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Amerikos lietuviai puikiai 
remia Dėdes Šamo Ketvirtąją 
Karinę Paskolą. Kaip girdėtis, 
visi, kurie tik išgali, perka bo
nus.

Lietuviai gražiai atsiliepia i 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
pakvietimą. Centre jau užre
gistruota bonų už dešimt tūks
tančių dolerių su viršum.
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Tokia jau gamtinė tiesa: 
pavojinga liga sunkiai gydosi.

Pažiūrėkime į lietuviškus 
klerikalus bei menševikus. 
Taip juos suėdė ta nelaboji 
liga, kad jie pasidarė visai ne
bepagydomais. Komunizmą vi
sur jie mato ir visur jis jiems 
sapnuojasi.
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KRISLAI
Pradžia Gera.
Pavojinga Liga Sunkiai

Gydosi. >
Pažeminimas Amerikai. 
Kandidatuos ir Laimės. 
Apie Kalbėtojus.

Rašo A. BIMBA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Bnooklyne $7.00

Metams
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Kai kurie perka bonų už ga
na stambias sumas pinigų, štai 
pažangus Brooklyno biznierius 
Mikolas Liepus pirko $1,000 
vertės bonų; Seattle, Wash., 
M. ir E. Baltrušaičiai pirko 
už $5bo, Vincentas ir Anasta
zija Paukščiai, brooklyniečiai, 
taipgi už $500.

Nepamirškite pranešti L. Li
ter. Draugijos centrui bono su
mą ir numerį.

Lenkijos Valdovai
Kalina Norinčius
Kovot prieš Nacius

Dabar jau aišku, kad anti
komunizmas yra i 
mas. Kurie serga anti-komu- 
nizmo liga, tie gražiai patar- mi 
nauja hitlerizmui.

O tokių nelaimingų ligonių 
dar vis esama. David Dubins- 
kis, International Ladies’ Gar
ment Workers Unijos prezi
dentas, yra vienas iš tų ne
laimingųjų.

Jis vėl pasimojo medžioti ir 
persekioti komunistus savo 
unijoje. Sako, Dubinskis rei
kalaująs iš kiekvieno biznio 
agento savo unijoje išpažin
ties ir prakeikimo komunistų.

Natūralu, kad brolis Du
binskis visai pamiršta fašistus.

Berne, šveic. — Emigra
cinės lenkij valdžios patvar
kymu tapo įkalinta Palesti
noje 50 lenkų kareivių ir 
oficierių už tai, kad jie no
rėjo sykiu su lenkais so
vietiniame fronte kariauti 

pro-hitleriz- prieš vokiečius.

Mūsų valstybės sekretorius 
ponas Hull vėl pasiuntęs Suo
mijos fašistinei valdžiai per
sergėjimą bei patarimą trauk
tis iš karo. Tai, girdi, jau ke
linta eilinė Suomijai pastaba.

Ištisus du metu mūsų vals
tybės departmentas siunčiąs 
tokius patarimus Suomijai, bet 
tasai fašistinis nykštukas spar
dosi ir neklauso.

Kaip nekalbėsime, bet tai 
didelis Amerikos pasižemini- 
mas. Į ką jau panašu: Suomi
ja eina išvien su Hitleriu, Suo
mija kariauja prieš Angliją ir 
Sovietų Sąjungą, o mūsų ša
lis jai tik patarimus duoda ir 
toleruoja, kai Suomijos fašis
tai už tuos patarimus jai lie
žuvį rodo!

Ką darys prezidentas Roo
seveltas?

Tai didelė mįslė. Jis pats 
nieko nesako. Gal kandida
tuos ketvirtam terminui, o gal 
ne. Jeigu jis nekandidatuos, 
tai ką demokratai pastatys?

Republikonams irgi nema
žiau bėdos. Kandidatais perša
si Willkie ir Dewey. Willkie 
atstovauja pažangiuosius re- 
publikonus, o Dewey — hoo- 
verinius.

Aš manau, kad Rooseveltas 
vėl kandidatuos ir vėl bus iš
rinktas! Jis nėra tas žmogus, 
kuris pasitrauktų nuo laivo 
vairo, kuomet tas laivas blaš
komas didžiausių audrų.

Plačiau reikia žiūrėti štai į 
kurią problemą. Draugai sa
ko: Jeigu to ir to kalbėtojo 
negalima gauti, tai nerengsi
me nei prakalbų!

Tai visai siauras nusistaty
mas. Nuo to nukenčia visas 
veikimas.

Pora-trejeta draugų negali 
pribūti visur. ■

šie 50 lenkų karių, esa-
1 atžagareivio generolo 

Vladislavo Anderso koman
doje, andai pasiuntė tele
gramą vadui lenkų Koscius
ko divizijos, kovojančios 
prieš nacius sovietiniame 
fronte.

Už tai generolas Anders 
juos įmetė kalėjimam O 
kalėjime labai blogai su jais 
elgiamasi. Taip antai, vie
ns sergąs lenkas karys per 
tris mėnesius kalėjime ne
galėjo prisišaukti jokios 
daktariškos pagalbos.

Generolas Anders savu 
laiku buvo komanduotojas 
lenkų kariuomenės Sovie
tuose. Ta kariuomenė buvo 
įrengta, apginkluota ir iš
lavinta Sovietų lėšomis, bet 
jos komanda neleido jai 
niekur eiti į mūšius prieš 
hitlerininkus. 1942 m., pa- 
galiaus, emigracinė Lenki
jos valdžia Londone ištrau
kė šią lenkų kariuomenę iš 
Sovietų krašto. Taip tie len
kai kariai su generolu An- 
dersu priekyje ir buvo per
kraustyti į Persiją - Iraną 
ir Palestiną, kur jie neina 
jdkių veiklių karo pareigų, 
o tiktai stovi.

Tarp areštuotų lenkų už 
norą kovoti prieš nacius 
yra pulkininkas Zawadow- 
ski, kapitonas Inoš, leite
nantas Baranski, daug bu
vusių advokatų, gydytojų ir 
valdininkų. Tame skaičiuje 
yra ir trys kovingos lenkės 
moterys.

Michailovič Bendradar
biauja su Naciais

London. — Jugoslavijos 
partizanų vadas maršalas 
Tito-Broz paskelbė suimtus 
dokumentus, kuriais įrodo, 
kad baltagvardiečių četnikų 
komandierius Michailovič 

vėl išvien su naciais ataka
vo patri jotus partizanus. 
Četnikų daliniuose yra ir 
nacių karininkų.

Jugoslavų partizanai su
mušė nacius 20 dienų susi
kirtime Zlatibor kalnuose, 
suėmė 80 vokiečių ir daug 
jų ginklų ir amunicijos.

Negrai Vis Negauna Lygybės 
Darbo Federacijoj

Kansas City, Mo. —Ame
rikos Darbo Federacijos 
Garinių Katilų Darbininkų' 
Brolija (unija) atmetė rei
kalavimą duoti negram ly
gias unijines teises, nors 
prez. Rooseveltas prašė 
jiems teisių lygybės.

Žiauriu Sunki Kova ItelifoJ 
------------- H --------------- h---------------------------------------- 

čia pajūryje juos pasiekia 
vokiečių artilerija ir priešų 
lėktuvų ir kulkasvaidžių 
ugnis. O anglai-amerikiečiai 
pavieniais bombanešiais pa
daro iki 1,500 oro žygių per 
dieną, be paliovos pleškin
dami nacius ir jų įrengi
mus.

Atplaukė daugiau anglų 
kariuomenės, kaip teigia 
per Švediją gautos žinios. 
Taigi Berlyno radijas mela
vo, būk anglai laivais krau
stąs! iš šio pajūrio.

Fašistų radijai be patvir
tinimo gyrėsi, būk jie pra- 
kirtę anglų liniją keliuose 
punktuose, “ratų ratais o- 
fensyviai puldami juos.” 

Hitlerininkai grūda vis 
daugiau savo jėgų prieš 
talkininkus frontan į pie
tus nuo Romos.

Italija, vas. 10. — Vokie
čiai su daugiais tankų ir ki
tų mechanizuotų pabūklų 
pradėjo nuožmiai atakuoti 
anglus ir amerikiečius še
šiose fronto dalyse į pietus 
puo Romos, siaurame pajū
rio ruožte, Anzio-Nettuno- 
Aprilios srityje. Prieš ame
rikiečius jie padarė tris į- 
nirtusias atakas ties Cis
terna. Amerikos kovūnai 
jas atmušė.

50 mylių į pietus nuo šio 
fronto šėlsta neatlaidžios 
kautynės Cassino mieste ir 
apylinkėje tarp amerikiečių 
ir vokiečių.

Amerikiečiai per dieną 
atėmė iš vokiečių pusę mie
sto bloko, apie 50 jardų. 
Kalne į šiaurius nuo Cassi
no jie tuo pačiu laiku pra
siveržė 25 jardus aukštyn,

Naciai Smarkiai Puola 
Talkininkus

linkui benediktiečių vienuo
lyno.

(Amerikietįs koresppden- 
tas Knickerbocker stebįs 
Cassino mūšius, rašo, jog 
neteisingi buvo pirmesnie- 
ji pranešimai, būk ameri
kiečiai užėmę ketvirtadalį 
Cassino, 12,000 gyventojų 
miesto. Jis sako, jog mes 
esame paėmę tik kamputį 
Cassino per paskutines 18 
dienų žiauriausių kautynių 
dėl kiekvieno namo bei ak
mens.)

Į pietus nuo Romos ang
lai - amerikiečiai jau ištisa 
savaitė veda apsigynimo 
mūšius. Visame amerikiečių 
ir anglų užimtame plote ši-

DAVIMAS TARYBINĖM RESPUBLIKOM 
DAUGIAU SAVARANKUMO TAI GEROS 
VALIOS ŽENKLAS IR KITOM ŠALIM
Maskva. — Įtakingasis 

Sovietų laikraštis Karas ir 
Darbininkų Klasė, darbo li
nijų organas, atrėmė nacių 
įkvėptus spėliojimus užsie
niuose, būk naujieji Sovie
tų konstitucijos pakeitimai 
esą koks tai sąmokslas sve
timiem kraštam grobti ar 
pasaulį užviešpatauti.

(Tie sovietinės konstitu
cijos pakeitimai suteikia

Sovietai Turi Teisę Reikalau
ti Kaimyniškos Lenkijos, 
Sako Sovietų Laikraštis

Atgaleiviai Senatoriai 
Atmetė Sumanymą dė

lei Maisto Piginimo
Washington. — Atgalei

viai demokratai ir republi- 
konai senatoriai, išvien 
veikdami, 49 balsais prieš 
26 atmetė prez. Roosevelto 
remiamą sumanymą toliau 
palaikyti metinius $1,500,- 
000,000 primokėjimus iš val
džios iždo tiems maisto ga
mintojams, kurie kitaip ne
galėtų išsiversti valdiškai 
nustatytomis kainomis jų 
produktams.

(Prezidentas ne kartą pa
rodė, kad jeigu tokie pri- 
mokėjimai būtų panaikinti, 
tai beveik visiškai negalima 
būtų suvaldyti sauvališko 
valgių branginimo, kuris 
lėšuotų visiems amerikie
čiams pirkėjams apie 10 
kartų daugiau, negu valdiš
ki primokėjimai.)

Nuskandinama Daugiau 
-Vokiečių Submarinų

Washington.—Sausio mė
nesį šiemet talkininkai su
naikino daugiau vokiečių 
submarinų, negu li943 m. 
gruodyje, o priešų subma- 
rinai mažiau tepadarė nuo
stolių talkininkiškiem lai
vam.

Sovietai prakirto nacių 
išlaukinius Krivoj Rog ap
sigynimus.

šešiolikai Sovietų Respubli
kų savus tautinius užsienio 
reikalų komisariatus ir sa
vas armijas, suprantama, 
sutartinėje su visa Raudo
nąja Armija.)

Karas ir Darbininkų Kla
sė klausia: “Kas galėtų už
ginčyti, jog šie naujieji 
Aukščiausios Sovietų Tary
bos nutarimai įrodo gerąją 
Sovietų valstybės valią, sie
kiančią išvystyti ir sustip
rinti bendradarbiavimą su 
kitomis valstybėmis?

“Sovietų Sąjungai reikia 
draugiškų kaimynų. Tiem 
kaimynam reikia Sovietų 
Sąjungos draugiškumo.

“Jungtinės Valstijos ir 
Didžioji Britanija taip pat 
nori, kad jų kaimynai, didi 
ar maži, būtų jų draugais, 
o ne priešais.
ARGENTINA IR LEN

KIJA
“Kuomet Jungtines Vals

tijos protestuoja, kai Ar
gentina, už 6,000 mylių nuo 
New Yorko, atsistoja į 
prieš-amerikinę poziciją, 
kodėl tad Sovietų Sąjunga 
turėtų sutikti su tuom, kad 
tiesioginis jos kaimynas 
Lenkija užimtų prieš - so
vietinę poziciją, kuri taipgi 
būtų priešinga ir jos pačios 
reikalams?

“Sveiki santykiai tarp 
kaimyniškų valstybių apima 
ir normalių ekonominių 
(ūkinių) ryšių sumezgimą. 
Mes manome, kad Lenkija 
nevengs ekonominio san- 
darbininkavimo su Sovietų 
Sąjunga.”

Kita me, redakciniame, 
straipsnyje Karas ir Dar* 
bininkų Klase rašo apie 
naujuosius tarimus dides
niam Sovietinių Respublikų 
savarankumui/’kad Sovietai

niekuomet praeityje neno
rėja apsitverti nuo pasaulio, 
ir pareiškia, jog naujieji 
patvarkymai dėlei tiesiogi
nių ryšių tarp Sovietinių 
Respublikų ir užsienio kra
štų yra “įrodymas, jog So
vietų Sąjunga nori sustip- 
rint biznio ryšius su tais 
kraštais, kurie parodys, kad 
jie tinkamai gerbia mūsų 
šalies reikalus.”

Wall Stryto Fašistai Pa
vojus Amerikai, Sako 

Vice-Prezidentas
Seattle, Wash. — Jungti

nių Valstijų vice-preziden- 
tas H. A. Wallace, kalbėda
mas Pilietinėje svetainėje, 
įspėjo, kad jeigu nebus ve
dami šio krašto reikalai pa
gal demokratinį planą labui 
visų žmonių, tai ameriki
niai savanaudžiai kapitalis-' 
tai, “Wall Stryto fašistai, 
galės paimt mus į savo ran
kas.” : ''

Pavyzdys iš Sovietų
Vice - prezidentas gyrė 

Sovietų Sąjungos ūkio pla
ningumą. Jo draugai, ne
seniai grįžę iš Sovietų kraš
to, sakė jam:

“Beveik kiekvienas žmo
gus Rusijoj jaučia, kad jis 
dirba tiesiog viso krašto ge
rovei. Niekas neturi jokios 
baimės, kad jį bet kas iš
naudotų tiktai pelnams fa
brikantų ar pramonių Šerų 
savininkų”, kaip kad Wal
lace pakartojo tų savo 
draugų žodžius.

ANGLAI PAS JUGOSLA
VŲ PARTIZANUS

London. — Anglų kariuo
menė išvien su jugoslavų 
partizanais sėkmingai vei
kia prieš vokiečius Hvar sa
loj, arti Jugoslavijos. /

Raudonoji Armija Tik už 
Kelių Mylių nuo Krivoj 

Rog ir 14 Mylių nuo Lugos
London, vas. 10. — Sovie

tų kariuomenė pietinėj Uk
rainoje, žygiuodama artyn 
Krivoj Rog miesto, geležies 
pramonės centro, atėmė iš 
vokiečių Radušnoje miestą 
su geležinkelio stočia, tik 
8 mylios į pietų rytus nuo 
Krivoj Rogo, ir atvadavo 
eilę miestelių už 17 iki 21- 
nos mylios į rytus ir šiau
rius nuo to 197,000 gyvento
jų miesto. Viso šioje srityje 
raudonarmiečiai per dieną 
atkariavo daugiau kaip 40 
gyvenamųjų vietų.

Tą pačią dieną Sovietų 
kovūnai numaršavo 12 my
lių pirmyn į vakarus nuo 
atvaduoto Nikopolio, užėmė 
apskričio miestą Čkalovo, 
geležinkelio stotis Sirko ir 
Čortomlyk ir penkias kitas 
gyvenamąsias vietas.

Šilti, kaip ir pavasariniai, 
lietūs ištižino pietinės Uk
rainos žemę ir pavertė ją 
giliomis klampynėmis; bet 
tatai nesulaiko raudonar
miečių žygiavimo pirmyn.

APSUPTŲJŲ NACIŲ 
NAIKINIMAS

Sovietų kariai įkandžiai 
naikina likučius penkių vo
kiečių divizijų, apsuptų į 
vakarus nuo Nikopolio. De
šimtimis tūkstančių nacių 
lavonų tebėra užteršta že
mė abiem pusėm Dniepro 
upės ties Nikopoliu, kurį 
Sovietai atgriebė antradie
nį, nušluodami priešus nuo 
abiejų Dniepro kratų.

Zvenigrodkos - Špolos sri
tyje, 175 mylios į šiaurių 
vakarus nuo Nikopolio, 
Raudonoji Armija, artileri
ja, tankai, ir lakūnai be jo
kio sustojimo naikina liku
čius apsuptų, 10 iki 15-kos 
nacių divizijų ir dar susiau
rino apsupimo plotą, atim
dami iš vokiečių apskričio 
miestą Gorodišče ir aštuo- 
nias kitas gyvenamąsias 
vietas. Čia sovietiniai kovū
nai per 24 valandas sudaužė 
42 priešų tankus, sučiupo 
kelis visai sveikus tankus ir 
pagrobė kiekius kitų karo 
reikmenų.

Naciai mėgina iš lėktuvų 
numesti šiek tiek maisto 
apsuptiems ir žudomiems 
saviškiams.
Pavojus Vokiečiam Lugoj
Estijos- Novgorodo fron

te raudonarmiečiai, koman
duojami generolų Govorovo 
ir Mereckovo, tiek prasi
grūmė pirmyn į pietus, kad 
jiem telieka tiktai 14 mylių 
iki Lugos miesto, geležinke
lių mazgo ir nacių tvirtu
mos. Jie taipgi prasiveržė 
per .Lugos upę į šiaurius ir 
pietus nuo Lugos miesto. 
Pro Lugą eina geležinkelis 
į Pskovą ir Baltijos kraš
tus. Šis geležinkelis laiko
mas paskutiniu praktišku 
keliu, kuriuom vokiečiai gal 
dar galėtų ištrūkti iš kam
po tarp Estijos ir ežerų 
Peipus ir Ilmen

Šiame kampe per dieną 
buvo atimta iš hitlerininkų 
apskričio miestas Oredež su 
didele geležinkelio stočia, 
Zaklinije geležinkelio stotis 
ir daugiau kaip 30 kitų gy
venamųjų vietų.

Tuo tarpu kiti Sovietų ka
riuomenės daliniai daro ap
supimo žygius prieš nacius 
Narvoje, Estijoje.

Visuose frontuose užmuš
ta dar apie 5,000 nacių ir 
paimta nelaisvėn tam tikras 
skaičius kitų.

SOVIETU SĄJUNGĄ 
TINKAMAI ATSI

LEIS SUOMIJAI
Maskva. — Sovietų spau

da rašo, jog bus tinkamai 
atsiteista Suomijos - Fin- 
liandijos fašistams, kurie 
kartu su naciais puolė So
vietų Sąjungą. Paskutinė 
mis dienomis šimtai Sovie
tų lėktuvų bombardavo Hel* 
sinkį, Suomijos sostinę, bet 
tai tik pradžia to, kas nu
kris ant suomių fašistų gal
vų, kaip įspėja Izviestija.

Sovietinė spauda prime
na, jog suomių artileri
ja ir lakūnai bombardavo 
Leningradą iki paskutinio 
momento.Iš Suomijos veikia 
6 iki 10 nacių divizijų prieš 
Sovietus; su jais bendra
darbiauja ir visa Suomijos 
armija.

Net jeigu Suomijos val
džia besąlyginiai pasiduos, 
to neužteks. Turės būti vi
sai sunaikinta Mannerhei- 
mo-Ryti valdžia ir fašisti-
nė Suomijos armija, sako 
Pravda. A__

Sovietų žmonės negali 
suprasti, kaip galėtų būti 
Amerikoj ir Anglijoj bent 
kiek užuojautos 
kiems juodašimčiams.

Suomijos valdžia iškrau- 
sto vaikus iš savo sostinės 
Helsinkio po to, kai Sovietų 
lakūnai daugmeniškai bom
bardavo Helsinkį.

Sovietai iš Šoną Apeina 
Krivoj Rogą

Maskva, vas. 10. — Rau
donoji Armija jau trimis 
šonais apėjo vokiečius Kri
voj Rog, geležies pramonės 
didžiame centre, pietinėje 
Ukrainoje.

Pranešama, jog naciai 
šiame fronte kai kur sumi
šime bėga atgal. Sovietų 
kovūnai gręsia nukirst pa
skutinį naciam pabėgt, gele
žinkelį iš Krivoj Rogo į Ni
kolajevą, uosto miestą prie 
Juodosios Jūros šakos.

Vienas amerikinis naikin
tuvas nuskandino 4 ja 
laivus ties Marshall 

|mis.
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“Artinkime Pergalės Dieną”
Demokratinių Lietuvių Suvažiavimas 

įvyko praeitų metų gruodžio mėnesio 
antrajame gale. Šiomis dienomis išėjo 
iš spaudos to Suvažiavimo nuveiktieji 
darbai, pavadinti “Artinkime Pergales 
Dieną.” Išleido Demokratinė Amerikos 
Lietuvių Taryba. Kaina 10c.

Tai didelio formato, 36 puslapių leidi
nys, dailiai atspaustas, iliustruotas Su
važiavimo nuotraukomis ir turiningas. 
Čia telpa visos smulkmenos apie Suva
žiavimą, telpa ilgokas rašinys dėl spau
dos apie Suvažiavimą atsiliepimų, telpa 
rezoliucijos, svarbesnieji sveikinimai, vi
sų delegatų vardai, telpa ir protokolas.

Tai svarbus ir gyvas šių dienų doku
mentas, reikalingas ne tik kiekvienam 
perskaityti, bet ir laikytis savo knygy
ne. Demokratinių Lietuvių Suvažiavi
mas buvo nepaprastas mūsų gyvenime 
reiškinys ir jis įvyko nepaprastu laiku. 
Todėl ir jo darbai turėtų būti kiekvie
nam Amerikos lietuviui žinomi.

Girdėjome, kad ši svarbi brošiūra jau 
yra išsiuntinėta Suvažiavimo delegatams 
platinti tarp visuomenės. O iš kurių lie
tuviškų kolonijų delegatai nebuvo Suva- 
žiaviman prisiųsti, ten leidinys pasiųstas 
platinimui ALDLD kuopų veikėjams, 
daugiausiai sekretoriams.

Mūsų nuoširdžiu patarimu yra kiek
vienam veikėjui, kiekvienam buvusia
jam Suvažiavimo delegatui, kiekvienam 
demokratinio nusiteikimo lietuviui: Kai 
'tik gausite leidinį, platinkite jį tarp lie
tuvių. Ypačiai svarbu, kad šia brošiūra 
būtų aprūpinti tie žmones, kurie dar vis 
tebėra įtakoje fašistų arba klerikalų. Te
gu jie skaito, tegu jie susipažįsta su Su
važiavimo darbais. Perskaitę, ne vienas 
jų stos su demokratine Amerikos lietu
vių visuomene pravesti gyveniman Suva
žiavimo nutarimus.

Pažiūrėsime, Kaip Ten Bus
Mes andai rašėme, 'kad, einant nau

jaisiais SSSR konstitucijos pakeitimais 
(suteikiančiais teises 16-kai tarybinių 
respublikų turėti savo kariuomenes ir 
diplomatus užsieniuose), Washingtone 
bus tarybinės Lietuvos atstovas, amba
sadorius ar ministeris.

Naujienos neužginčina, kad taip bus. 
Tik jos mano, kada dabar peranksti dėl 
to kalbėti. Girdi: “Pirma negu Amerika 
pripažins ‘tarybinę Lietuvą’ (Nesupran
tame, kodėl Naujienos ją rašo kabutė
se. — L. Red.), turės dar labai pasikeisti 
pasaulis...”

Galimas daiktas, kad pasaulis pasikeis, 
gerokai pasikeis. Niekas šiandien nestovi 
vietoje. Pasauliui lemta eiti pirmyn, į 

k progresą. Jei paimsime praeituosius tris 
metus, matysime, kaip daug pasaulis pa
sikeitė. Ir jis vis rodo tendencijų nau
jiems pasikeitimams. Atsiminkime, kad 
mes gyvename po Teherano konferenci
jos, įvykusios dar visai nesenai. Atsi
minkim, kad karas turės pasibaigti. Po 
karo didelių pakaitų visame pasaulyj į- 
vyks. Na, ir apie tą laiką, galimas daik
tas, Washingtone jau ir bus tarybinės 
Lietuvos atstovybė. Lietuvą šiandien at
stovauja bendrasis visų tarybinių res
publikų atstovas, ambasadorius. Po ka
ro, be abejo, čia bus reprezentuojamos 
jei ne visos, tai bent kelios tarybinės res
publikos su paskyriais savo< atstovais.

Gerai, kad Naujienos pripažįsta nors 
tą faktą, kad kada nors tarybinė Lietu
va čia bus atstovaujama. Mes žinome 
žmonių, kurie nei tos mintis į galvą ne
įsileidžia. Tokius žmones galima pava
dinti žiūrinčiais, bet nieko nematančiais.

Lietuviški Hitlerio 
(iratnafonai
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Hitleris jaučiasi prispir
tas prie sienos ir puola de
speracijom Tai parodo jojo 
paskutinė prakalba. Tie
siog desperatiškai ir, žino- 

!ma, veidmainingai, jisai 
prašyte prašo Anglijos ir 
Amerikos gelbėti jį nuo bol
ševizmo. Jis šaukia: “Vie
nas dalykas yra tikras: šio
je kovoje gali būti tiktai 
vienas pergalėtojas, ir tai 
bus arba Vokietija arba 
Rusija.”

Naikinsią Viską!
Švedijos spauda praneša, jog Rygoje 

išeinąs vokiečių okupantų leidžiamas 
laikraštis pareiškęs, kad vokiečiai, trauk- į 
damiesi iš Pabaltijo kraštų ir Lenkijos, 
naikinsią miestus ir ūkininkų namus 
taip, kaip jie naikina kitose tarybinėse • 
respublikose, žodžiu, jie rengiasi palikti 
tik griuvėsius.

Kas’žino vokiečių barbariškumus, tas 
pilnai tiki šitais vokiečių spaudos grą- 
sinimais. Galimas daiktas, kad Lietuvos 
Vilnius, Kaunas bus sugriauti, palikti 
griuvėsiuose, jei tik vokiečiai turės lai
ko tą padaryti. Daugiau: jie išžudys dar 
šimtus tūkstančių žmonių, jei tik su- , 
spės.

Tai yra baisus dalykas, bet tai realūs 
šių dienų reiškiniai, — šiurkštūs, baisūs, 
barbariški reiškiniai, barbarų prakti
kuojami. Į - •

\. * *

Lietuviškieji kryžiokai, atsimename, 
1941 metais nepaprastai džiaugėsi, kai 
vokiškieji užpuolikai naikino Lietuvos 
miestus, užpuldami ant mūsų tėvų kraš- 
K.

Ką jie darys tuomet, kai vokiečiai bar
barai sunaikins sostinę Vilnių, Kauną ir 
kitus Lietuvos miestus ir miestelius?

Palauksime, pamatysime.
Na, o demokratinė Amerikos lietuvių 

visuomenė privalo rengtis gelbėti. Lie
tuvos žmonėms. Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komitetas jau dabar dirba, rinkda
mas pagalbą, ir ruošiasi dar didesniems 
darbams, kuomet iš Lietuvos bus vejami 
ilgaamžiai mūsų, tautos priešai, vokiš
kieji okupantai, plėšikai.

Tik Devyni Mėnesiai
Niekas negali užginčyti to fakto, kad 

šių metų prezidentiniai rinkimai Ameri
koje bus vieni svarbiausiųjų mūsų kraš
to istorijoje. Ir rinkimai jau nėra taip 
toli — beveik tik už pusdevinto mė
nesio.

Vyriausias daugeliui žmonių galvosū
kis šiandien yra tas: Ar prezidentas 
Rooseveltas kandidatuos 4-tajam prezi
dentystės terminui?

Kol kas prezidentas į tokį klausimą 
neatsako. Vice-prezidentas Wallace an
dai pareiškė, kad prez. Rooseveltas kan
didatuosiąs. Panašiai kalba ir kiti. Dau
gelis žmonių tiesiog reikalauja, kad 
Rooseveltas kandidatuotų ketvirtajam 
terminui.

Labiausiai trokšta žinoti, ar preziden
tas Rooseveltas kandidatuos, ar ne, re- 
publikonai politikieriai. Jeigu pats prez. 
pasakytų “yes”, tuomet jie pradėtų dar 
smarkiau šumyti ir visaip prezidentą 
kritikuoti, pulti, kad sumažinus jo įta
ką žmonėse. Tą gerai suprasdamas, ma
tyt, prez. Rooseveltas kategoriškai neat
sako į klausimus.

Komercinė spauda, ypačiai toji, kuri 
priešinga Rooseveltui, jau seniai verčia 
ant jo kalnus, už viską jį kaltindama. 
Reikia manyti, kad toji spauda dar la
biau Rooseveltą puls, kuomet tikrai suži
nos, kad jis kandidatuos (jei kandida
tuos).

Nereikia nei aiškinti, kad dėl tų visų 
aplinkybių šiandien nukenčia visi svar
bieji reikalai.

Bet nieko nepadarysi. Gyvename rin
kiminius metus.

Tiems, kurie stovi su prezidentu Roo- 
seveltu, su jo karine programa, reikia 
budėti, reikia į visokius šmeižtus tinka
mai atsakyti, reikia aiškinti tiems žmo
nėms, kurie yra prez. Rbosevelto priešų 
suklaidinti, — aiškinti, kodėl tie šmeiž
tai prieš prezidentą taip plečiami.

Amėrikiėtis generolas
MacArthur L

toj a, žinoma, tai bus galas, 
pražūtis, amžinas atilsis vi
sai civilizacijai, visame pa
saulyje... Todėl, girdi, Hit
leris ir jo šaika kovoja už 
visą pasaulį, aišku,, lygiai už 
Angliją ir Ameriką. Deja, 
tos dvi šalys tos hitlerinės 
tiesos nenorinčios suprasti..

Taip kalba Hitleris. To
kia jo esanti pasaulinė mi
sija.

Bet jeigu mes pavartysi
me lietuviškų menševikų 
spaudą, Naujienas ir Kelei
vį, tai rasime tiek pat hit
leriškos desperacijos, nusi
minimo ir isteriško šauks
mo. Ta pati apgavinga gie
smė: Bolševizmas grūmojąs 
visam svietui! Kiekvienas 
tų laikraščių numeris per
pildytas anti-sovietine pro- 
hitleriška propaganda. Hit
lerio prakalbos dvasia tryk
šta iš kiekvieno straipsnio.

Arba, štai, Sovietų Są
jungos parlamentas nutarė 
praplėsti savo respublikų 
autonomiją. Nuo dabar są
junginės respublikos turės 
savo užsienio5,reikalų ir ap
sigynimo komisarijatus ir 
galės užmegsti ir palaikyti 
tiesioginius diplomatinius 
ryšius su visomis valstybė
mis.

Nacių spauda sušuko: 
“naujas bolševizmo blofas, 
nauja apgavystė.” Beveik 
žodis žodin Chicagos Nau
jienos (sausio 31 d.) pakar
tojo: “Tai pigios rūšies ma
nevras, kuris gali apdumti 
akis tiktai neprotau j au
tiems žmonėms, arba igno- 
rantams.”

B. ' .. < : :
Kiek čia bjaurios veid

mainystės, kiek čia naciškos 
propagandos! go vietų žeihė- 
je naciai’nuteriojo miestus, 
išžudė milijonus- <ir milijo
nus nekaltų civilinių žmo
nių, kitus išvežė vergijon, 
Sovietų liaudis paaukojo 
dešimt milijonų’ ar daugiau 
savo geriausių sūnų gelbė
jimui savęs ir visos žmoni
jos nuo barbariškų, kani
bališkų nacių, bet Grigaitis 
netiki, kad naciai galėjo pa
pildyti’tą kriminalystę, ne
tiki, kad Sovietai sako tie
są, netiki Soviet, mokslinin
kų ir ekspertų komisijai, 
kuri tyrinėja nacių žiauru
mus! Netiki įrodymams. 
Netiki, /kad nepasįkvietė 
anglų bei amerikiečių. Šitie 
teisingi, šitie nemeluos 
prieš Grigaičio draugus na
cius. Gi rusais negalima pa
sitikėti — rusais, kurie dau
giau išmušė nacių, kurie 
daugiausia, pasiaukojo šia
me mūsų visų bendram ka
re prieš bendrąjį.mirtinąjį 
priešą, nes jie “melagiai”, 
jie “gali pameluoti” prieš 
nacius, gali nacius nu
skriausti! Kaip jie drįsta 
primesti naciams tokį bai
sų žiaurumą, kaip nužudy
mas vienuolikos tūkstančių 
lenkų, arba milijonų Sovie
tų civilinių žmonių!

Tokią dabar nacišką pro
pagandą skleidžia menševi
kų spauda.

Penktadienis, Vasario IT, 1944
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DARBININKŲ SVEIKATA

Chiniečiai saugo japoną, paimtą 
prie Changteh. Šis karininkas yra tik vienas iš daugelio 
japonu karininkų, paimtų nelaisvėn.

į I
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Tą pačią dieną tas pats 
menševikų laikraštis plačiai 
rašo apie “Katyno tragedi
jos tyrinėjimą.” Grigaitis 
vis tiek netiki Sovietų vy
riausybės atidengimams, 
kad naciai nužudė 11,- 
000 lenkų karininkų. 
Jis linksta geriau tikėti na
ciams. Tai kas, kad buvo 
pakviesta į tragedijos sce
ną pora desėtkų svetimtau
čių ir jiems parodyta ženk
lai ir dokumentai, kurie pa
rodo, kad tie lenkai buvo 
nacių nužudyti. Tai kas, 
kad apart lenkų karininkų, 
toje pat Smolensko apylin
kėje tie patys naciai pasker
dė daugiau kaip šimtą tūk
stančių sovietinių civilinių 
piliečių.

Tai nieko nereiškia, tai. 
nesvarbu Naujenų redakto
riui. Jis netiki Sovietų mok
slininkams, tyrinėtojams 
tos tragedijos. Jis sako:

“Ar šitokios rūšies įrody
mai gali ką įtikinti, sunku 
pasakyti. Bet reikia apgai
lestauti, kad Rusijos val
džia nepasikvietė bešališkų 
liudininkų, kuomet ji atka
sinėjo lavonus. Jeigu Sovie
tų komisija nenorėjo turėti 
reikalo su lenkų valdžios at
stovais, tai ji galėjo prašy
ti Angliją ir‘ Ameriką at 
siųsti savo ekspertus/’

Bet beveik tuo pačiu lai
ku, kai Sovietai paskelbė 
savo atradimus apie nacių 
žiaurumus^ Smolensko apy
linkėj e> kuomet ta apylinkė 
buvo išlaisvinta ir kuomet 
tas visas žiaurumas buvo 
galima atidengti, mūsų val
džia paskelbė baisius japo
nų žiaurumus prieš ameri
kiečius. Buvo pirma ištir
ta, o paskui šešius mėne
sius palaukus, atidengta ir 
pranešta visam pasauliui. 
Daugiau kaip septynis tūk
stančius amerikiečių ir kelis 
sykius daugiau filipiniečių 
karo belaisvių japonai 
žudė!

Baisu, ar ne?!
Kas tam netiki? Ar 

Grigaitis ?
Aišku, kas abejoja mūsų 

vyriausybe, kas nepasitiki 
tiems amerikiečiams tyri
nėtojams tų žiaurumų, tai 
tarnauja mūsų priešams ja
ponams. Tas skleidžia japo
nišką propagandą. Tas ken
kia karui. Tas yra šios ša
lies priešas ir išdavikas.

Bet bile japonų agentas, 
kaip bile Hitlerio agentas 
apie Sovietų komisijos pra
nešimą, gali sakyti apie A- 
merikos valdžios pranešimą 
apie japonų žiaurumus:

“Kodėl amerikiečiai nepa- 
sikvietė legališkų anglų ar
ba rusų ekspertų, kai tyri
nėjo japonų žiaurumus? 
Kodėl mūsų vyriausybė per 
ištisus šešius mėnesius slė-

nu
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VYRIŠKI LYTINIAI HOR
MONAI IR PAVIRŠIAUS

KRAUJO APYTAKĄ.
Daugeliui jau nekartą te

ko girdėti' ši-tas apie vyriš
kus lytinius iš judinto jus ar
ba hormonus. Fiziologiškai 
tuos hormonus — tą lytinę 
sunka išsunkia stačiai 
kraujau vyriškosios lytinės 
liaukos - pautai (inkstukai, 
kiaušinėliai). Medicinoje 
vartojama ekstraktas iš 

jaunų vyrų šlapimo (viro- 
sterone) ir dirbtinai, sinte
tiškai gaminamas galingas 
vyriškasis hormonas —tes
tosterone. šis pastarasis 
(jo pilnas chemiškas var
das — testosterone propio
nate) veikia skysčio pavi
dale, įleidžiamo į raumenis 
su šmirkštu, su adata, taip
gi tablečių ir mostelės pavi
dale.

Daug ką padeda atitaisy
ti ir atgaivinti toji vyriško
ji lytinė sunka, netik kad 
pačios lyties plotmėj, bet ir 
daugely kitokių kūno reiš
kinių bei prievolių.

Šiuo kartu — apie pavir
šiaus kūno kraujo apytaką. 
Jaunam ir apyjauniam vy
rui, kol gerai tebeveikia jo 
lytinės liaukos ir visas lyti
nis aparatas, oda ir paodi- 
niai audiniai paprastai 
gauna gerą kiekį kraujo. 
Laibosios kraujo gyslelytės 
— labai skaitlingos — mau
dyto maudo kraujo skys
čiuose audinius ir atskirus 
narvelius.

Todėl jaunam oda esti 
minkšta, žvilgi, tęsli, ruža- 
va. Paodiniai audiniai turi 
gerą toną— pilnumą, stang
rumą, stamantrumą.

Žmogui sensterėjusiam 
kraujo apytakoj laipsniškai 
įvyksta trūkumėlių ir trū
kumų. Įvyksta visame or
ganizme, taipgi ir jo pavir
šium.

Ir čia daug gera padaro 
vyriški lytiniai hormonai. 
Žurnalas: Klinikinis Vienos 
savaitraštis (Wiener Klini- 
sche Wochenschrift, paduo
da įdomių duomenų. Klini
kos priežiūroj buvo gydoma 
gerokas skaičius senyvų li
gonių, kuriems būta įvairių 
trūkumų paviršutinėj krau-

sopsto (angina pectoris) 
priepuolių. Greta to, būdavo 
pakilęs -kraujo slėgimas 
(hypertension, high blood 
pressure), būdavo ir nuslū- 
gusio kraujo slėgimo (hy
potension), taipgi padidėju
sio skydinės liaukos veiklu
mo (hyperthyroidism), ma- 
žakraujingumo (anaemia), 
prostatinės liaukos perau
gimo (hypertrophy of the 
prostate gland) ir panašių 
nenormalumų.

Ligoniams su adata į 
raumenis leisdavo tų vyriš
kųjų hormonų, po 10 mili
gramų, kai kada ir po dau
giau ----- po 25 mg. kas an
tra ir kas trečia diena, per 
porą savaičių. Vėliau — po 
mažiau: po 5 miligramus 
tokiais pat laikotarpiais, 
per keletą saavičių ir mė
nesių, kol ligoniai gerokai

_ Pasėkos geros, paguodžia
mos. Odos nublyškimas ar
ba jos pamėlynavęs papuri- 
mas mažėjo ir visai dingo. 
Oda pasidarė brandi, nor
mali. Net ir atsivėrusios o- 
pos (trophic ulcers) susi
traukė ir užgijo. Kur pir
ma kojos būdavo sustipę, 
šaltos ir skaudžios, dabar 
jos sušilo, sunormalėjo. 
Bendrai, odos temperatūra 
pasitaisė, pakilo iki nor
mos. Vis tai dėl pagerėju
sios kraujo apytakos.

Staigūs skausmai, gėli
mai maudimai ėmė vis re
čiau ir rečiau pasikartoti ir

tapo sultinga, pilna, mink
šta — jaunesnė. Pasitaisė 
net ir ausų spiegimas ir 
galvosūkis. Greta to, visi li
goniai pradėjo jaustis fiziš
kai stipresni, protiškai veik
lesni ir linksmesnę gavo 
nuotaiką, ramesnį ūpą.

Tie galingi lytiniai hor
monai — išjudintojai— tik
rai išjudino geresnę kraujo 
apytaką ir po oda ir po visą 
kūną, ir todėl lyg ir pajau
nėjo visas Organizmas ir vi
sa muzika.

Panašių — ir da žymes
nių pagerėjimų duoda mo
terims moteriškieji lytiniai 
hormonai — estrogenic hor
mone,

Dr. J. J. KaškiauČius
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pė žinias apie tuos japonų J? . am"
darbus? Ar tokios rūšies į- 
rodymai, kaip pasakojimas 
keleto amerikiečių, mačiu
sių tuos žiaurumus, gali ką 
nors įtikinti, sunku pasaky
ti...”

Kaip tik šitaip argumen
tuoja visi Hitlerio pastum
dėliai prieš Sovietų vyriau
sybę ir josios komisiją rei
kale Katyno tragedijos, rei
kale iškeliamų faktų apie 
nacių žiaurumus prieš So-
vietų žmones.

i:i t; k&Li’i ii

žius — 60, 70, 75 metai, bu
vo ir jaunesnių — 55, 50 ir 
net 40 metų amžiaus. Turė
jo jie ir organinių ir veik
sminių kraujo apytakos trū
kumų. Rimtesnieji nuota
kiai buvo kojų žemesnėse 
dalyse: intermittent clau
dication. Kojos tai nublank
sta, tai pasidaro pamėlyna
vę ir kiek papurtę. Ligūs- 
tumas kartais užgriebdavo 
ir širdį. Del sumažėjusioS 
Širdies raumeny kraujo a- 
pytakos būdavo krūtinei

ORO VEIKSMAI PRIEŠ 
JAPONUS ftABAULE
Amerikos ir Australijos 

lėktuvai, bombarduodami 
japonų 'tvirtumą Rabaulą, 
New Britain saloje, nume
tė 124 tonus bombų, nušo
vė 13 iki 23 japonų lėktu
vų ir nuskandino kelias di
deles priešų valtis.

Talkininkų nuostoliai ore 
buvo visai maži, kaip sako 
gen. MacArthuro praneši
mas, ' •, < <
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AUDRŲ PAGIMDYTI
........ ■■■■ ■■ N. OSTROVSKIS ■ ..

APIE AUTORIŲ IR JO VEIKALĄ
Rašytojas Nikolajus A. Ostrovskis gi* 

mė 11904 metais, rugsėjo 29 d. Jis buvo 
13-kos metų, kada įvyko Didžioji Lapkri
čio Revoliucija Rusijoj, bet jau du me
tai, kai jis tarnavo pas kitus. Jis iš pat 
kūdikystės pažino samdomojo darbo 
žmogaus gyvenimą prie kapitalistinės 
tvarkos. Ir todėl, pas jį išsivystė griež
tas ir negailestingas pasmerkimas tokios 
tvarkos, kur yra išnaudojimas žmogaus 
žmogumi.

Nikolajus Ostrovskis buvo tik 15-kos 
metų amžiaus, kada Ukrainos liaudis iš
silaisvino iš po kaizerininkų vokiečių 
okupacijos. Jis įstojo į eiles Jaunųjų Ko
munistų Sąjungos ir tuojau išvyko į ka
ro frontą. Kitaip jis nepajėgė pasielgti, 
nes ėjo žiauri žūt-butinė kova, nuo ku
rios priklausė likimas darbininkų klasės, 
likimas visos liaudies. Ir Ostrovskis, bū
damas ištikimas liaudies sūnus, negalėjo 
kitur būti, kaip tik kovos fronte.

Jis didvyriškai kovėsi raitarijos eilėse, 
vadovaujamos Kotovskio ir Budennio, 

iki pat piliečių karo pabaigos. Jis buvo 
kelis kartus sužeistas ir kartą pavojin
gai, bet išgijęs vėl su visa energija atsi
davė jaunųjų komunistų veiklai.

Jis dirbo Kijevo mieste geležinkelių 
fabrike, o vėliau prie naujų gelžkelių 
pravedimo. Drąsiai ir be nusiskundimų 
pergyveno vargus ir nedateklius, kurių 
tiek daug buvo pradžioj socialist, respub
likos gyvavimo, energingai ir pasišventu
siai dirbo. Ir kada keli metai vėliau, ka
da vis daugiau pradėjo įsigalėti liga, 
(pasekmėje sužeidimo ir karštligės), ka
da jis dažniau turėjo išlikti iš darbo, tai 
Ostrovskis labai blogai jautėsi, kad ne
gali pilnai dirbti budavojime naujo, ma
lonaus, turtingo socialistinės tvarkos gy
venimo.

1924 metais Ostrovskis įstojo į Komu
nistų Partijos eiles ir, kaipo disciplinuo- 
tas-organizuotas žmogus, mielai atliko 
visus jam skiriamus darbus partijoj ir 
jaunųjų komunistų organizacijoj. Net ir 
1927 metais, kada jo sveikata jau visai 
silpnėjo, jis dar vadovavo apšvietos ra
teliams jaunųjų partijinių narių gru
pėms ir atlikinėjo kitus darbus.

Bet negailestinga liga atėmė iš jo ir 
tą darbą, Ostrovskį liga paguldė į lo
vą. Bet ir tada jis neatsisakė nuo litera- 
tinio darbo: “Aš fiziškai netekau visko, 
— rašė jis savo autobiografijoj, — pas 
mane pasiliko tik neužgęstantis troški
mas ir noras kuom nors būti naudingu 
savo partijai ir savo klasei.”

Ir sirgdamas, kol jo akys matė, jis 
daug skaitė ir rašė. Ir štai jis parašė 
knygą, bet jos rankraštis kaž kur žuvo 
jį persiunčiant. Bet ir ta nelaimė nesu
laužė jo pasiryžimo dirbti rašytojo dar
bą. Jis tuojau imasi kito darbo ir rašo

# knygą: “Kaip Užsiartavojo Plienas.” To
ji knyga kelis kartus buvo išleista Sovie
tų Sąjungoj ir yra plačiai žinoma.

Ostrovskis pajėgė šioj knygoj atvaiz
duoti naujus žmones, užsiartavojusius, 
kaip plienas, ugnyj Lapkričio Socialistin. 
Revoliucijos. Knyga pagarsėjo visoj ša
lyj ir į ją, kaip aidas, atsiliepė milionų 
žmonių balsai, kurie jos charakteriuose 
matė patys save. Sovietų vyriausybė ap
dovanojo Ostrovskį aukščiausios pagar
bos Lenino ordinu.

Ostrovskis neteko regėjimo, bet jis ir 
tada po dešimts ir dvyliką valandų dik
tavo naują knygą “Audrose Pagimdyti.” 
Jis buvo pasimojęs parašyti ja dviejų to
mų, bet mirtis nutraukė jo gyvybę vos 
užbaigus pirmą tomą.

Taip, kaip tas legendariškas didvyris 
Tantalas, kuris amžinai kentėjo trošku
lį, stovėdamas vandenyj iki kaklo, taip 
Nikolajus Ostrovskis, netekęs pajėgų 
vaikščioti ir net matyti, bet troško dirb
ti ir gyventi. Ir jo bolševistinis nusista
tymas ėmė viršų ant visko, nors jo kū
nas sužeistas ir apsilpęs, bet dvasioj jis 
gyveno didvyrišką staliniškų dienų gy
venimą. Jis net sirgdamas patiekė mums 
knygas, kurios galės būti pavyzdžiu me
niškos kūrybos ir teisingai nupiešto re
voliucijos gyvenimo.

Jis mirė būdamas 32 metų. Jo mirtis 
yra milžiniškas nuostolis. Kiek puikių 
knygų jis būtų galėjęs parašyti, kiek di
delės naudos dar būtų galėjęs duoti!

Bet Ostrovskio gyvenimas pasidarė 
pavyzdžiu Sovietų Sąjungos jaunimui iš
tikimai dirbti Lenino-Stalino partijai ir 
socalistinės tvarkos pergalei. Milionai 
Sovietų jaunimo mokosi iš Ostrovskio, 
kaip reikia dirbti, kaip reikia gyventi ir 
laimėti. • ,

Apysaka “Audrų Pagimdyti” vaizduo
ja Tarybų’ Sąjungos žmonių (daugiausiai 
partizanų) kovas su lenkiškaisiais dvar
poniais 1918 metais. Tos kovos tuomet 
ėjo kaip tik toje apylinkėje, kur šian
dien Raudonoji Armija skinasi kelią į 
vakarus — Vakarų Ukrainoje. Lietuvių 
kalbon knygą vertė Vytautas Petraus
kas. — L. Red.

traukta iš grafo senos garderobos, Liud
vikai priminė pirmuosius jų povedybi- 
nius mėnesius, praleistus Nicoje. Ten ji 
pirmą kartą pamatė jį civiliniais dra
bužiais...

— Na, dabar galima jau manęs nebi
joti, mano džiaugsme, ir net pabučiuoti, 
— pasakė jis.

PIRMASIS SKYRIUS
Lengvas barbenimas į duris. Liudvika 

pakėlė akis nuo knygos ir klausėsi. Švel
nus, bet akaklus beldimasis pasikartojo. 
Taip barbena tiktai senis Juozapas —at
sargiai ir vogčiomis, lyg iš anksto atsi
prašydamas už trukdymą. Liudvika ne
jučiomis žvilgterėjo į senoviško laikro
džio rodykles.

“Pirma valanda ... Kas privertė senį 
taip vėlai ateiti?”

Žeromskio tomas per antklodę nusly
do ant kilimo ir, patekęs į stalinės lem
pos šviesos ratą, sužėrėjo auksinėmis 
viršelio raidėmis. Gal ant nuogų pečių 
užmesto kimono šilko, gal neaiškios bai
mės vos juntama vėsuma privertė ją su-

— Tai tu, Juozapai?
— Aš, šviesiausioji ponia.
Jau iš to, kad senis kambarinis, įėjęs 

j miegamąjį, užmiršo žemai nusilenkti, 
ir iš jo išsiblaškiusios išvaizdos Liudvika 
suprato: kažkas nepaprasta atsitiko.

— Ponas grafas Edvardas atvažiavo, 
grafiene...

— Ką tu sakai?... Edvardas?... Kur gi 
jisai? — beveik šnibždėdama paklausė 
Liudvika, nors jai atrodė, kad rėkte su
riko.

Liudvika laukė visko, tiktai ne vyro 
sugrįžimo. Keletą akimirkų ji stengėsi 
suvaldyti balsą, bet nesėkmingai. Nesusi
vokdama ji išbėgo iš miegamojo. Didžiu
lėje svetainėje blanki pastatytos ant ro
jalio žvakės šviesa. Pilka kareiviška mi
line žmogus traukė nuo pečių kuprinę. 
Jis greitai pasisuko į atsiveriančių durų 
bildesį. Liudvika instinktyviai susimetė 
kimono — priešais, užstojęs šviesą, sto
vėjo nepažįstamas vyras su ligi akių už
traukta sutrinta papacha. Liudvikos 
žvilgsnis stebėdamasis sustojo ant plačios 
ir tankios nepažįstamojo barzdos. Su
griebęs Liudviką už rankų, kareivis pri
sitraukė prie savęs. Ji atšoko, bet vyriš
kos rankos laikė tvirtai.

Kai svetimas barzdotas veidas prisiar
tino prie josios akių, baimė taip staiga 
pranyko, kaip buvo užėjusi. Dabar nei 
papacha, nei biauri barzda negalėjo ap
gauti. Edvardo akis ji pažintų tarp tūk
stančio kitų — kiek primerktos, ir viršuj 
ploni, išlenkti antakiai. Ir vis dėlto tatai 
nebuvo josios Eddis, visada toks elegan
tiškas, antpečių auksu tviskąs gvardijos 
pulkininkas.

Dabar iš jo lūpų ir barzdos, iš jo pur
vinų drabužių sklido šlykštus machorkos 
kvapas ir biaurūs šlapios milinės garai.

Mogelnickis suprato žmonos būklę. 
Pabučiavęs purią garbaną ties smilkiniu, 
o ne virpančias putnias lūpas, jis paleido 

• ją. Šalia stovėjo įėjęs Juozapas.
— Tai jis kaltas, kad tave sutinku 

taip atrodydamas. Juozapas neturėjo 
sakyti apie mano atvykimą, kol aš neiš- 
siprausiau ir nepersirengiau, — tyliai, 
tarsi atsiprašydamas, tarė Edvardas, nu
siimdamas papachą. Nuvargusia ranka 
perbraukė per susivėlusius plaukus. Tas 
pažįstamas judesys pažadino Liudvikoje 
pirmykščio artimumo jausmą. Jai pasi
darė skaudu, kad nešvarūs drabužiai ir 
nepatraukli išvaizda brangaus žmogaus 
minutei sukėlė joje pasibiaurėjimą. Už
miršusi Juozapo buvimą, ji prisiglaudė 
prie vyro ir, sugriebusi rankomis jo gal
vą, bučiavo artimas, nepasikeitusias lū
pas. Ir dabar jis jau atsargiai, bet ryž
tingai stūmė ją nuo savęs.

— Paskui, Liudvika, paskui.... Aš tu
riu nusimesti šitą šlykštynę, o svarbiau
sia — nusiprausti. Man atrodo, kad pur
vas kiaurai persunkė mane: pastarąsias 
dvi dienas aš važiavau garvežyje ir mie
gojau ant anglių, tikriau — visai nemie
loj au..M UWIMiW:

Kai po valandos Edvardas įėjo į mie
gamąjį, ji vėl nusistebėjo: barzda prany
ko; tačiau taip pat ir jo garbanoti plau
kai buvo nuskusti. Didelė, taisyklingos 
formos, tvirtais kaktos kampais galva 
atrodė kaip nupoliruota. Jis vėl nebuvo 
panašus į save, nes anksčiau niekad ne
skųsdavo galvos, žinodamas, kad tatai 
jam netinka. Pilka eilute, Juozapo iš-

Pilku šviesos ruoželiu, kurį praleido 
nesandariai nuleista užuolaida, rytas 
prasivogė į miegamąjį. Liudvika pabudo, 
tačiau, bijodama pažadinti vyrą, neju
dėdama žiūrėjo į miegantį. Edvardas gi
liai alsavo, ir jo alsavimo taktu šilkiniai 
marškiniai kilnojosi ant plačios plaukuo
tos krūtinės. Atkakli, žiauriomis raukš
lėmis kampučiuose burna buvo pravira. 
Naktys be miego, nuolatinis pavojaus 
laukimas •— viskas susidėjo kartu. Iš
vargęs, stipraus vyno, gausių valgių ir 
jos glamonėjimų apsvaigintas, jis užmi
go, vos suspėjęs papasakoti pačius svar
biausius įvykius. '

Jis čia todėl, kad ji čia. Žinoma, jis 
niekad jos neužmiršdavo. Ir toji liga ir 
pavojinga kelionė iš Paryžiaus per du 
frontus atlikta tiktai dėl jos. Tiesa, jam 
davė šiokių tokių įgaliojimų... Tačiau 
argi jis būtų palikęs Paryžių, darbą karo 
ministerijoje ir pasirinkęs riziką ir ne
priteklius, jeigu čia nebūtų jo laukusi 
gražiausia Lenkijos moteris? Pasta
ruosius žodžius jis ištarė jau užmigda
mas. Iš to trupučio, ką suspėjo papasa
koti jai vyras, Liudvika suprato, kad 
bręsta dideli įvykiai, ir pati atspėjo, jog 
atslenka kažkoks pavojus — viską griau
nąs, abisus, grasinąs sutriuškinti visą 
tvarką, visus jos gyvenimo pagrindus. Ir 
vis dėlto ji buvo laiminga. Kad ir kas 
atsitiktų, kol jis čia, nėra ko bijotis. Vis
kas, ko reikės, bus jo padaryta, kaip 
kad ir anksčiau visada būdavo. Už jo 
plačių pečių ji slėpėsi nuo būtinumo pa
čiai spręsti kokius nors rimtus praktiš
kus klausimus.

Edvardas pabudo taip pat netikėtai, 
kaip kad ir užmigo. Jų akys susitiko, ir 
abu nusišypsojo.

— Kaip tu manai, koks jausmas apima 
pabudus kaip tik tuo metu, kada jauti, 
kad tave piauna buku peiliu, ir staiga, 
vietoje plėšiko snukio, pamatai tave?... 
Bet jau vėlu, metas keltis.

— Užsidenk akis, Edvardai, aš tuoj 
apsirengsiu.

Jis atlaidžiai nusišypsojo.
Pakėlė nuo kilimo nukritusią knygą ir 

dėjosi skaitąs. Žeromskis. “Ištikimoji 
upė”. Sukilimų, pasiaukojimo, ištikimy
bės romantika... Ji nepasikeitė. Vis taip 
pat prašo užsidengti akis. Suaugęs kū
dikis! 'Romantiška būtybė. ,

Senoviškuose grafų Mogejnickių rū
muose, visuose dvidešimt septyniuose 
kambariuose, prasidėjo įprastas rytmeti
nis gyvenimas. Apatinis aukštas, kurio 
dalį buvo užėmę tarnai, jau seniai pabu
do. Virtuvėje buvo ruošiami pusryčiai. 
Dvi kambarinės ir jaunas kambarinis 
tvarkė vestibiulį ir didžiąją svetainę. 
Viršuj dar visi tebemiegojo. Liudvikos 
kambarinė, gražutė šešiolikmetė Helė, 

senojo Juozapo dukterėčia, norėjo su- 
sutvarkyti savo ponios buduarą, tačiau 
duris rado užrakintas. Tatai ji pasakė 
seneliui. Senis uždraudė trukdyti ponią 
grafienę ir šiandien tvarkyti josios kam
barius.

Žiūrinėdamas pažįstamus brangius 
mažmožius ant žmonos tualetinio stale
lio, Edvardas laukė grįžtant Liudvikos.

Ji greitai atėjo kartu su Juozapu, žila 
senio galva žemai nusilenkė. Po mėlynu 
kazokėliu atsikišo liesos mentės. Juoza
pas tarnavo Edvardui, kai šis dar vaikas 
tebebuvo. Senis buvo atsidavęs grafų šei
mai, kaip būna atsidavę tiktai seni kie
mo šunes, pasiruošę pulti kiekvieną, ku
ris pasikėsintų įeiti į šeimininkų namus. 
Negalima buvo įsivaizduoti rūmų be Juo
zapo. Mogelnickiai priprato prie jo taip 
pat, kaip prie dviejų vyžotų viduramžio 
riterių, stovinčių prie įėjimo į vestibiu
lį. Riterių figūros, kaip ir Juozapai, pali
kimo keliu pereidavo iš kartos į kartą.

Senis buvo kambarinis. Ir jo sūnūs, ir 
sūnėnai, lyg ir pagal palikimą, tapdavo 
grafų Mogelnickių lekajais. Būdamas 
penkiolikos metų vaikas, Juozapas pir
miausia pradėjo tarnauti Edvardo se
neliui. Šit kodėl santykiuose su ekono
mu, kuriuo Edvardas pasitikėjo, jis lei
do šiokį tokį artimumą.

— Tu viską padarei, Juozapai, kaip aš 
tau sakiau?

— Taip, apie šviesiausiojo pono atva
žiavimą niekas nežino. Aš pats sutvarky
siu grafo kambarius, štai, prašau, raktas 
nuo tų kabineto durų, kurios išeina į 
šviesiausios ponios miegamąjį. Nuo jū
sų išvykimo dienos niekas, be manęs ir 
grafienės, ten nebuvo įėjęs... Kai Helė 
tvarkys kambarius, tegu šviesiausiasis 
ponas pabūna savo kabinete. Žinoma, 
dukterėčia niekam nesakys, bet taip bus 
geriau...

Juozapas kalbėjo tyliai, su senatvišku 
parpuliu. Įsižiūrėjęs į jo liesą, ilgais ži
lais turais apaugusį veidą, Edvardas tik 
dabar pastebėjo, kaip paseno jis per pa
staruosius trejus metus.

— Labai gerai, Juozapai. Dabar pa
pasakok man apie tą vokiečių majorą. 
Kaip jis vadinasi?

— Adolfas Zonnenburgas, šviesiausia
sis pone. Majoras užima auklėtojo kam
barį. Jis turi pasiuntinį. Tas niekdarys 
visada trainiojasi virtuvėje ir miega 
tarnų kambaryje kartu su Adomu. Po
nas majoras bajorų kilimo ir, drįstu 
pranešti, padorus žmogus. Jis uždraudė 
savo kareiviams sauvaliauti paaukštidėje 
— mat, šitie ėmė piauti mūsų žąsis, viš
tas.

— Kiek yra vokiečių dvare? — nu
traukė jį Edvardas.

— Visas eskadronas. Jau mėnuo, kai 
jų arkliai ėda mūsų avižas. Jo šviesybė 
iš sykio neleido, tada vokiečiai suėmė 
poną ūkvedį, ir teko atidaryti svirnus. 
Dabar, kai pas mus apsigyveno ponas 
majoras, vokiečiai nors šieno iš kaimų 
atsigabena, o ligi šiol vis mūsų ...

— Kur apgyvendinti kareiviai?
— Folvarke.
— Gerai. Kada tu važiuosi pas tėvą 

Jeronimą? Aš dar šiandien noriu su juo 
pasimatyti.

— Tuoj važiuoju. Ar daugiau jokių 
įsakymų nebus?
“ — Ne.

Prie durų Juozapas susilaikė.
— Ar tėvui Jeronimui galima pasaky

ti apie šviesiausiojo pono atvykimą?
Edvardas keletą akimirksnių abejojo, 

paskui teigiamai linkterėjo galvą.
Mogelnickiai liko vieni. Edvardas pri

ėjo prie žmonos.
— Atleisk man, Eddi, bet aš nesupran

tu, kam tau prireikė tėvo Jeronimo? Ne
galiu gi aš patikėti, iš tikrųjų, kad tu 
nutarei eiti išpažinties. — Ji skambiai 
nusijuokė.

(Bus daugiau)

Scranton, Pa
Kaip tik pasirodė spaudoje, 

kad Scrantone susitvėrė nauja 
kuopa (Lit. Draugijos), kuriai 
duotas numeris 38, tai neku- 
riems pasirodė, kad tai blogas 
dalykas ir nepasitikėjimas 39 
kp. draugais. Bet man pasiro
dė visai kitaip ir aš labai nu
džiugau, kai tik pamačiau tą 
pranešimą, nes Scrantone dir
va plati ir būtų vietos dar ir 
trečiai kuopai, nes Marvino 
dalyje lietuvių gana daug ir 
ten lengvai kuopa galėtų su
siorganizuoti, bet nėra kam 
pradėti.

Tur būt, ir 38 kuopą nesu
organizavo kas nors iš kur ki
tur atvažiavęs, bet koks nors 
vietinis idėjos draugas, kuris 
save pasivadino Dagilis; rodos, 
tokiam prakilniam darbui ne
reiktų slapyvardžio vartoti, 
dirbti apšvietos darbą neturė
tų būti baimės.

LLD 39 kp. šiais metais ge
rai pasirodo, 17 narių užsimo
kėjo duokles dar nepradėjus 
1944 metus, o sausio mėnesyj 
gauta dvi naujos draugės: 
Frances Fabijan ir Alena Pro- 
leikaitė ir 15 narių užsimokė
jo duokles, tai reiškia, kad jau 
turime užsimokėjusių už šiuos 
metus 34 narius. Dar randasi 
11 narių, kurie neužsimokėjo, 
bet aš tikiuosi, kad kovo mė
nesį bus visų mokestys centre.

Kuopos valdyba, apart or- • 
ganizatoriaus, paliko ta pati, 
tik organizatorės P. Indriulie- 
nės vietoj išrinktas D. Prolei- 
ka ir Frances Fabijan, kuri 
rūpinsis įtraukti jaunuolius į 
šią apšvietos organizaciją.

Sekantis kuopos susirinki
mas atsibus *13 d. vasario, 2- v 
rą vai. po pietų, pas draugus 
Proleikus, 407 Electric St. Visi 
draugai pribūkite laiku, nes 
tai bus susirinkimas tuč-tuo- 
jaus prieš parengimą, o paren
gimas prasidės 5 vai. vakare 
su gražia programa. Nors tas .

buvo garsinta spaudoje, 
bėt ir aš negaliu praleisti ne
paminėjęs.

Vakarienė bus atsakanti,; 
nes gaspadinės gerai darbuo-’’ 
jasi tame reikale, o jos dar 
niekad svečių nesuvylė. Kas ' 
link programos, tai manau, 
kad būsime patenkinti, nes 
Wilkes Barre Lyros Choro 
kvartetas yra gerai išsilavinęs 
ir išmokęs naujų dainuškų, su 
kuriom mus palinksmins. V. 
Valukas, scrantoniečiam gerai . 
žinomas, kaipo baritonas, taip 
pat dalyvaus programoje. Bus 
ir kitokių pamarginimų, ku
riuos pamatysime 13 d. vasa
rio, W. Meškūno „svetainėje, / 
134 W. Market St.

Tikietas, priskaitant ir ka
ro taksus, tik $1.10.

NACIAI ATAKAVO TAL
KININKŲ LIGONINĘ
Iš oro bombarduodami 

angį - amerikiečių Raudo
nojo Kryžiaus ligoninę ties 
Anzio, Italijoj, naciai už- 
mušž 27 asmenis, tame 
skaičiuje dvi slauges.

BŪSI DAUG GUDRESNIS
Įsigydamas

DAUG LABŲ DIENU
Atlikto Kriukio

LINKSMŲ EILIŲ RINKINĮ
Niekados nereikia bartis, 

Pykti nei kolioti,
Kuomet lengva pasitarti, \ 

Ir pasibučiuoti.
. (Rinkiny plačiau rasi.)

Kaina su Prisiuntimu $1 
Kreiptis pas autorių

R. ŽIDŽIŪNĄ 
arba Laisvės Administracijoj 

427 LORIMER STREET 
Brooklyn, 6, N. Y.

fF

Jungtinių Valstijų bomberis ant Marshall salų. Japonai bandp pataikyti iš anti- 
lektuvinių kanuolių. Jų šoviniai sprogsta ore netoli bomberio.

Bostoniečiai šią knygą galit 
gauti pas Ig. Kubiliūną,
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Laisvoji Sakykla
LIETUVOS “NEPRI

KLAUSOMYBĖ” (
Šiomis dienomis iš pilnai 

patikėtinų šaltinių gavau 
iš Anglijos įdomių žinių, 
kuriomis manau bus ne pro 
Šalį su Laisvės skaityto
mis pasidalinti. Aš rašau 
©e kaipo tautininkas arba 
kitaip kaip su lietuvių judė
jimu surištas žmogus, bet 
kaipo laisvas eilinis lietuvių 
kilmės Amerikos pilietis. 
Kuomet priėmiau Jungtinių 
Amerikos Valstybių piliety
bę, aš asisakiau nuo Lietu
vos ir kitų valstybių pilie
tybės ir prisiekiau būti iš
tikimu tiktai Amerikos val
stybei ir žemiau išreikštos 
mintys yra išimtinai tuo 
nusistatymu parašytos.

Sovietų sąjunga yra A- 
merikos talkininkė ir todėl 
skaitau savo pilietiška pri- 
deryste Sovietus pagal iš
galę remti ir nuo melagin
gų puolimų ginti. Visokią 
prieš - Sovietinę propagan
dą skaitau kaipo išdavystę 
ir pasitarnavimą priešui. Ir 
todėl nekuriu mūsų vien
genčių puolimas ant Sovie
tų, jų reikalavimas atstaty
mo Lietuvai “nepriklauso
mybės” yra niekas kitas, 
kaip bandymas prisilaižyti 
Amerikos priešams, na
ciams, ir jiems panašiai nu- 
sistačiusiems gaivalams.

Lietuva tikroj prasmėj 
žodžio “nepriklausomybę” 
prarado su Kazio Griniaus 
valdžios perversmu gruo
džio mėnesy, 1926 metais. 
Drauge su Griniaus valdžia

dingo Lietuvoj ir pilietinė 
laisvė. Tai yra istoriškas 
faktas. Nors .velionis An
tanas Smetona ir vadino sa
ve prezidentu,.'bet tikreny
bėje jisai ant to titulo ne
turėjo teisės, nes preziden
tas renkamas baloto, o ne 
smurto būdu. Smetonos val
dymas su demokratišku val- 
dymosi būdu nieko bendro 
neturėjo: tai buvo totalita
rinis režimas! Ir reikalavi
mas atstatymo tokio režimo 
savaime reiškia pasityčioji
mą iš “nepriklausomybės.”

Todėl visos lietuvių parti
jos ir grupės Amerikoj rei
kalaujančios pripažinimo 
Lietuvai nepriklausomybės 
elgiasi netiesotai prieš sa
vo šalį, Ameriką. Netieso
tai elgiasi ir todėl, kad ne
turi jokio nuo Lietuvos 
žmonių įgaliojimo. Abejoju, 
kad lietuviai norėtų pasilik
ti Hitlerio vergais. Kad lie
tuvių tarpe yra daug pilie
čių nesuprantančių savo pi
lietiškų pareigų aš neužgin
čiju, bet toks teisių nežino
jimas nepateisina 
buotės. Nekuriu 
tvirtinimas, būk 
susijungimas su 
Lietuvą surusino, 
no supratimu, begėdiškas 
žmonių klaidinimas. Taip 
pat nekuriu lietuvių “vadų” 
reikalavimas, kad Amerika 
siųstų savo kariuomenę į 
Lietuvą tik tuo tikslu, kad 
pastoti “Raudonajai Armi
jai” kelią į Berlyną, yra 
tiesiog kvailas reikalavi
mas.

Kaip jau anksčiau minė-

jų dar- 
lietuvių 
Lietuvos 

Sovietais 
yra, ma-

Pirkite Liet. Literatūros Draugijos Knygas

jau,-aš gavau iŠ Anglijos ži
nią, kuri yra mums gana 
įdomi. - Atstovas Baltic 
American Society susinešė 
su Anglo-Baltic Society, 
Londone, ir su pagalba ne
kuriu parlamento narių tos 
draugijos tikisi kokiu nors 
būdu prispirti Sovietų val
džia, kad suteiktu Lietuvai 
ir kitoms Pabalti jos vals
tybėms “nepriklausomybę”. 
Vadinasi, kad Lietuvoj, pa- 
vyzdin, atstatytų senąją, 
Smetonos užvestą, tvarką. 
Ir stebisi, kad Sovietai į tai 
prielankiai nereaguoja.

Šitas naujas judėjimas 
tikslu išgauti iš Sovietų at
statymą Baltijos valstybių 
nepriklausomybės yra aiš
kiai paremtas blofu ir grą- 
sinimu. Pavyzdin, vienas iš 
Anglo-Baltic Society lyde
rių šitaip šiame klausime 
išsireiškė: “If it be true 
that inhabitants of the 
three Baltic States desire 
union with the USSR and a 
plebiscite confirms this, 
then the Atlantic Charter 
can be implemented — if 
not a serious situation will 
arise.”

Tai yra aiškiai smetoni- 
ninkų išlyga. Kad tą išlygą 
kiti Pabaltijos valstybių fa
šistai remia, man nenuosta
bu. Bet čia dalykas ne'sme- 
tonininkų ar fašistų užma
čios, bet grynai teisių klau
simas. Niekas neleis pažy
mėtų viršuj išlygų prie tai
kos stalo iškelti nepatikri
nus, kuo tas reikalavimas 
paremtas. Juk balsavimai, 
kurie 1940 m. Pabaltijos 
valstybėse įvyko, irgi turi 
šiokią tokią prasmę. Jeigu 
tokio pasikeitimo Valsty
bės Departmentas Wash
ingtone nepripažino, tai dar 

kad jau viskas 
Juk Atlantic 
nei Jungtinių

• •» t ■’• » > •* * «L
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Tąi krūva japonų lavonų. Juos nudėjo chiniečių ar
mija kovoje prie Changteh. Priešas tapo sumuštas ir 
tūkstančiai jų paliko tręšti Chinijos žemę.

Penktadienis, Vasario 11, 1944

Chicago, III Pittsburgh, Pa

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 serantoniptis 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 vai. 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)

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 ap
svarstyt. Kurios draugės turite ga
tavus mezginius prašome atnešt, 
prirengsime siuntinį, — V. K., sekr.

(33-35)

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. 
Kąsparąs, sekr. (33-35)

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 13 d. vasario, 2 vai. 
dieną. Mainierių salėje. F rąžome 
visų nariij dalyvauti šiąme susirin
kime, nes bus daug svarbių dalykų 
aptart, taip pat bus nominuojama 
Centro valdyba. — S. Kuzmickas, 
sekr. (33-35)

WORCESTER, MASS.
ALDLD Moterų 155 kp. susirinki

mas įvyks 14 d. vasario, 7:30 v. v., 
Liet, salėje, 29 Endicott St. Malo
nėkite dalyvauti, taipgi atsiveskite 
ir naujų narių įrašyti į organizaci
ją. — A. W. (34-36)

Smagi Motina Nancy Roman

Aido Choro ir Cicero Mote
rų Choro narė Nancy Roman 
jaučiasi gerai ir džiaugiasi su
silaukus dukrelės, kuri gimė 
sausio 29 dieną. Jos vyras 
Stanley Roman, kuris tarnau
ja laivyne, vyksta namų link 
pamatyti dukrelę ir žmoną.

Nancy tėvas ii’ motina — 
Zdaniai, atvykę iš Wilkes 
Barre, Pa., o taipgi džiaugiasi 
ir Dorothy Yuden, Nancy se
sutė. Linkime Nancy greitai 
pasveikti ir gražiai užauginti 
mylimą dukrelę, .kuri darbuo
tųsi darbininkiškam judėjimui, 
kaip jos motina, tėvas ir te
ta Ųorothy.

Klaidos Pataisymas

Dienraštyje Laisvėj, No. 
įvyko klaida, kur paskelbta 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
4-to apskričio komitetas. Ten 
pasakyta, kad užrašų raštinin
kas išrinktas M. Paulauskas, o

Diaimontas,
N. S. Pitts-

Pa. Klaidą pataisau ir 
visas kuopas tai įsitė-

turėjo būti: J 
1418 Federal St 
burgh, 
prašau 
myti.

Drauge.

27,

E. K. Sliekiene.

* LetiAtt, *
BACHAS ATTACH

SCRANTON, PĄ.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

13 d. vasario, 2 vai. dieną. Pas dčL 
Praleikius, 407 Electric St. Visi 
draugai dalyvaukite laiku, nes vė
liau įvyks bankietas. — P. Šlekai
tis, sekr. (34-35) '

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 13 d., 11 vai. ryto, 29 En
dicott St. Apart kitų kuopos reika
lų, bus svarbus klausimas svarstyti. 
Prašau visų draugų dalyvauti. — 
J. M. Lukas, sekr. (34-35)

l

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 

L lūs ir 
.sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 

I 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

pavieniu 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ąnie-

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. BrooklynJ. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka

rietas veselijom, krikštynom 
ir kitkam.

231 BEDFORD AVENUF 
BROOKLYN

Telephone: EVergreen «-077«

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

nereiškia, 
užbaigta. 
Charterio 
Valstybių Kongresas, neigi 
Anglijos Parlamentas nera
tifikavo, vienok visgi su 
tuo Anglijos ir Amerikos 
vadų pareiškimu iki šiolei 
skaitomasi. Tas viskas turi 
savo prasmę, ir lietuvių 
smetonininkų ir kitų Pa
balti jos valstybių fašistų 
bandymas suardyti sąjungi
ninkų vienybę vargu pasi
seks, nes tie, kuriems tie 
reikalai rūpi, skaitosi ir su 
pagrindinėmis tautų teisė
mis ir užvesta tvarka.

Nebūdamas pranašu, ne
drįstu spėti, kokius vaisius 
mūsų viengenčių pastangos 
išduos, bet aš esu tikras, 
kad pirma negu bi viena 
sąjungininkų valstybių ma
tys reikalą su Sovietais su
sibarti, pirm negu darys to
kį žygį, gerokai apsvarstys 
davinius, su kurių pagalba 
užves “nepriklausomybės” 
bylą. Lietuvos “nepriklau
somybė”, Antan. Smetonai 
šalį valdant, buvo labai abe
jotina.

į CHARLES’ Į

I
 UP-TO-DATE j

BARBER SHOP j
‘ K. JDEGUTIS, Savininkas |

Prieinamos Kainos |

306 Union Avenue f

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. S 
Brooklyn |

GERAI PATYRĘ BARBERIAI |

>
Lie tuvių Litęratūros Draugija jau yra išleidus 50 skirtingais 
pavadinimais knygų. Tas daug prisidėjo prie bendro lietuvių 
kultūrinio pakilimo. Daug mūsų knygų jau yra išsibaigę arba 

mažai turime. Šiuo laiku dar galima gauti sekamų knygų 
nupigintomis kainomis; KAINA

Buvo

Liud. Bonaparto 18-ji ir Piliečių Karas Francijoj.- K. Markso $1.50 
Darbininko Sveikata.—628 pusi. Dr. J. J. Kaškiaučius ..............  3.00
Pasaulio Stebuklai, moks, veik.—416 p. Dr. J. J. Kaškiaučius 2.00 
Aliejus, puiki apysaka.—Upton Sinclair, 792 pusi.........................
Spalis ir Kitos Apysakos, iš Revoliucijos Rusijoj.—288 pusi......
Pirmoji Sovietų Valdžia Lietuvoj.—Parašė V. Kapsukas. Daug 

faktų apie kaizerininkų okupavimą Lietuvos. 240 pusi.
Povilas Jurka.—R. Mizara-Rasoda. Apysaka, turi 318 pusi........
.Gamta ir Žmones.—M. Iljino, mokslo knyga. 316 pusi..............
Kelias į Naują Gyvenimą.—A. Bimba, mokslo knyga. 264 pusi, 
©kanos.—M, Rasoda, apysaka, arti 400 pusi...............................
Lietuvių Tautinio Atbudimo Pionieriai.—Dr. A. Petriką, 360 p. 
Istorija Soc. K. Partijos ir Revoliucijos. 450 pusi.........................
Tarybų Galybė.—Vysk. H. Johnson, 236 pusi................................
Amerikos Demokratijos Steigėjai. Svarbi knyga. 360 pusi........
Didysis Lietuvių Tautos Priešas. Labai svarbi knyga iš Lietu

vos istorijos kovų prieš vokiečius užpuolikus. 256 pusi.

2.50
1.50

Dabar 
$ .50 

1.00 
.50 

1.00 
.50

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

kad visados bus patenkinti

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

GRAND ST.
I F. W. SH A LINS |
j (Shalinskas) j

j FUNERAL HOME | 
! 84-02 Jamaica Avenue I

Opposite Forest Parkway ''
Į WOODHAVEN, N. Y. I 

Suteikiam garbingas laidotuves I 

$150
’ . Koplyčias suteikiam, nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

459
(Skersai nuo Republic Teatro)Le VANDA

FUNERAL PARLORS
Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

1.00 
1.00 
1.50
1.00
1.50
1.50 
2.00 
1.25
1.50

< ww wwww www w w w%

.501.50

<♦>

<♦>

<♦>

Kazys Pilėnas. <♦>

<!>
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.50 

.50 

.75 

.75

.50 

.75

Talkininkų lakūnai pla
čiai bombardavo nacių ka
riuomenę, lėktuvų" aikštes ir 
geležinkelių stotis Italijoj.

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. STagg 2-0783
NIGHT — IIAvcmeyer 8-1158.
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Kaip matote, tai labai didelis ir pigus knygų pasirinkimas. 
Turime ir kaip kurių senesnių laidų knygų, kurių neskelbiame, 
nes jų mažai yra. Kas užsisakys $5 vertės knygų pagal nupigin
tas kainas, tai gaus jas už $4. Persiuntimą mes apmokame, daug 
ar mažai knygų perka.

Kas dabar stos į ALDLD organizaciją, tai turi teisę veltui 
gauti bile virš suminėtą vieną knygą. ALDLD nario metinė duo- 
l<Ie tik $1.50. Narys gaus per metus žurnalą “Šviesą” ir šių me
tų knygą “LIETUVA UGNYJE,” kuri bus apie 400 puslapių ir 
aprašys kovas prieš barbarus hitlerininkus, dabartinius Lietu
vos pavergėjus. Užsakymus ir čekius bei Money Orderius siųs
kite:

LIET. LITERATŪROS DRAUGIJA
46 Ten Eyck St., Brooklyn, 6, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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 antams.)

VILNIES

KALENDORIUS
1944 Metam

KAINA 25c UŽ EGZEMPUORIŲ

Turiningas moksliniais rastais, istorinėmis 
informacijomis ir poezija.

Tuojaus įsigykite tą svarbią knygą ir naudokitės jaja.

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

Amerikiečiai Vėl Bom 
bardavo Frankfurtą
London, vas. 9. — Vakar 

kokie 600 Amerikos bomba- 
nešių vėl sprpgdino ir degi
no Frankfurtą, orlaivių fa
brikų ir geležinkelių cent
rą, vakariniai - vidurinėje 
VoĮkietijoje.

Kartu jie nušovė 19 vo
kiečių lėktuvų, o savo nu
stojo 12 bombanešių.

Maskva. — Sovietai vi
suose frontuose vas. 7 d. 
sunaikino 51-ną včkiečių 
tanką ir 66 lėktuvus.

O

<i>

<♦>

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

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

BROOKLYN, N. Y426 SO. 5th STREET,
Blokas nuo Jlewes St. eleveiterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

Lietuvių Kuro Kompanija
u' •»

Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

DRS. STENGER & STENGER
f f • .. į -

OPTOMETRISTS
394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-8842

CHARLES J. ROMAN 
(RAAIANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•***

Liūdesio valandoj kreip- < 
kites prie manęs dieną i 
ar naktį, greit suteiksi- I 
me modernišką patama- < 
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū 
sų šermeninė. Mūsų pa 
tarnavimu ir kainomis 

būsite' patenkinti.

1113 Mt. Vernon St. 
PHILADELPHIA, p A. 

.Telefonas Poplar 4110
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K TAUTININKV-FAŠISTU SEIMO
(Rašo korespondentas, kuris 

buvo padarytas delegatu)

arba

vogė 
savo

(Pabaiga)
Ponia žiurienė, juodai apsi

rengusi, išdidžiai priėjo prie 
garsiakalbio ir pareiškė, kad 
ji nori papasakoti, ”kas yra 
rusai.”

Ji amerikone, čia gimus, bet 
gyveno Lietuvoj, savo dvare. 
Ji bėgo nuo bolševikų net tris 
kartus. ,Kada atėjo bolševikai 
į Lietuvą, jos dvarą konfiska
vo, jos namas, kur ji gyveno 
su trimis vaikais, buvo apsta
tytas kareivių su nuogais bag- 
netais. Ji neturėjusi ką valgy
ti, badavo ir ji išmoko vogti. 
Jai reikėjo pasivogti ir duo
nos, ir kaip kada vištą 
malkų.

Ir nors ji badavo ir 
maistą, kad išmaitinus 
vaikučius, vienok ji turėjo ir 
pusėtinai tarnų, nes sakė: ko
kie tie buvo laisvi balsavimai 
Lietuvoj, nugi atvažiavo sunk
vežimiai į mūsų dvarą, suėmė 
mūsų sergančius tarnus ir tar
naites į vežimus ir nusivežė 
balsuoti!. . .

Liūdniausia diena Lietuvoj 
buvo, kada Raudonoji Armija 
maršavo per Kauno gatves. La
bai daug buvo rusiškos polici
jos, bet ta policija nebuvo ru
sai, o tik Kauno žydeliai, ap
rengti į uniformas, su raudo
nais kaspinais ant rankovių, ir 
tie žydeliai visą tvarką da
rė.

Ir toliau, p. žiurienė sakė: 
Atvažiavo į mūsų dvarą bol
ševikai ir visus dvaro pasta
tus aplipdino atsišaukimais, 
neprielankiais Smetonai.

O mūsų name apsigyveno 
rusai karininkai, ir jie čia bu
vo pilni šeimininkai. Nekartą, 
vidurnaktyj, vyriausias kari
ninkas net nesibeldęs įeidavo 
į mūsų miegruimį, ir bandė 
mus mokinti komunizmo. Ir jis 
sakydavo: Nepabėgsi, piliete, 
nes esate apsupti trimis eilė
mis spygliuotų dratų, prisieis 
jums, poniute, duoną pelnyti, 
dirbti, skalbti. O ji nieko į tai 
nesakydavo, o vien tik nusi
šypsojusi. Ir taip po ilgų kan
čių, susirado draugai kelius, 
kokiais ji 
Vokietiją 
pažasčia), 
Ir kokių
Jai baisiai gaila tų “tremtinių 
Sibire,” daugelis jų miršta ba
du, kiti dingsta kur nors, ir t.t.

Tai buvo branduolys jos kal
bos, ir ji agituodama, kad bū
tų dedama pastangos šelpimui 

galėjo pasprukti į 
(tik su maišeliu po 
o vėliau į Ameriką, 
baisenybių ji matė.

VIRŠ 3000 ŽMONIŲ
Kartu Tilps Į Sales

LAISVĖS BAZARE 
šiemet Laisvės Bazaras bus puošniose ir 

erdviose salėse

grand paradise halls 
318 Grand Street Brooklyn, N. Y.

I

Bazaras bus tris dienas: 
Penktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį 

Kovo 3, 4 ir 5 Dienomis 
March, 3, 4, 5, 1944

Pasamdytos dvi puošnios ir erdvios salės, kur telpa virš 
3,000 žmonių kartu. Ballroom puiki vieta šokiam ir ant
roje pusėje estrados atskira salė valgiam ir gėrimam. 

Abiejose salėse yra gražūs barai.

PRAŠOME BAZARUI DOVANŲ
Laisvės reikalas yra visos Amerikos reikalas. Tad 

laukiame bazar u i dovani/ iš visų Icplbnijų.

tų “nelaimingų” tremtinių, 
baigė savo maldelę.

Beje, ponia žiurienė yra 
niekas kitas, kaip tik buvusi 
ponia .Yčienė, mirusiojo Mar
tyno Yčo našlė, o Yčas lietu
viams gerai žinomas, kaipo bu
vęs carbernis ir žymus kapi
talistas.

Finansų Klausimas
čia jau prasidėjo tikros 

“sorkės.” Referuoti tuo klausi
mu buvo pastatytas Tysliava.

Neblogas iš jo aktorius, tai, 
kad sugraudinus ponus ir po
nias, jis įdėjo labai daug 
“jausmo,” emocijos į savo kal
bą ir verkdamas prašė pinigų.

Tysliava sakė, kad dabar 
Europoje siaučia epidemija, 
“maras” bei “džuma.” Tai bol
ševizmo bei nacizmo maras. 
Bolševizmas ir nacizmas, tai 
vienas ir tas pats velnias ir 
šėtonas!

Ir tas maras iš rytų į vaka
rus nori išsiplėsti (bet nesakė, 
kad iš vakarų į rytus). Palygi
no lietuvius prie bičių, kurios 
net ir mešką (suprask Sovie
tus) apveikia. Seimas turi nu
tarti, kaip susisiekti su Lietu
vos “underground.” Turime 
sudėti labai didelę auką. Pi
nigų, pinigų ir dar kartą pi
nigų !

Aš, 'poor devil, redaktorius, 
o visi žino, kad LaGuardijos 
gatvių šlavikas daugiau uždir
ba, negu lietuviškas redakto
rius, kloju ant stalo $10. Mes 
turime parodyti, kad Lietuvos 
reikalai mums tikrai rūpi.

Pirmininkas Olis pranešė, 
kad aukų prisiųsta seimui iš 
kalno yra apie $3,000. 
pasveikinimų neskaitė, 
sakė, detSaiko stokos.)

Prasidėjo rinkliava, 
sudėta $2,150, bet prieš pa
baigą, p. Bačiūnas padarė 
pareiškimą, kad kiek bus sei
me surinkta, tai jis duos 10% 
tos sumos. Tai prieš pabaigą 
seimo dar pasikartojo rinklia
va ir buvo paskelbta, kad 
rinkta iš viso apie $5,500 
su prisiųstais.

Rūpestis dėl Lietuvos 
Partizanų

Toliau pirmininkas pranešė 
žinią iš New York Times, kad 
Lietuvos partizanai nužudė 
Kaune policijos viršininką — 
vėliau, kada 
rezoliucijos, karys Valickas 
davė įnešimą, kad pasveikin
ti Lietuvos partizanus, tačiau 
tas nugązdino tiek pirminin
ką, tiek kitus ponus. Mat, gal 
tie partizanai veikia išvien su

(Bet 
kaip

Seime

šu

skaitymas ‘‘seimo” 
kaip tą pavadino p.

credo,” tarp kitko,

Raudonąja Armija? Sveikinti 
nepridera, gali būti pavojinga. 
Tai pirmininkas padarė suma
nymą, kad. tą klausimą palik
ti Vykdomajam Komitetui...

Sekė 
“credo,’ 
Olis.

Tame
pasakyta, kad “seimas” įverti
na vieningumą visuose veiks
muose. Amerikos lietuviai lau
kia iš mūsų veiklos, kad bū
tų ji aktinga, energinga. Sei
mas nepatenkintas tais, kurie 
puola Lietuvos valdžios liku
čius per spaudą ir žodžiu. 
“Seimas” išrenka speciales ko
misijas ir Vykdomąjį Komite
tą, jas įpareigoja plėsti “sei
mo” tarimus.

Ponas Ambrozevičius, 75 
metų senis, atsistoja ir sako: 
Kaip ilgai Grigaitis gali jodi
nėti ant mūsų sprando? SLA 
organas Tėvynė nekooperavo 
su mumis, nedėjo seimo skel
bimo, o tik jau po prievarta 
veik parašė porą eilučių.

Kitas delegatas, rodos, p. 
Simokaitis, sakė kad SLA Pil
domoji Taryba yra socialistų 
rankose, ir kad Tėvynė tapo 
“marksistų teorijos organu.”

Taipgi karys Valickas labai 
tarkavo Tėvynę ir SLA, o ki
ti dar prikergė ir Sandarą.

Tačiau Tysliava bandė vis
ką užglostyti, liepė pamiršti, 
kas buvo, nedaryti jokių 
reiškimų, rezoliucijų dėl 
ignoruoti viską ir t.t. Ir 
pridūrė, kad štai, Pranas 
joras dirba su mumis, su
mis kooperuoja, gal būt, kada 
ateityje eis viskas sklandžiau. 
Ir taip tas dalykas tapo gra
žiai užglostytas.

Smetonai Paminklo Statymo 
Klausimas

Nutarta, kad būtų tam su
tvertas fondas, ir kad ne tik 
būtų jam paminklas pastaty
tas, bet būtų įsteigtas Endow
ment Fund jo vardu “dėl lei
dimo jaunimo mokslam”

Tam išrinkta komisija iš 
Bačiūno, Karpiau^, Olio, Grish, 
Tamošaičio, Venciaus, Tyslia- 
vos, Abraičio, Simokaičio, Va
nagaičio, Ginkaus, Valaičio, 
Strumskio ir kitų.

Buvo perskaityta listas Vyk
domojo Komiteto narių. Į Vyk
domąjį Komitetą įeina: Olis, 
Grišh, Vencius, Laukaitis, žiū
rįs, Rastenis, Colney, Bačiū- 

buvo skaitomos nas, Pasholl, Tamošaitis, Kar-

pa
to, 

dar 
Ba
ltu

pius, Tysliava, Stokna, 
tis, šlikas ir keli kiti,

Abrai- 
iš viso

lę uriosSkaityta rezoliucijos, 
buvo anglų kalba. Pirmoji, tai 
palietė Lietuvos “suverenumo” 
teises ir prašė ambasadoriaus 
Wynant, kad būtų tarpininku 
pasitarimuose su Rūsija.

Antroji buvo prezidentui 
Roosevėltui ir Churchillui, kad 
išgautų leidimą Raudonajam 
Kryžiui šelpti Lietuvos tremti
nius.

Trečia buvo padėkos žodis 
viešbučio Pennsylvania “publi
city manager,” tūlam ponui 
Smith, kad pagelbėjo susisiek
ti su amerikoniška spauda ir 
per jį pavyko įdėti į kai ku
riuos laikraščius vieną kitą 
melagingą žinelę.

Ketvirtoji rezoliucija užtvir
tino organizavimą karių moti
nų kliubų ir kad tie kliubai 
būtų prikergti prie National 
War Fund, kad šiais metais, 
kada'bus tam tikslui rinkliava, 
kad ir lietuviai gautų savo da-

Penktoji rezoliucija kalbėjo 
apie ‘zvokiečių ir rusų invazi- 
jas ir pamynimą visų teisių.” 
Pasiremiant Atlanto čarteriu, 
mes pasmerkiame nacių bru- 
tališkumą, ir sykiu protestuo
jame prieš Sovietų Sąjungą už 
mūsų teisių panaikinimą. Mes 
reikalaujame, kad nepriklau
soma Lietuva būtų atsteigta su 
jds sostine Vilnium. Taipgi rei
kalaujame, kad Lietuva būtų 
prijungta prie United Nations 
šeimynos. . .

Toji rezoliucija turi būti pa
siųsta į State Department ir 
Rooseveltui. Bet pasipylė iš vi
sų pusių reikalavimai, kad dar 
svarbiau, kad būtų kopijos pa
siųstos ir Kongresui. Taip ir 

Čia jau visai 
po- 

ir “panelės.”

nutarta.
Taipgi nutarta, kad kopijos 

rezoliucijų būtų pasiųstos į 
amerikonišką spaudą po visą 
šalį.

Buvo svarstytas p. Balučio 
likimas Londone, ir sumanyta, 
kad reikia jį pasveikinti su pi
nigine parama. Nutarta svei
kinti ne tik Balutį, bet ir ki
tus atstovus Europoje, kurių 
likimas “tragiškas.”

Tam tikslui paskirta $500 iš 
; seimo pinigų.

Pirmininkas paragino, kad 
Visi dalyvautų Lietuvos Nepri
klausomybės ap vaikščiojime 
Labor Lyceum, pašaukė dele
gatus sustoti ir sudainuoti 
“Lietuva, tėvynė mūsų,” ir 
“Star Spangled Banner.” Su 
tuo seimas ir užsidarė.

Korespondento Įspūdis
Jūsų korespondentui teko 

dalyvauti dviejuose suvažiavi
muose. Vienas — Demokrati
nių Lietuvių Suvažiavimas, ki
tas — Lietuvių Tautininkų 
(fašistų) “seimas.”

Kaip skirtingi tie du suva
žiavimai! Pirmajame dalyvavo 
su virš 300 legaliai išrinktų 
delegatų, kurie atstovavo arti 
100,000 organizuotų lietuvių 
po visą plačiąją Ameriką. Tų 
lietuviškų masių atstovai di
džiumoje buvo darbo žmonės, 
be pasipūtimo, be pretenzijų, 
be tuščio tupčiojimo. Visame 
suvažiavime viešpatavo kokis 
tai šiltas jausmas solidarumo, 
nuoširdaus draugiškumo. De
legatai sveikinosi širdingu ran
kos paspaudimu. Jų veiduose 
matėsi kietas pasiryžimas pa
gelbėti savo broliams ir sesėms 
nualintoje Lietuvoje, pasiryži
mas dirbti daug ir sunkiai, 
kad padėjus laimėti šį karą,— 
kad pagreitinus pergalę ant 
to baisaus pasaulio žmonijos 
priešo — fašizmo, — kad pa
naikinus jį nuo šios žemės ka
muolio amžinai.

Visai kas kita su tautininkų- 
fašistų “seimu.
kita atmosfera. Čia juk 
nai” “ponios
Čia net vyrai ^avo . pačias va
dino “mano ponia,” o pačios 
vyrus — “mano ponas.” čia 
viskas tik blizgėjo, šnabždėjo, 
čia madingos “damos” de
monstravo savo puošnias suk
neles — “garbingi pona^’ tik 
titulavo vienas kitą “ponas 
advokatas,” “ponas daktaras,” 
“ponas teisėjas,” na, ir paga
liau “poor devil” redaktorius 
(Tysliava)..

Ponas žadeikis savo kalbo
je paminėjo, kad Lietuvos 
žmonės išgirs apie jų tą sei
mą ir. . . apsidžiaugs! Oi, kaip 
stambiai klydo p. žadeikis, tą 
sakydamas, žinoma, Lietuvos 
žmonės išgirs apie jų darbus, 
bet ne džiaugsmas pripildys 
jų širdis. Jie siųs prakeiksmo 
žodžius tiems Lietuvos, jos 
kultūros ir žmoniško gyveni
mo graboriams! Nes per dau- 

| gelį metų kentėjus po smeto
nišku jungu, Lietuvos liaudis, 
kartą pasiliuosavus iš vergijos 
p'ahčilj, jau nebegrįš iš šviesos 
į tamsą.

O visi tie “ponai” ir “po
nios” nudardės su saVo fašisti
niais patronais į istorijos gur
bą.

Mes, demokratinio nusista
tymo lietuviai, turime dar tam
priau suglausti savo eiles, 
dirbti su dar didesne energija 
ir pasiryžimu, kad mūsų kil- 
tingi Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimo tarimai būtų pil
nai įkūnyti. Už tai Lietuvos 
liaudis tikrai mums bus dėkin
ga. •

t)ar žodis prie pabaigos. Ą 
“ponų” “seime” buvo p. Olio 
padaryta sarkastiška pastaba, 
kad Laisvė “šiur” rašys apie 
juos.

Taip, Laisvė rašė, rašo ir ra
šys. Laisvė — kaipo demokra
tinių lietuvių, liaudies organas, 
nesidrovi numaskuoti tų “po
nų” darbelius, kurie, prisiden
gę patrijotiniais ūbaisiais, ban
do tęsti smetoninį smurtą ir iš 
naujo užkarti juodąjį fašisti
nį režimą ant suvargusių Lie
tuvos žmonių, 
jasi, kad gali 
pareigą atlikti.

/nr;,. Korespondentad.

Laisvė didžiuo- 
tą savo šventą

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
NEREIKIA PATYRIMO

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
Pilną laiką Ir Daliai 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAT DIENOM IR NAKTIMIS 

TAIPGI PATYRĘ VYRAI 
INDŽiNIERIAI

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI
BONAI—APMOKA&dS VAKAČIJOS 

PASTOVUOS DARBAS
TA būtinu darbą reikia paliuoaavTnfo 

pareiškimo.

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENA 
56 WfcSt 28RD ST.. N Y

ARBA KfeĖlPRlTfcS 5 P.M. IKI S P.M. 
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY.

(X)

ALCOA Reikia 0arW«
MASPETH, QUEENS

Bile stiprus vyras, norintis mokytis 
gali atlikti šį darbą.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Nors Sis darbas nereikalauja jokio 

ypatirigo išsilavinimo, tačiaūs jis 
£erai apmokamas.

Pasitarimais su Kompanijos Atstovais 
Kreipkitės Kasdien 

8:30 A.M. iki 6:30 P.M.

U.S. EMPLOYMENT SERVICE
of the

War Manpower Commission 
šeštos lubos

Bank of Manhattan Bldg.,
Queens Plata Long Island City
Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo

• pareiškimą. (36)

TROKŲ DRIVRRIAMS 
PAGALBININKAI

TURINTI NUOVOKĄ PRIE LEDO 
IR ANGLIES.GEROS ALGOS

Kreipkitės
MUTUAL ICE & COAL CO.

540 W. 50 th St.
Phohe CIRCLE 7-5297

(37)

DALIAI LAIKO 
PILNAM LAIKUI 

LAIVŲ APTARNAUTOJAI 
KREIPKITĖS 

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

(41)

PAPRASTI DARBININKAI
Pastovūs darbai būtinose pramonėse. 

Reikalingi vyrai kilnojimui maišų ir bačkų 
su produktais.

$36.30 Į Savaitę Pradžiai
Už 50 Valandų

• t 5 Dienų Savaitė
IMPORTERS SERVICE

Corp.
COMMERCIAL MILLERS
71 Washington Ave., 

Brooklyn, N. Y.
 . (35)

FACTORY WORK
Steady Work. Apply in Person 

Peters bros, rubber co., inc. 
160 JOHN ST., BROOKLYN, N. Y.
.■ (X)

VYRAI SANDĖLIUI
ar

PREKINIŲ ELEVEITERIŲ 
OPERUOTOJAI

Gera alga, nuolatinis darbas.
Kreipkitės

F. W. WOOLWORTH
45 CHURCH ST., 

NEW YORK CITY.
(38)

Male and female 
VYRAI ir MOTERYS

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
MERGINOS PRIE ELEVEITERIŲ 

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
VYRAI VIDAUS RUOŠAI

Geros algos. Kreipkitės į Timekeeper
THE BARBIZON

FOR WOMEN 
140 East 63rd St.

(36)

SALDAINIŲ DARYTOJAI 
MIRKYTOJAI J CHOCOLATE 

TIK PATYRĘ
Gera proga ir apskritų mėtų darbas. 

Proga pakilimui, kreipkitės ištisų savaitė 
10:30 A.M. ar 5:80—8 P.M.

ROSE MARIE de PARIS
664 FIFTH AVE. (entrance W. 52nd St.)

N. Y.
(37)

Oro Veiksmai prieš Vokiečius 
I Pietus nuo Romos

Italija. — Amerikos ir 
Anglijos lakūnai šiaurinėje 
Italijoje ardė vokiečių lėk
tuvų stovyklas ir geležin
kelius Padua srityje, Vero
nos ir Prato apylinkėje ir į 
šiaurius nuo Romos. .

Japonu Lėktuvu Statyba
Washington. — Čionai ti- 

niai žinovai skaičiuoja, kad 
dabartiniu laiku Japonija 
pasistato po 1,200 ar dau
giau lėktuvų per mėnesį.

Jungtinėse Valstijose gi 
pastatoma bent po 8,000 ka- 
rihįU lėktuvų per mėnesį.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI

Gyvybiniai Svarbiems 
Kariniams Darbams

Munis reikia vyrų, daug vyrų ...
Dirbti Vidui it iš Lauko

KRAUTI SVARBIAS KARO MEDŽIAGAS 
MŪŠŲ ARMIJAI

GEROS DARBO SĄLYGOS

WESTERN 
ELECTRIC CO.

Kreipkitės: Employment Departments 
100 Central Ave. 

Kearny, N. J. 
arba

1561 Boulevard 
Jersey City, N. J.

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

pareiškimą.

.................... .................

LATHE HANDS

MAŠINISTAI
OPERUOTI ENGINE LATHES 

ANT VIDUTINIO IR SUNKAUS 
DARBO

NE PRODUKCIJOS DIRBTUVE
VIRŠIAUSIA MOKESTIS

VIRŠLAIKIAI, 
DIENINIS DARBAS

Proga 
Nuolatiniams darbams laike karo ir po karo.

Iš karinių darbų reikia turėti atliekamumo 
pareiškimą.

KREIPKITĖS, TELEFONUOKITE AR 
RAŠYKITE

O. T. FARBROT, PLANT SUPT.

ROY ENGINEERING & 
IRON WORKS, INC.

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

SANDĖLIŲ 
DARBININKAI

Bendram Sandėlio Darbui 
40 VALANDŲ SAVAITĖ 

Laikas ir pusė už viršlaikį 

Turi būt liuosi nuo drafto

Amžiaus iki 45 metų 
j

Kreipkitės į Grocery Warehouse

H. C. BOHACK CO., INC.
4825 Metropolitan Avė.

Arti Flushing Ave., Bohack Square, Brooklyn, 
Metropolitan Av. gatvekariu iki Flushing Av. 
Flushing Av. gatvekariu iki Metropolitan Av.

(Prisilaikant Visų WMC Taisyklių)

________ (:Į7>

SANDĖLIO RAŠTININKAI
KAUTŲ IR SIŪTŲ DIRBTUVĖ 

Matykite Mr. 'Gross
OLIVE COAT CO.

265 West 37th St.
.. (36)

CHEF. (VIRĖJAS). $45 į savaitę. Valandos 
8—6. Sekmadieniais nedirbama. Nuolatinis 

darbas.
GAIE RESTAURANT, 

2126 — 1st Avc„ (109th St.y
(86)

BERNIUKAI
KAIPO PASIUNTINIAI

40 V AL. 5 DIENŲ SAVAITE
MENU ART PRESS

23 EAST 4th ST.
_____________ <36>

BERNIUKAI—VYRAI
BENDRAM FABRIKO DARBUI 

Patyrimas nereikalingas. Valdžios Kontraktas. 
, Gera alga. Proga pakilimui. Iš būtinų darbų 

reikia turėti paliuosavimo pareiškimo.

INTERNATIONAL TAILORING CO. 
12th St. ir 4th Ave. 9-toa lubos.

(87)
. , , .................... Ifwrn, i i t r J.ti—i r i

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
VYRAI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
$28.50 Į SAVAITĘ. NUOLATINIS DARBAS.

VAKACIJQS. KREIPKITĖS Į 
HOUSEKEEPER

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

(X)

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

proga.
CERTIFIED PHARMACAL CO..

108 E. 16th St., N.Y.C. ST. 0-4342
, (?5), ,H' U, I ii i 1 . Į ..... 7.į ...  ■

BERNIUKAI - VYRAI
Nešjdjlftiėi pakų, alga $25.

x 40 valandų, 5 (Bertos, x»ripuolamal
• viršlaikiai.

AMSOn FVRTŠCH CORP.
247 WSST 38TH ST»

• ■ ■• ••/ .. V. (85)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS IR MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS
Prie SoDfiš Merginos 

VIRTUVĖS DARBININKĖS 
SALAD GAMINTOJOS

SANDWICH DARYPOJbS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

, TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKAČIJOS

PASTOVUS DARBAS 
PROGOS PAKILIMUI

IŠ būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ

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

arba Kreipkitės 5 p.m. iki 8 P.m. 
TIMĖS SQ. STORE, 1496 BROADWAY

MERGINOS
NAMŲ MOTERYS

Išlavinimui kaipo
KEPĖJOS IR VIRĖJOS

Linksmos aplinkybės; bi kuri gera 
šeimininkė gali būt tinkama; gėra 
alga ir patogios valandos. Naktim 
nedirbama; sekmadieniais ir švėn- , 
tėse uždarau uniformai/duodami.
COLONNADE CAFETERIA

20 CLINTON St.,
FEDERAL TRUST BLDG. 

NEWARK, N. J.
(41)

RANKOM IŠSIUVINETOJOS
Su šilkiniais Siūlais

NUOLATINIS DARBAS.
5 DIENŲ SAVAITE

DALMEE SOEURS
26 East 55th St.

________________.__________
REIKIA MERGINŲ

DIRBTI KAIPO KLIJUOTOJOS 
POPIERINIŲ MAIŠŲ.

Turi būti U.S. Pilietės

MESSMORE-DAMON
400 W. 27th St.

O
MERGINOS 

Lengvas Fabriko Darbas 
GLASSY FINISH PROCESS CO., 

626 Broadway 
................................... ■■ ................... 4M

MERGINOS SANDELIUI '

Paprastas darbas sandėlio rūme. 
Gera alga, nuolatinis darbas, lenvos valandos. 

Kreipkitės
F. W. WOOLWORTH 
45 CHURCH STREET

New York City. 
. . ...... (38)

PATYRUSIO^ OPERATORĖS prie suknelių. 
Darbas fino kavalkų. Gera alga. 

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

(<)

TABLE WORKERS 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS GERA ALGA.

Viršlaikiai jei pageidaujama. 
Nuolatinis darbas.

JAY-MAR BAG CO., 
29-42 NORTHERN BLVD., 

LONG ISLAND CITY.
_______________—_____________

MOTĖRYS 25—40
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Lengvas Fabriko Darbas 
GERA ALGA

Pakilimai ir Viršlaikiai
MAJESTIC FANCY CASE

139 SPRING STREET 
_ ___________________________ <£>

MERGINOS—MOTERYS
Dry cleaning dirbtuvėj. Gera alga. 

ROSE & CO..
849 Kingsland Ave., Brooklyn. EV. 9*5383......... .. . ....... Ja

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS 

Siuvamųjų Mašinų Operatorča. Patyrimas Ne
reikalingas. Valdžios Kontraktas. Gera Aljra. 
Proga pakilimams. Iš Būtinų Darbų Relldu 

Tiyėti Paliuosavimo Pareiškimą.
INTERNATIONAL TAILORING C{>. 
12th St. Ir 4th Avė. 9-tos lufeoe.......... ..  ..._____________ * iM

MERGINOS
Lengvas fabriko darbas. Patyrimas nereika
lingas. 5 DIENŲ SAVAITĖ, 46 Valandos, 
$19.60 f SAVAITĘ. Attendance bonus $8.65.

Produkcijos Bonai iki $10 į savaitę.
MELE MFG.

150 W. 22nd St.
(8J)

VIRĖJOS
REIKIĄ MOTERŲ. INTERESUOJANČIU ( 

VIRIME. SU NAMŲ AR RESTAU- \ . 
RAGUOS PATYRIMU.

GEROS ALGOS — GREITI PAKILIMAI 
PUIKI PROGA LAVINTIS GERAME DARK® 

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKltĖS PER IŠTISĄ DIENĄ, 

58 WEST 28RD ST« N. Y.
................................................. ..................... ..........

VIEŠBUČIŲ DARBININKĖS
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
MAUDYNIŲ PRIRŲOŠĖJOS 
$19.50 J SAVAITĘ. KREIĖKITĖS Į 

HOUSEKEEPER
HOTEL St. GEORGE

PINEAPPLE ST., BROOKLYN. NX



šeštas Puslapis Laisve, Lithuanian Daily News Penktadienis, Vasario 11, 1944

Sugrįžo iš Šermenų

Vasario 13-tą Praleisim 
Su Liet. Liaudies Teatru

SOUTH BROOKLYNO ŽINIOS
Kas nori duoti savo jaus

mams permainą ir atgaivą, 
tas šį sekmadienį tikrai atsi
lankys į Ukrainian National 
Home, 216 Grand St., Brook- 
lyne, kur Lietuvių Liaudies 
Teatras stato scenoje du vei
kalus — dramą “Aš Jau Par
tizanas” iš Lietuvos žmonių 

o

Praeitą šeštadienį, vasario 
5 d., Dombrowsky svetainėje, 
G. Klimas rodė savo paruoštą 
veikalą “Kuprotas Oželis” ju
damuose paveiksluose ir kai 
kuriuos kitus judžius. Tą ju- 
džių vakarą G. Klimas susi
ruošė pats sau. žmonių buvo 
mažai. Apie patį veikalą pa
čiam nemačius, nieko negali
ma rašyti, manau, gal kas iš 
mačiusių parašys.

reigas mūsų karinėse jėgose, 
drg. Walmusai papasakojo 
apie savo sūnų dr. A. Walmus. 
Praeitą pavasarį jisai jau už
sitarnavo kapitono laipsnį ir 
neužilgo iškeliavo Afrikon. Po 
tam kiek laiko praleido Sici
lijoj, o dabar jau randasi Ita
lijoje. Kaipo daktaro, tai jo 
tarnystė yra ligoninėje. Ligo-

Lietuvos Žmonėms Dra
bužių Centro Žinios savo motinos, 

Baušienės, mirusios

mų klausimais šioje šalyje. 
Pastaruoju laiku pradėjo tan
kiai ir gana tiksliai nušviesti 
ir lietuvių problemas.

Kas skaito angliškai ir nori 
tiksliausia paremti kovą prieš 
fašizmą, tas turės didelės nau
dos iš užsirašymo Daily Wor- 
kerio.

Saužudystė ar žmogžudystė?

Skaitytojas.

CHARLES YUKNIS,
Karštapėdžio, farmerio, pajieš
kančio apsivedimui merginos 

rolėje.

gyvenimo dabartinės nacių 
okupacijos laikais ir komediją 
“Vos Neapsivedė,” pritaikytą 
amerikiečių gyvenimui.

Kaip matome, bus pasiten
kinimo visiems — dramos my
lėtojai čia turės progą nu
braukti nuo savo veido ašarą 
simpatijos nacių kankina
miems ir prieš juos kovojan
tiems broliams, gi komedijos 
mylėtojai tą pačią progą ras 
širdingame juoke.

Charles Yuknį jūs pažįsta
te, kaipo ramų aidietį ir visuo
met pasiryžusį atlikti organi
zacijai bile kokį prašomą dar
bą. Bet komedijoje “Vos Ne
apsivedė” jūs jį matysite ap
sivedimui įsikarščiavusiu ber
nužėliu Karštapėdžiu, kuris 
bučiuodamas per laikraštį pa- 
jieškotos gražuolės paveikslą 
ir nešinas vos pavelkama va
liza gražumynų skubina pas

LDS 50 kp. metinis parengi
mas įvyks vasario 20 d., Ame
rican Labor Party Hall, 4714 
5th Ave. Bus suvaidinta “Aš 
Jau Partizanas” ir “Vos Ne
apsivedė.” Minimus veikalus 
suvaidins Brooklyno Lietuvių 
Liaudies Teatro lošėjai-mėgė- 
jai. Visi kuopiečiai privalo ge
rai pasidarbuoti, kad parengi
mą padarius sėkmingu. Praei
tame LDS vajuje mūsų kp. la
bai mizernai pasirodė, net sar
mata ir prisiminti. Bet dabar 
teko nugirsti, kad drg. Kūli
kas jau pradėjo šį tą veikti 
kas liečia naujų narių įrašy
mą mūsų kuopom Jau, rodos, 
ir pasekmių turi. Gerai, atsi
lyginkime organizacijai nors 
dabar.

Praeitieji 1943 m. mūsų na
riams buvo laimingi, viso per 
metus turėjome tik du ligoniu. 
Gerai prižiūrėkime savo svei
katą ir šiais metais, ypatingai 
dabar, kuomet reikalinga vi
siems dirbti, kur kas galime, 
šio karo laimėjimui.

Pereito sekmadienio popie
tį teko užeiti pas drg. Walmu- 
sus, vietinės LDS 50 kp. dar
buotojus. Besikalbant apie 
mūsų jaunuolius, einančius pa-

savo lelijėlę, visai nežinoda
mas, kad jinai jau žmonelė 
kito ir kad ją saugo pusėtinai 
akyvus ir už jį stipresnis jos 
vyras. O kas aršiausia, kad ji
nai nežino apie tokio meilužio 
net buvimą pasaulyje. Iš to ir 
iš visko, kas ten dėsis, bus 
juoko iki ašarų.

N. K.

VAIDINIMAS IR ŠOKIAI
Rengia

LIETUVIŲ LIAUDIES TEATRAS
Bus Suvaidinta:

“AŠ JAU PARTIZANAS”
(‘‘Dėdės Silvestro Kieme”)

“VOS NEAPSIVEDE” 
Labai Juokinga Komedija 

Sekmadienį, Vasario-Feb. 13

Vaidinimas 
prasidės 

5:30 vai. vak.

ŠOKIAI 
7:30 vai.

Jonius Juška, abiejų veikalų 
režisorius.

Įžanga 85c 

ir 

55c 

(su taksais)

Veikianti Asmenys Aukščiau Minimuose Veikaluose:
Jonas Lazauskas, Dėdės Silvestro 
dramoje ir komedijoj Vinco rolėj. 
Julia Stankaltlenė, dramoje kai
mietės Burokienės rolėje ir ko
medijoje Mortos rolėje.
Ona Repsevlčiūtė, Onutės — par
tizanės rolėje.
Juozas Byronas, Petro, partizano 
rolėje.

A. Buknienė, Alenos, vedusios 
moteries, Mortos draugės, rolėje. 
Charles Ytiknis, Karštapėdžio, 
farmerio, pajieškančio apsivedi- 
mui merginos rolėje.
Petras Grabauskas, Pauros—vo
kiečiams parsidavėlio viršaičio 
rolėje ir komedijoje Jono rolėje. 
Geo. VVareson, vokiečio smogiko 
Himelštoso rolėj.

UKRAINIAN NATIONAL HOME SVETAINĖJE
216 Grand St (arti Driggs Ave.) Brooklyn, N. Y.

Kapitonas Adomas Walmus

Drabužių centre, 417 Lori
mer St., Brooklyne, dirbdamos 
siuvėjos - taisytojos drabužių 
kare nukentėjusioms Lietuvos 
žmonėms gauna no tik drabu
žių, bet ir pinigų.

Užpereito, trečiadienio va
karą buvo užėjęs centran d. 
L. šilabaitis ir ten dirbusiai O. 
Depsienei paklojo penkinę, sa
kydamas:

—Priduokite tuos $5 lietu
vių raudonarmiečių dovanoms.

Kaip pasisakėme, kad bai
giame daijbą, lietuviai šiomis 
dienomis ir vėl pradėjo atneš
ti po daugiau drabužių. Ne
užilgo matysite tų gerųjų rė
mėjų ilgą sąrašą Laisvėje, šiuo 
tarpu prašome paskubinti su 
drabužiais, kad mes spėtume 
sutaisyti, tinkamai sukrauti ir 
išsiųsti su trečiuoju siuntiniu, 
kuris, tikimės, turės išeiti ka
da nors ne už ilgo, šį mėnesį.

Advokatė Mrs. Wood šio
mis dienomis sugrįžo iš Law
rence, Mass., kur jinai, vežina 
kelių mėnesių sūneliu, prieš 
virš savaitė laiko buvo išvyku
si į šermenis 
Liudvisės
sausio 28 dieną.

—Kaip 
klausiau. — Kaip sūnelis?

—Sūnus buvo geras kelionė
je ir geras po kelionės. Pačiai 
liūdna dėl mamytės ir nyku 
atsiminus, jog niekad daugiau 
negalėsiu ištart,i “važiuoju na
mo.” Mama mirė, paįro ir na
mai, viską išparceliavom, iš- 
skirstėm. Sugrįžus, radau pun
dus laikraščių, per virš^savaitę 
nematytų, neskaitytų, tad tuos 
peržiūriu pirmiausia, o pas
kiau stveriuosi už darbo, dar 
daugiau darbo. Darbas — ge
riausia išeitis.

jaučiatės? — pa- Prašo Daugiau Atlieka 
mos Popieros

Mrs. Helen Oetjen, 39 m., 
buvusi vaudevilio šokėja, ras
ta mirus savo apartmente, 70 
East End Ave., New Yorke. 
Jos burna buvo užlipdyta 
pleisteriu ir nosis užkimšta. 
Palikta nota, pagal kurią at
rodytų, būk jinai pati žudosi, 
bet žinovai sako, kad vargiai 
saužudystė galima tokiu bū
du. Tiria mirties priežastį.

Lankėsi Laisvėj

Daily Worker Infor
muoja Apie Lietuvius

Assemblymanas ir Vėl 
Kandžioja

Bronx’o a s s e m b 1 ymanas 
John Devaney, per daug me
tų žinomas progresyvių ėdi
kas, įteikė valstijos seimelyje, 
Albany, rezoliuciją, atakuo
jančią Sovietų Sąjungą už tai, 
kad viename vadovaujančiame 
laikraštyje buvo kritikuota 
Vatikano fašistiniai polinkiai.

Paikam, demagogiškame ar-

ninė, kurioj jisai eina daktaro 
pareigas, sako, gana moder
niškai įrengta ir pavyzdingai 
užlaikoma. Dėdei Šamui tar
nyste pilnai pasitenkinęs, tik, 
žinoma, namiškių pasiilgęs, o 
kai taip toli nuo namų randa
si, tai truks gana ilgas laikas, 
kol galės pasimatyti. Jo jau
na žmona Beatrice neužilgo 
mano susilaukti mažiuko. Jo
sios brolis Walteris Beniulis 
jau gavo įsakymą stoti kariuo
menėn kovo 15 d.

Beje, dr. Walmus Sicilijoj 
ar Italijoj nupirko dovanų dėl 
savo žmonos ir motinos ir ją
sias pasiuntė, bet kas nors tą 
siuntinį pirmiau apžiūrėjo ir 
viskas, kas buvo geresnio, iš
imta, gavo tik mažos vertės 
daiktelius.

Koresp.

Filmos-Teatrai
“Naval Log of Victory” 

Embassy Teatruose
Embassy Newsreel Teatre, 

Broadway ir 46th St., New 
Yorke, vasario 10-tą pradėta 
rodyti ir bus rodoma tik per 
vieną savaitę jaudinančių tik
rų karo veiksmų filmą “Navai 
Log of Victory.” Taipgi rodo
ma kitos vėliausios iš karo ir 
namų fronto žinios. Priedams 
visuomet būna rodoma komiš
ka filmą. \

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.

PARDAVIMAI
Parsiduoda 4 šeimynų mūrinis 

namas, prieinama kaina — $4,000. 
Vertas $9000. Yra garas, maudynes, 
aliejinis pečius. Viena krautuvė, biz- 
niškoj gatvėje. Viskas tvarkoj. 
Kreipkitės po antrašu: 320 Roebling 
St., Brooklyne. Tel. EV. 8-6751.

(34-36)

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)

Pereitą pirmadienį lankėsi 
Laisvėje Algirdas Brazis, chi- 
cagietis dainininkas, su pasvei
kinimais nuo draugingų vil
niečių, taipgi atlankyt savo se
nus pažįstamus laisviečius.

Bronxe areštuotas M. Pen- 
nachia, 17 m., kaltinant auto- 
mobiliumi suvažinėjus mote
riškę su dviem mažais vaikais 
savaitė atgal ir pasislėpus nuo 
atsakomybės. Jis neturėjęs lei
dimo vairuoti mašiną.

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker, matomai, 
turi plačių ryšių su amerikie
tišku lietuvių jaunimu ir seni
mu, jeigu pamato ir aprašo 
daugelį lietuviškų veiksnių, 
informuoja apie juos visuome
nę.

Daily Worker rašė ir apie 
tautininkų-fašistų “seimą,” in
formuodamas Amerikos vi
suomenę apie to neva seimo 
fašistinį pobūdį ir melagingą 
persistatymą, būk jis atstovau
ja milioną lietuvių, kuomet 
faktinai atstovavo tik patys sa- 
vę.

Dienraštis Daily Worker 
jau seniai buvo nepavaduoja
mas informacijų šaltinis darbi
ninkų ir jų unijų amerikiniais 
ir tarptautiniais politikos klau
simais, taipgi tautinių mažu-

OPERETE
'Kuprotas Oželis
PIRMUTINĖ LIETUVIŲ

Vieno veiksmo
KALBOJ FILMĄ 
Komedija

TURI 10 GRAŽIŲ LIAUDIES DAINŲ 
Vaizduoja Lietuvos kaimo gyvenimą. Taipgi bus rodoma 

ir kitos gražios filmos.

/ / W — „ — r r Tai labai įdomiv aiiKa komedija

Įvyks Penktadienį ir šeštadienį

Vasario 11 ir 12 February
Pradžia 8 vai. vakaro

“KUPROTAS OŽELIS” ope
retėj vaidina mūsų geriausi 
lietuviški aktoriai-dainininkai, 
kaip tai: N. Juškaite, J. Jud- 
žentas, V. Misiūnaitė, J. La
zauskas, F. Bunkus.

Parašyta Sofijos Čiurlionienės 
(Kymantaitės)

Filmą pagamino ir rodys 
GEORGE KLIMAS

UžTIKRINAM GRAŽAUS 
PASITENKINIMO

Amerikos Liet. Piliečių Kliubo Salėje
280 Union Avė. Kampas stagg st., Brooklyn, N. Y.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdėslo 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

Jeigu kariškiai ima laiko 
kalbėti apie svarbą popieros 
rinkimo, reikalas turi būti 
svarbus. O jie kalba.

Pereitą ketvirtadienį įvyku
siame tam tikslui nepaprastos 
padėties mitinge Įeit, genero
las Brehon B. Somervell, vy- 
riausis armijai reikmenų pri
statymo divizijos vedėjas pa
sakė, jog “sunkiausios karo 
dienos tebėra priešakyje” ir 
kad pristatyme armijai viso
kiausių reikmenų, be kitko, la- gumente už tą rezoliuciją ša
bai svarbią rolę lošia popiera,! ko, būk ta kritika metanti še- 
kurios dar negauna pakanka- sėlį ant Amerikos katalikų iš- 
mai. ' tikimybes, kuomet ten buvo

Pervežime reikmenų į toli- rašoma apie Vatikano politi
nius kraštus reikia vyniojamos!ką. 
popieros ir visokiausių formų 
maišų ir dėžių, kurių padary
mui vartojama atlikusi popie
ra. Dėl to svarbu mažiausio 
lakšto popieros be reikalo ne
suteršti, nenumesti, bet tvarko
je atiduoti jos surinkėjams.

Brooklyno Muziejaus vedė
jai skundžiasi, kad pastarai
siais laikais atsirado vandalų, 
kurie sužaloja išstatytus paro- 
don brangius, nebeatsteigia- 
mus daiktus.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

jQ LIETUVIŠKAS kabaretas
" O STANLEY MISIŪNAS

/ SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

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 j mūsų

//" PARAMOUNT CABARET
U 473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS

282 Union Avė.
BROOKLYN

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
j Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 
j legalese šventėse j
! Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
J Tel. EVergreen 4-9612

-- “Y“''"2''i Til....... '

i I A MO N D PA I K-B ***
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DIAMOND ENSEMBLE
HRST IN her ~

_____5 T 'N QUALITY

NO, 07 0 
l.ady Crosby 
Matched 14K gold 
rings, intricately 
fashioned in ro- 
.mantic designs. 
Lovely. .

Both for

'b5-
Weekly Terms

DIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAIL

All Lady Crosby 
ensembles in pre
sentation boxes,

De-
RO-

Aplankykite Mūsų Religinių Daiktų 
partmentą. Mes Turime Pilnai Visokių 
ŠANČIŲ, KRYŽIŲ, MEDALIŲ, STOVY- 
LUKIŲ ir MALDAKNYGIŲ. Maži rankpi
nigiai palaikys jums bi daiktą.

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

Tel. STagg 2-2173. ATDARA VAKARAIS




