Julius jau tarnauja mū
sų kraštui nuo pereitos žiemos, 
randasi laivyne ir dabartiniu 
laiku plaukioja kur nors Pa- 
cifiko vandenyse, kur 
eina smarkūs mūšiai su 
priešu.

Draugė Jasinskienė
kad Julius rašo, jog jam vis
kas sekasi gerai ir tarnyba pa
sitenkinęs.

Linkiu Juliui greitai apgalė
ti priešus ir sveikam sugrįžti 
pas saviškius.

dabar 
mūsų

New Yorko mieste jau bai
giama išpildyti Ketvirtosios 
Karo Paskolos bonų kvota.

AISVES bazaras
BUS

Kovo-March 3, 4, 5, 1944
GRAND PARADISE BALLROOM

318 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Joseph Povilaitis, 68 m. am
žiaus, No. 66 Argyle Pl., Hun
tington, L. I., mirė vasario 7 
d., Huntington ligoninėje. Lai
dotuvės įvyks vasario 10 d., 
Holy Trinity kapinėse. Kūnas 
pašarvotas graboriaus J. Garš
vos koplyčioj, 231 Bedford 
Ave., Brooklyne.

Alfonsas Maldaikis, 52 m., 
87-42 126th St., Jamaica, L. I., 
mirė vasario 6-tą, Jamaica li
goninėje. Pašarvotas grabo
riaus Bieliausko koplyčioje, 
660 Grand St., Brooklyne. 
Laidos trečiadienį, vasario 9- 
tą, 2 vai. po pietų, Cypress 
Hills kapinėse.

Margaret Link, 57 m., 74 
Wilson Ave., Brooklyn, mirė 
vasario 7-tą, Jamaica ligoni
nėje. Pašarvota namie. Laidos 
ketvirtadienį, vasario 10-tą, 10 
vai. ryto, šv. Trejybės kapinė
se. šias laidotuves prižiūri di
rektorius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas).

Reikalingas bartenderis, nuolati
nis darbas dirbti Bar & Grill bizny
je. Valandos nuo 8 vai. ryto iki 6 
vakaro. Sekmadieniais nedirbama. 
Alga nuo $30-35 į savaitę. Valgis ir 
gėrimas. Kreipkitės vakarais po 6 
valandai. Taipgi gali atsišaukti' mo
teris ar mergina. Cleveland Palace 
234 Cleveland St., East New York. 
Tel. Ap. 7-9718. Privažiuoti galima 
Jamaica linija, išlipkite ant Cleve
land St. stoties. (31-33)

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Kariškis Svečias ;
Thomas Misevičius - Miško 

svečiavosi pas motiną ir patė
vį Elzbietą ir Juozą Kasmo- 
čius, gerus darbuotojus karo 
pastangose namų fronte, taip
gi sesutę Liną. Ta proga bu
vo nuvykęs atlankyti ir kitą 
sesutę, Mrs. Greenfield su šei
ma, gyvenančią Bristol, Conn.

Thomas ilgą laiką jau išgy
venęs toli nuo namų. Pirmiau 
buvo išvykęs į New Orleans 
mokintis radio operatoriu-me- 
chaniku, paskiau buvo gavęs 
toje srityje gerą darbą ir ap
sigyvenęs Kalifornijoj. Pasta
raisiais 4 mėnesiais randasi ka
riškoj tarnyboj, jūrininku.

Mūsų darbščioji kliubietė E. 
Kasmučienė laibai linksma, su
laukus mielo svečio, bet kartu 
ir biskelį nusivylusi, kad sū
naus neseniai vesta ir jos dar 
asmeniškai nepažįstama mar
ti negalėjo atvažiuoti. Kasmo- 
čienė sakosi iš jos laiškų pa
mylėjusi ją, kaip dukrą ir laiię 
kusi jų abiejų. D-ė.

Kalbėjo nuo estonų p. Mai
gus, nes pats “konsulas” ne
pribuvo. Jis pasveikino suva
žiavimą “konsulo” vardu.

Pirmininkas protarpiais 
apgailestavo, kad nebus 
Smetona. Pagalios iššaukė
fiją Smetonienę. Smetonienė 
irgi trumpai pakalbėjo, išgir
iama savo vyro darbus ir 
■(‘pasišventimą Lietuvai.” Sa
ike: kaip Smetona laukė šio 
suvažiavimo, kaip prie jo ren
gėsi. šeštadienį, prieš įvykį, jis 
labai laukė pasitarimo ir sve
čių — Tysliavos, Olio ir kitų. 
Ant rytojaus jis tragingai žu
vo, bet jo siela su mumis. Jis 
dirbo tėvynei. Varde jo švie
sios praeities, pildykime jo va
lią.

Dėl spaudos ir radio, anglų 
kalba kalbėjo ilgiau pirminin
kas Olis, nurodydamas tuos 
pamatus, ant kokių Lietuva 
buvo įsteigta.

Po savo kalbos Olis perskai
tė seimo darbų programą:

Rinkimas Nominacijų Ko
misijos.

Planas, kaip supažindinti 
Amerikos visuomenę su Lietu
vos reikalais.

Peticija §u m ii i on u parašų.
Pašto ženkleliai Lietuvos 

garbei.
Ei Ima.

Vakarinė Sesija
Red Cross darbas — refe

ruos ponia Daužvardienė.
Karių motinų organizacija 

— p. Biežienė.
Sekmadienio Sesija

Sudarymas fondo Smetonos 
paminklui.

Rezoliucijos.
Nauji sumanymai.
Vykdomojo Komiteto rinki

mas.

nūs dolerių. Vajus prasidės 
nuo 16 d. vasario iki kovo 31 
dienos. Tartasi su Washingto- 
nu; ton prižadėjo pagelbėti su 
laiškų išsiuntimu, bus leista 
komitetui lietuviški laiškai pri
dėti, ir aplikacijos su Lithuan
ian War Pond Drive antgal- 
viu.

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

‘ Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 1 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLcnmore 5-6191

Nominacijų Komisijos 
Rinkimas

Tysliava siūlo, kad pirmi
ninkas skirtų nominacijų ko
misiją. Visi užgiria, išskiriant 
vieną (tūlas Jankauskas). šis 
įmeta netikėtą bombą, pareikš
damas: turime elgtis kaip de
mokratai, nes čia “demokra
tiškas suvažiavimas...” aš 
protestuoju prieš steam-roller 
metodą. . . seimas turi išrinkti 
pats visas komisijas, ir t.t.. . .

Kitas delegatas viską už- 
glostė, viskas palikta Oliui.

Olis paskyrė: Trečioką, Tys
liava, Tarailą, Colney, Raste- 
nį, Vencių, Jonikaitį, Grish, 
žiūrį, V. Abraitį, Salą, Ra
čiūną ir Pasholl.
Karo Bonų Pirkimo Reikalai:

Nustatyta vajus už 5 milio-

P. Bajoras raportavo, kiek 
parduota bonų.

Raportuota, kad randasi 307 
delegatai. (Aš gi suskaičiau 
visus, kurie buvo salėje ir sa
ve Iškaitydamas: buvo 250 
“delegatų.” Antroje sesijoje 
buvo mažiau kaip 200 “dele
gatų,” apie tiek buvo ir tre
čioje sesijoje. Vadinasi, ponai 
fašistai smarkiai pamelavo).

Antra Sesija
Planas, kaip supažindinti 

Amerikos visuomenę su Lie
tuvos reikalais. Referuoja Ju
lius Smetona. Jis persistato 
kaipo nepriklausomos Lietuvos 
pilietis ir kalba Lietuvos 
“žmonių lūpomis.”

Jo kalbos turinys maždaug 
tokis: Tautininkų ideologijos 
kūrėjas’ A. Smetona * paliko 
mus, kada Lietuvai gręsia di
džiausias pavojus. Smetona 
daug darbo ir energijos įdėjo 
Į dr. Norem knygą. Jo ben
dradarbiai gali džiaugtis, kad 
jo norai įgyvendomi tik kelios 
dienos po jo mirties.

(Bus daugiau)

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
-7 " iQi, STANLEY MISIŪNAS

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

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

<
I

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

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

337 UNION AVENUE j
BROOKLYN, N. Y. įį 

Tel. STagg 2-0783 J
NIGHT — HAvemeyer 8-1158. L

All Lady Crosby 
ensembles in pre
sentation boxes.

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

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

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

Tel. STagg 2-2178.. . ATDARA VAKARAIS

J. GARŠVA
j Graborius-Undertaker
į Laidotuvių Direktorius
j Išbalsamuoja ir laidoja ant 
į visokių kapinių.
į VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
’ Parsamdo automobilius ir ka- 
t rietas veselijom, krikštynom 
E ir kitkam.
Į 231 BEDFORD AVENUE 
f BROOKLYN
E Telephone: EVergreen 8-9770

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS

MATEUŠAS SIMONAVICIUS 8
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geri ausiu 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipanžinti.

Mb

B 
fe.

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

DIAMOND ENSEMBLE
'"ST IN H£« HfA.r

gilo

NOTARY 
PUBLIC

(ffigwwiSSBh

MATTHEW P. BALLAS 
(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

NO. 070 Both for
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Matched 1 4K gold $AC0(
rings, intricately 0 1 —fashioned in ro
mantic designs. 
Lovely. Weekly Terms
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