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Bėda redaktoriams yra ta, 
kad jų profesija verčia juos 
skaityti visokius šlamštus, pa
rašytus 
nokiais 
m a is.

Štai, mes turime skaityti net 
ir nutroškusio Smetonos testa
mentą, pavadintą Timeless Li
thuania, kurį išleido lietuviš
kieji smetonininkai.

SOVIETAI ATVADAVO LUGĄ IR 800 KITŲ VIETOVIŲ
Tautininkų-fašistų “seimo” 

p. Karpius ir ponia Smetonie
nė pareiškė, kad šitos knygos 
parašymui Antanas Smetona 
įdėjo “labai daug d.arbo.”

Apdairesnis skaitytojas, per
skaitęs knygą, pamanys taip: 
Smetona parašė apie 90 nuoš., 
o 10 nuoš. parašė Norom, ofi

cialia knygos autorius.

ZIRZIA VIELOS SUO
MIU GANDAIS 

APIE TAIKA

Raudonoji Armija per 5 Dienas Atkariavo 
2,000 Ketvirtainių Mylių Plotą; Gręsia 
Vokiečiams Pskove, Netoli Latvijos

TALKININKAI ATGAVO 
INICIATYVĄ KAI KUR 
I PIETUS NUO ROMOS

Atvykęs Amerikon, Antanas 
Smetona, matyt, buvo pasista
tęs tokį klausimą: Kaip jis ga-

savo fašistinį režimą Lietuvo
je, — bjaurų, pragaištingą lie
tuvių tautai režimą?

Ir jis surado į tai atsakymą: 
Tegu Noremas esti knygos au
torius, o jis pats apie save pa
rašys ir tuo būdu apdums 
“durniems amerikiečiams” <a- 
kis.

Jeigu Smetona galėjo tiek 
daug klastų padaryti lietuvių 
tautai, tai kodėl gi jis negali 
bent vienos iškepti amerikie
čių tautai ?!

Taip Smetona samprotavo ir 
pagal tą jis dirbo — teisino 
savo režimą, parašydamas 
knygą, kurią šiandien jo pase
kėjai taip platina.

Telegrafo vielos ir radijai 
zirzia paskalais apie Suomi
jos - Finliandijos “palinki
mus taikytis” su Sovietais. 
Taikos siūlymams pagamin
ti suvažiavę, girdi, Švedijon 
buvęs Suomijos premjeras 
Juho Paasikivi ir trejetas 
dabartinių ministerių.—Pa- 
asikivio vadovybėje buvo 
padaryta ir 1940 m. taika 
tarp Suomijos ir Sovietų.— 
Suprantama, jog dabarti
nius taikos gandus skleidžia 
ypač suomių socialdemokra
tai, jieškodami sau pritari
mo Amerikoje. O jie yra 
skaitlingiausia partija Suo
mijos seime.

MICHA1L0VIČIUS SU 
NACIAIS PRIEŠ 

PATRIJOTUS
--------  1 London. — Jugoslavijos

Rodosi, nemažai knygų esu caristo gen. Michailovičiaus 
skaitęs, bet taip per akis me-.^etnikai veikliai padeda vo- 
luojančios anglų kalboje stam-j Riečiams atakuoti jugoslavų
besnės knygos nesu skaitęs.

Tiesa, Pakštas yra parašęs 
vaikiškų filosofijų, “dr.” Vilei
šis yra išleidęs “traktatą” apie 
tai, kad Stalinas valgąs steiką 
auksinėmis šakutėmis, auksi
niu peiliu ir iš auksinės lėkš
tės. Bet tai vis buvo brošiūrė
lės, o čia gi trijų šimtų pusla
pių knyga, už kurią leidėjai 
ima $3. Ir ji rašyta “preziden
to,” o jos autoriumi — buvęs 
diplomatas!. . .

Visur marguoja tik Smeto
na ir Smetona. Jis išgelbėjo 
lietuvių tautą! Jis buvo josios 
smegenys. Jis buvo josios va
das!

Atsiminęs, kad jis turėjo 
švogerį Tubelį, ir švogerką Ja
dvygą Tubelienę, — Smetona 
nepagailėjo pagyrų ir jiems.

Stalinas — prakeiktas; jis 
“gengsteris,” “azijatas” (Hit
lerio terminologija). Fašistai 
suomiai 1939-1940 metais 
“ruskius” sumušę. Paleckis — 
“kriminalistas.” Lietuvos ko
munistai — “žydai!”

Tokia ta istorija, tokis An
tano Smetonos testamentas!

Vos baigęs “veikalą” rašyti, 
—Smetona, nutroško, jausda
masis, kad jis savo darbą už
baigė, pastatydamas ant jo 
svastiką!

(Išsamesnė šitos knygos ap
žvalga teks padaryti vėliau). 
Po negarbingos mirties net ir 
Smetonos palaikai negauna 
ramybės — išmesti iš katali
kiško kapinyno.

patrijotus - partizanus, va
dovaujamus Tito-Broz, kaip 
pranešė partizanų koman
da.

Partizanai įtūžusiai kovo
ja prieš dabartinį galin
giausią, septintąjį nacių o- 
fensyvą Bosnijoj, Juodkal
nijoj ir Kroatijoj, Jugosla
vijos dalyse.

Kur partizanai nepajėgia 
tiesioginiuose mūšiuose at- 
silaikyt prieš vokiečius, tai 
paskirais būriais atakuoja 
priešus užnugarėn, iš šonų 
ir ypač ardo jų geležinke
lius ir sprogdina traukinius.

Stengiasi Ištraukt Ame
rikiečius iš Japonų

Vienas ‘mūsų prietelius ra
šo :

“Prezidentas Rooseveltas ig
noravo ‘nogla smerčia’ mirusį 
Smetoną, nepasiuntė jo šeimai 
užuojautos. Vienybė skelbė, 
jog tokis užuojautos laiškas 
gautas nuo sekr. Hull, bet ir 
to iki šiol nepaskelbė.

“Tačiau, kai žuvo laikraš
čio korespondentas Raymond 
Clapper, prez. Rooseveltas ra
do reikalinga tokią užuojautą 
viešai paskelbti. Reiškia, ko
respondentas vertinamas la
biau, negu* ‘prez.* Smetona!”

Washington, vas. 14. — 
Amerikos vyriausybė deda 
visas pastangas, kad per 
bepusiškų kraštų tarpinin- 
kystę sugrąžint namo ame
rikiečiui belaisvius mainais 
už suimtus japonus. Nes 
gręsia mirtis nuo japonų 
budelių tiems dar išliku- 
siems amerikiečiams, jeigu 
jie kiek ilgiau pasiliks žvė
riškųjų priešų naguose.

Amerikos valstyb. depart, 
pranešimas smulkmeniškai 
parodė, kaip japonai vienoj 
tik O’Donnell stovykloje Fi
lipinų salose nužudė, užkan
kino bei numarino badu 2,- 
200 amerikiečių ir 20,000 fi- 
lipinų belaisvių. Kai ku
riuos jie gyvus užkasė že
mėn. Kuomet gyvi laidoja
mi mėgino pasikelti, japo
nai jiems galvas kapojo ge
ležiniais kastuvais.

London, vas. 14. — Sovie
tų kariuomenė, kirsdama 
vokiečiam smūgius iš šonų, 
atėmė iš jų Lugą, po žiau
rių kautynių gatvėse. Lu
ga, geležinkelių mazgas, 
24,000 gyventojų miestas, 
buvo paversta į galingą na
cių tvirtumą. Šis miestas 
stovi už 80 mylių į pietus 
nuo Leningrado ir apie tiek 
pat į šiaurių rytus nuo 
Pskovo, kuris laikomas 
vartais į pietinę Estiją ir 
šiaurinę Latviją. Pskovas 
yra šešių geležinkelių ste
bulė, einančių iš Narvos, 
Leningrado (pro Lugą) ir 
iš Starajos Russos į Latvi
ją, Lietuvą ir Lenkiją.
SOVIETŲ LAIMĖJIMAI 

PER 5 DIENAS
Didžiuliame kampe į pie

tus nuo Leningrado, tarp 
Peipus ir Ilmen ežerų, Rau
donoji Armija atvadavo 
daugiau kaip 800 miestų, 
geležinkelių stočių, mieste
lių ir kaimų; atgriebė apie 
2,000 ketvirtainių mylių plo
tą ir užėmė ^punktus' tiktai 
43 mylios nuo Pskovo, stra
teginio 60,000 • gyventojų 
miesto, vadinamo rakto į 
Baltijos kraštus. Tuo pačiu 
laiku raudonarmiečiai, ko
manduojami generolo Govo- 
rovo, apvalė nuo hitlerinin
kų faktinai visus rytinius 
krantus Peipus (Cudskoje) 
ežero, kuriuom rubežiuoja- 
si Sovietų Rusija su Estija.
GRĘSIA NACIAMS NAU

JOS REPLĖS
Londono karininkai įžiū

ri, jog sovietinė kariuome
nė ruošiasi šturmuot vokie
čius į šiaurius nuo Peipus 
ežero, pro Narvą, ir į pie
tus nuo to ežero, pro Psko
vą, o tai būtų plačios rep
lės prieš nacius Estijoje.

Atėmę Lugą, raudonar
miečiai bloškia vokiečius to
liau į pietų vakarus palei 
geležinkelį vedantį į Psko
vą. O Sovietams pasiekus 
Pskovą, būtų įstatyta pavo- 
jun vokiečių armija Stara- 
joj Russoj, 110 mylių į ry
tus nuo Pskovo.

Raudonoji Armija nugrū-

do nacius jau iki 100 mylių 
į pietus nuo Leningrado 
priemiesčių. J
SOVIETŲ ŠOVINIAI PA
SIEKIA VISUS APSUP

TUS VOKIEČIUS
Ugnis iš sovietinių mino

svaidžių (mortirų) ir ka- 
nuolių jau pasiekia visus li
kučius dešimties hitlerinin
kų divizijų, apsuptų į vaka
rus nuo Čerkąssų, palei vi
durinę Dniepro upės tėkmę. 
Apsuptieji suvaryti į aštuo- 
nių mylių pločio koridorių, 
kurio vidurys yra istorinis 
Korsun miestas. Sovietų ko- 
vūnai dabar už trejeto-ket- 
verto mylių nuo Korsunio 
naikina vokiečius tuose 
spąstuose. Be to, raudonar
miečiai atskelia nedidelius 
šio ruožto gabalus ir smulk
meniškai mėsinėja nacius 
juose.

Naciai iš lauko pusės pa
darė dar septynias despera
tiškas atakas, mėgindami 
paliuosuot apsuptuosius.

Sovietai ištaškė visus tuos 
priešų bandymus ir, šalia 
kitko, sudaužė 60 vokiečių 
tankų, 15 motorinių kanuo- 
lių, išmušė iš veikimo dau
giau kaip 20 tankų ir su
naikino 21-ną šarvuotą na
cių automobilį.

Nuo apsupimo ploto rau
donarmiečiai atkirto ir už
ėmė geležinkelio stotį Sot- 
niki ir dar kelias gyvena
mąsias vietas.

Lugos-Peipus ežero sri
tyje Sovietų kariai, nežiū
rint ištižusios žemės ir 
klampių miškų, šluoja hit
lerininkus vis tolyn atgal. 
Sovietiniai partizanai veik
liai padeda raudonarmie
čiams.

Visuose frontuose Sovie
tai pagrobė stambius kie
kius priešų ginklų ir Amu
nicijos.

Vąsario 12 d. buvo sunai
kinta bei iš veikimo išmuš
ta 102 nacių tankai ir nu
šauta 36 jų lėktuvai.

LENKU PONAI GEIDŽIA, 
KAD NACIAI LAIMĖTU, 
KAIP ĮRODO PRAVDA

Italija, vas. 14. — Anglų- 
amerikiečiu kariuomenė at
griebė veiksmų iniciatyvą 
kai kuriose fronto dalyse 
Anzio-Nettuno srityje, j 
pietus nuo Romos. Pats 
Berlyno radijas pripažino, 
jog tūluose punktuose- čia 
talkininkai pradėjo ofensy- 
vius mūšius.

Pragiedrėjus orui, Ame
rikos lėktuvai padarė virš 
500 pavienių žygių prieš na
cių pozicijas per dieną.

Per nuožmius mūšius vie
nas kaimas šiame ruožte 
tris kartus perėjo iš vienų 
rankų į antras. Nacių tan
kai skystąja ugnim atakavo 
amerikiečius ir anglus, bet 
liko atmušti. Atremtos ir 
kitos priešų atakos.

Talkininkų padėtis šiame 
fronte “bendrai yra gana 
gera,” kaip teigia anglų- 
amerikiečių komandos pra
nešimas po penkių dienų 
labai sunkios padėties.
Naciai Pavertė Vienuolyną 

į Savo Tvirtumą
Į pietus nuo šio fronto, 

Cassino srityje, amerikie
čiai per įnirtusias kautynes 
dar truputį laimėjo. Dabar 
jų rankose yra penktadalis

Cassino miesto.
Vokiečiai padare sau 

tvirtumą iš senojo benedik- 
tiecių vienuolyno ant kalno 
į šiaurius nuo Cassino ir 
žeria iš to vienuolyno ugnį 
į amerikiečius žemiau.

Popiežiaus prašomas, an
glų - amerikiečių koman
duoto j as, gen. Clark buvo 
žadėjęs nebombarduot vie
nuolyno. Bet kada hitleri
ninkai pavertė jį karin.savo 
lizdu, tai sakoma, ameri
kiečiai neišvengiamai turės 
artilerijos šoviniais ir oro 
bombomis pleškint priešus 
tarp vienuolyno mūrų.

4MER1KAI REIKIA
ROOSEVELTO, SA

KO EARL BROWDER

Leningrado Gubernijos 
Partizaną Veiksniai

Nežinia keno padėtos 
bombos apardė ateivybes į- 
staigas Jeruzalėj ir Haifoj 
Palestinoj.

Maskva. — Leningrado 
gubernijos partizanai tarp 
sausio 27 ir vasario 5 d. su
ardė septynis karinius vo
kiečių traukinius, susprog
dino vieną geležinkelio tiltą, 
sunaikino 60 trokų ir 200 
vežimų su kroviniais, aštuo
nis žibalo vagonus ir šū
viais iš kulkosvaidžių nu
kirto keturis nacių lėktu
vus. *

Gal p. Tysliava 
kodėl Prezidentas 
“prezidentą?”

paaiškins, 
ignoravo

Leningrad. — Sovietai 
gavo iš Anglijos smarkių 
lėktuvų kovotojų, vadinamų

MASKVA. — Emigracinė lenkų valdžia Londone ne
nori, kad Vokietija būtų sumušta, • ir padeda naciams 
prieš Sovietų Sąjungą. Ta lenkų valdžia tik veidmai
niauja, nuduodama, būk jinai šiame kare siekianti to
kių pat tikslų, kaip demokratiniai talkininkai. Šitaip 
tuos lenkų valdovus kaltino Pravda, Sovietų komunistų 
laikraštis, rašydamas:

“Jie (londoniškė lenkų valdžia) kovoja, kad visiškai 
sumušt Sovietų Sąjungą. Negalima sakyt, kad jie laiky
tųsi bent draugiško bepusiškumo. Faktinai, jie padeda 

vokiečiams.
“Tie lenkų fašistai bendradarbiauja su vokiečiais ne 

tik pavieniais atvejais, bet pagal tam tikrą veikimo pro
gramą.

“Lenkų politikieriai, tokio plauko, kaip Sosnovskis 
(generolas, vyriausias komanduotojas emigracinių len 
kų armijų) niekados nelaikė Raudonosios Armijos ‘mū
sų talkininkų talkininke.’ Kuomet jie taip sako, tai sta
čiai meluoja. Jie nepajėgia paslėpt savo fašistinės ne
apykantos prieš rusus.

“Apakę gyvuliška.neapykanta prieš viską, kas tik ru
siška, tie lenkų imperialistai nemąsto apie savo kraštą, 
kaipo vokiečių prispaustą. Jie nusispjauna ant laisvę 
mylinčių žmonių kovos ir pergalės prieš hitlerizmą. At
virkščiai, jie bijo tokios pergalės, nes savo širdyje jie 
laukia, kad Sovietų Sąjunga būtų sumušta ir kad Rusi
ja būtų sumušta. Apie tai jie visuomet svajojo, o dabar, 
kai Raudonoji Armija sumuša vokiečius, tai jie net 
sustingsta iš dar didesnio pašėlimo” (prieš Sovietus).

Pravda kaltino londoniškę lenkų valdžia, kad jinai 
“sudėjus rankas” ramiai sau žiūri, kai vokiečiai naiki
na lenkų tautą.

“Visi lenkai, kurie brangina Lenkijos garbę ir nepri
klausomybę, stoja išvien su Lenkų Patri j otų Sąjunga 
(gyvuojančią Sovietuose), su garbingais generolo Der
lingo lenkais kariais,” sako Pravda: “šie įrodo savo 
draugiškumą Raudonajai Armijai ne žodžiais, bet dar
bais.”

Slaptieji laikraščiai, Lenkijoj leidžiami po londoniš- 
kės lenkų valdžios komanda, taipgi tarnauja vokie
čiams, kovodami prieš Sovietus. Taip antai, slaptas jų 
laikraštis Nepogleglosc (Nepriklausomybė) atsišauki
me į lenkus valstiečius, rašė: '

“Šiandien mes žinome, jog kaip vokiečiai, taip ir bol
ševikai yra didžiausi mūsų priešai.”

Čia suminėta vokiečiai tiktai todėl, kad lenkų ponai

PUOLĄ VIENUOLYNĄ
Berlyno radijas sake, jog 

amerikiečiai bombarduoja 
vokiečius vienuolyne ties 
Cassino. — Nes naciai pa
vertė šį vienuolyną į savo 
tvirtumą.

Amerikos lakūnai vėl 
smoge naciam Francijoj.

Boston. — Vėl išrinkti 
Rooseveltą prezidentu ir 
griežtai vykdyti Teherano 
konferencijos tarimus —tai 
vieninteliai keliai, kuriais 
pasaulis gali pasiekti per
galingos ir pastovios taikos 
ir saugumo, kaip kad pa
reiškė Earl Browder, Ko
munistų Partijos generalis 
sekretorius, kalbėdamas Bo
stone sekmadienį:

“Visų partijų patrijoti- 
niai vyrai ir moterys turi 
apsivienyti ir įtikinti Roo
seveltą, kad jo vadovybė ir 
toliau yra visam kraštui 
reikalinga.

“Saugumas,” pagal Tehe
rano programą, “tai reiškia 
ne tik fizinę apsaugą nuo0 • I 1 - • IT —I V “""'Y i.wv,

□OVietŲ L&kllliai Vėl Užpuolikų. Tatai reiškia ir
< I p •• ekonominį saugumą, visuo-Atakavo Suomiją

Stockholm, vas. 14. — 
Pranešama, jog Sovietų la
kūnai bombardavo kelis uo
stus ir šiaip strateginius 
miestus šiaurinėje Suomi
jos - Finliandijos dalyje.

Iš pirmesnio žygio prieš 
suomių uostą Kotką sugrį
žo visi Sovietų lėktuvai.

Amerikos submarinai 
skandino dar 12 japonų 
vų.

nu- 
lai-

Anglai Siunčia Drabužiu Do
vanas Sovietų Moterim

London. — Anglai mote
riškų drabužių fabrikantai 
ir verslininkai siunčia So
vietų moterims 90,000 suk
nelių ir 30,000 apsiaustų 
(“koutų”) su sveikinimo 
ženkleliais rusų kalba. Šių 
dovanų vertė būsianti apie 
pusę miliono dolerių. Vien 
jų persiuntimas lėšuos $16,- 
000.

Hurricanes, ir jau veikia 
jais šiauriniame fronte.

norėjo paslėpt taktą, jog jie veda kovą tik pries Sovie
tus šiafhe fronte. Nes jeigu jie nedrįbtelėtų žodžio apie 
vokiečius, tai prieš save sukeltų skaitytojus.

Berlyno radijas sakė, jog
Sovietai pradėjo smarkius 

mūšius į šiaurva-
karius nuo Novosokolnikų, 
linkui Latvijos.

meninį saugumą, dvasinį 
saugumą — tautų šeimoje.”

Tokios programos vykdy
mą geriausiai užtikrintų 
Roosevelto išrinkimas ket
virtajai tarnybai, sakė 
Browderis:

“ši šalis dar anaiptol nei
na į marksizmą ar socializ
mą ar komunizmą. Ir jinai 
dar neis į juos numatomo
je ateityje, jeigu Teherano 
programa bus sėkmingai į- 
vykdyta.”

Naciai Galvatrūkčiais 
Bėgą Latvijon

Maskva, vas. 14. — Inter
national News agentūra tei
gia, kad vokiečiai sumišime 
bėga rytiniu Peipus ežero . 
ruožtu į pietus linkui Lat
vijos. Sakoma, kad raudon- ' 
armiečiai dasivijo priešus 
iki 33 mylių nuo Pskovo. ;

Sodindami daugius minų 
ištižusiuose laukuose ir ke
liuose ir už versdami vieš
kelius visokiomis skerspai- 
nėmis, hitlerininkai bando 
apstabdyti tokį greitą so
vietinių karuj žygiavimą 
pirmyn.
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Ko Jie Klausys?
Valstybės sekretorius Hull aiškiai ir 

atvirai pasakė Suomijos fašistams: išsi
traukite iš karo. Prezidentas Roosevel- 
tas prie to pridėjo: sutinku su tuo, ką 
sakė Mr. Hull.

Vadinasi' suomiams fašistams buvo 
aiškiai pasakyta, kad jie nesitikėtų jo
kios iš Amerikos “intervencijos” į jų gel
bėjimo reikalą. Jie patys su Hitleriu su
sidėjo, jie Hitleriui gelbėjo ir gelbsti, jie 
įvėlė Suomiją į baisią padėtį, pradėdami 
prieš Tarybų Sąjungų karą ir dabar jų 
reikalas baigti tą karą, jei nori,—baigti, 
pasiduodant besąlyginiai, kaip nutarė 
Teherano konferencija.

Bet Suomijos fašistai dar vis manev
ruoja, plepa, rašo, skundžiasi, jieškoda- 
mi pasaulyj užuojautos.

Kaip šiandien dalykai atrodo, tai var
giai Suomijos fašistai, Tanneriai, Man- 
nerheimai ir jiems panašūs, galės išsi- 
maknoti iš tos kruvinos balos, į kurią jie 
įsirito ir įtraukė visą suomių kraštą. 
Tą, matyt, jaučia ir žino ir Tarybų Są
jungos vyriausybė. Todėl ji ir “nesiba- 
deriuoja”, neeikvoja žodžių tiems nenau
dėliams įtikinti. Raudonoji Armija nau
doja jėgą. Andai bomberiai daužė Hel
sinkį, už poros dienų — Kotką, ateityj, 
matyt, Raudonoji Armija pasirįžusi dar 
ir dar kirsti didesnius smūgius, su ku
riais Helsinkio ponai turės skaitytis ank
sčiau ar vėliau.

Su fašistiniais banditais, pasirodo, te
galima kalbėtis tik ginklu, tik pajėga. 
Kitko jie neklauso.

Imasi Griežtesnių Priemonių
Anglijos vyriausybė uždraudė lenkams 

fašistams Londone spausdinti savaitraštį 
“Wiadomosci Polskie” dėl to, kad šis 
laikraštis buvo bjauriai nusistatęs prieš 
Tarybų Sąjungų, ją visaip niekino, šmei
žė.

Nereikia nei sakyti, kad tai geras ang
lų vyriausybės žygis. Ar gi tai natūralu, 
ar tai leistina, kad Londone lenkai fašis
tai susisuktų lizdus ir iš jų bjauriotų 
Raudonąją Armiją, didvyriškai mušan
čių nacius ir nešančią laisvę pačiai Len
kijai?

Be abejo, “Wiadomosci Polskie” — tai 
tik pradžia. Jei anglai norės lenkus fa
šistus suvaldyti, jie turės daryti ir dau
giau grįežtesnių žingsnių.

Fašistas yra fašistas, nepaisant, ko
kios jis tautos. Prieš fašistus, todėl, rei
kia kovoti ne tik karo frontuose, bet ir 
užfrončiuose!

Sako, Thaelmaiin’as Pabėgęs
Čikagos dienraštis Vilnis (š. m. vas. 10 

d.) rašo:
“Bostono dienraščio ‘Christian Science 

Monitor’ korespondentas, pasiremdamas 
žinia, kurią paskelbė nacių laikraštis 
‘Hanover Zeitung’, praneša, kad vokie
čių komunistų vadui Ernstui Thaelman- 
nui pasisekė ištrūkt iš nacių nagų. Jam ■ 
pasisekė pabėgt laike sumišimo, kuris 
kilo pasėkoje orinio bombardavimo.

“Naciai paskyrė šimtą tūkstančių mar
kių nagrados tam, kas padės jiems su
gauti Thaelmanną.

“Būtų daug džiaugsmo visiems demo
kratijos draugams, jeigu ta žinia pasi
tvirtintų. Būdamas laisvėje Thaelman- 
nas suloštų didžiausią rolę kovoje prieš 
hitlerinius budelius. Jis yra simbolis ko
vojančios vokiečių liaudies!

“Kaip tik hitlerininkai pasigrobė 
valdžią pradžioj 1933 metų, Ernst Thael- 
mann tuoj buvo suareštuotas. Per visus 
tuos ilgus metus jis išbuvo kalėjime, vi
siškai izoliuotas, visiškai atskirtas nuo 
viso pasaulio. Kad ir sunkiausias kalė
jimo režimas nepalaužė jo geležinės va
lios.”

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
IR VĖL MENŠEVIKIŠ- 
KAS“THREE CHEERS 

FOR HITLER”
Nė valandėlei nereikia 

manyti, kad lietuviški men
ševikai atsižadėjo savo pro- 
naciškos politikos. Hitlerį 
jie tebeskaito savo priete- 
lium ir pyksta ant jo tik už 
tai, kad jis savo pasižadė
jimo neišpildė, nepakanka
mai smarkiai ir galingai 
kirto Sovietų * Sąjungai ir 
tuo būdu nepajėgė išgelbė
ti pasaulį “nuo bolševiz
mo!”

Ypatingai jiems nepatin
ka ir atrodo baisu, kad ar
tėja Baltijos kraštų išlais
vinimas iš nacių vergijos, 
kad Raudonoji Armija jau 
beldžiasi į Baltijos duris. 
Jęigu Hitleris būtų buvęs 
stipresnis, menševikai ar
gumentuoja, tai jis būtų 
neprileidęs Raudonosios 
Ąrmijos prie Baltijos ir 
tuo būdu būtų apsaugojęs 
Lietuvą, Estiją ir Latviją 
nuo tos “nelaimės.”

Naujienos (vas. 7 d.) ra
to”:

“Vokiečių kontroliuoja
mas Skandinavijos telegra
fo biuras praneša, kad Lie
tuvoje tapo paskelbia tam 
tikrų amžiaus klasių vyrų 
mobilizacija, kartu su įspė
jimu lietuviams, kad jie 
tprį ‘ginti savo kraštą’ nuo 
prisiartinančių rusų.

“To buvo galima laukti. 
Kai Raudonoji Armija pri
ėjo prie Baltijos valstybių 
•ienų (į vieną šitų valsty
bių, Estiją, ji jau įžengė), 
tai naciai šaukia jų gyven
tojus gintis!

‘‘Kodėl gi jų neapgynė 
Hitleris, kuris žadėjo ‘iš-

nup bolševizmo?”

Kaip Japonai Kankino, Badu Marino ir 
Žudė Bataano ir Corrfegidoro Didvyrius

Karo ir Laivyno Department 
tai bendrame raporte atiden
gė, kad japonai žiauriai kan
kino, badu marino, prievarta 
vertė dirbti sunkius darbus bei 
žvėriškai žudė suimtus į be 
laisvę Bataan’e ir Corregidor’e 
amerikiečius bei filipinus ka
reivius.

Vienas iš išsigelbėjusių kari
ninkų pareiškė, kad japonų 
brutališkumas buvo tiek žiau
rus, kad “nors sumušti, alkani 
ir pavargę per paskutiniąsias 
Bataan’o kovos dienas, nors 
tolimesnis spyrimasis ir buvo 
visiškai beviltis, mūsų ameri
kiečiai kareiviai ir jų ginklo 
draugai fjlipinai būtų gyvi ne- 
pasidavę, jei būtų žinoję, kas 
jų laukia.”

Karininkai ir kareiviai — 
netgi kapelionai — buvo taip 
beširdiškai kankinami dažnai 
aukštųjų japonų karininkų 
akivaizdoje, kad tūkstančiai jų 
vietoje mirė.

Laike 85 mylių “Mirties 
Maršo,” kuris prasidėjo Bata
an’o pasidavimo dieną, įvyko 
šie dalykai:

Amerikiečiams bei filipi- 
naras buvo uždrausta valgyti 
maistą, kurį jie turėjo su sa
vimi ;

Tiems, kurie turėjo japonų 
pinigų ar ženklų, buvo nukirs
tos galvos;

Ligoniai, 
b ar duoti iš 
varyti į to

kurie buvo išbom- 
ligoninių, buvo su- 
maršo eiles, o ku

rie sugriuvo — buvo nušauti;
Kai troškulio marinami ka

reiviai bėgdavo prie šulinių, 
jie buvo žudomi;

Visi buvo paliekami lauke, 
karštoje saulėje, ištisas dienas 
be uždengimo ir vandens.

Kuomet jie ■. buvo sugrūsti į 
“Buliaus palapinę” — be vie
tos prigulti, japonų kareiviai 
juos per visą naktį badė dur
tuvais.

12,000 belaisvių, suimtų 
Corregidor’e, buvo visą savaitę 
laikomi be maisto, ant cemen
to grindų 100 kvad. jardų. 
Tenai tebuvo vos 1 vandens

. . tt-.t • i -i. i. • i 4. • 4- uc krioklys ir kiekvienas turėda-Ot, jeigu Hitleris butų toja — kartoja po to, kai 17 
pajėgęs išpildyti savo pasi- jau visas svietas mato ir 

išlaikyti už- žino, ką neša naciai, su ko
kia baime ir pasibaisėjimu 
Lietuvos ir visų kitų kraš
tų žmonės pasitiko 4r pasi
tinka tuos dvidešimto šimt
mečio kruvinuosius hunus.
Juos visur pasitiko ir pasi
tinka su prakeiksmu.

Tiktai paskutiniai nacių 
pakalikai dar ir šiandien 
gali skelbti ir nuodyti 
Amerikos lietuvių galvas 
tuo bjauriu išmislu, kad 
kur nors naciai buvo pasi
tikti su džiaugsmu. Ypatin
gai Lietuvos žmonės bijojo 
naciškosios pavietrės, nes 
jie atsiminė vokiečių oku
pacijos siautimą ir žiauru
mus Pirmojo Pasaulinio 
Karo metu. Jie atsiminė tą 
priespaudą ir barbarizmą, 
kurį Lietuvon atnešė vokie
čiai. Jie atsiminė tas kan
čias, kurias turėjo pergy
venti Lietuvos žmonelės po 
vokiečių okupacija.

Dar ne viskas. Naujienos 
teigia, kad hitlerizmas esąs 
visai nebepavojingas ir ne
bebaisus Lietuvos žmonėms. 
Nes, girdi, jie žino, kad 
“Hitleris bus sumuštas.” 
Kas kita, girdi, jeigu Rau
donoji Armija laimes, ateis 
ir išlaisvins Lietuvą, 
Raudonoji Armija, kurios 
eilėse randasi keletas de- 
sėtkų tūkstančių geriausių 
lietuvių tautos sūnų. • Ta 
armija esanti didžiausia 
baimė ir nelaimė Lietuvai. 
Grigaitis sako: “Jeigu Ru
sija pasiims t Baltijos vals
tybes ir pririš jas prie 
SSSR, tai jie bus pavergti 
amžinai. Ne tik pavergti, 
bet daugelį jų raudlonar- 
miečiai gali ir išžudyti, 
keršydami už pasipriešini-

ir visoje 
fašistinį 

Naujienų 
džiaugs-

žadėjimą ir 
grobtus kraštus 
Europoje įvesti 
barbarizmą, tai 
redaktorius būtų
mu nesitveręs ir karštai už 
tai Hitlerį būtųs pasveiki
nęs. Dabar išėjo kitaip. Da
bar verkia Hitleris ir ver
kia Grigaitis su visa men
ševikų klika!

Dar daugiau. Menševikų 
orakulas vėl pakartoja tą 
prakeiktą nacių melą, kad 
Hitlerio barbariškas gau
jas Lietuvos žmonės pasiti
kę išskėstomis rankomis. 
Pasitikę su tokiu pat 
džiaugsmu, suprantama, 
kaip Naujienų leidžiamas 
“Jaunimas,” kuris sušuko, 
“three cheers for Hitler 
and his legions!” Vietoj at
šaukti tą bjaurų melą, vie
toj muštis į krūtinę ir 
šaukti “mes klydome, mū
sų kaltė,” Grigaitis tiktai 
jį pakartoja. Tasai begėdis 
tiesiog ir sako:

“Kai 1941 birželio 
23 dieną vokiečiai ėmė ver
žtis į Lietuvos žemę, minios 
žmonių pasitiko juos su 
džiaugsmu..

Taip sakė Hitlerio pro
pagandos biuras, tąip mela
vo ir tarnavo Hitleriui ta
da menševikų klerikalų ir 
tautininkų spauda. Taip te
bemeluoja ir tebeskleidžia 
tą Goebbelso melą šiandien 
ta pati spauda.

Atsimename, Tėvynėje 
buvo rašyta, kad Lietuvos 
žmonės net apsiverkę iš 
džiaugsmo, kai išvydę na
cių bombas krintant ant 
Lietuvos miestų ir kaimų 
ir sėjant ugnį ir’ mirtį.

Tą melą Naujienos kar-

vo laukti po 12 valandų, kad 
prieiti eilę pripildyti savo in
dą. Po septynių dienų 7,000 
amerikiečių ir 5,000 filipinų 
gavo pirmąjį valgį — vieną in
dą ryžių ir skardinę sardinkų.

Visus šiuos faktus suteikė 
comdr. Melvyn H. McCoy, U. 
S. Laivyno, iš 1126 LaSalle 
St., Indianapolio, Ind.; pik. 
įeit. S. M. Mellnik, Coast Ar
tillery Corps, iš Dunmore, Pa., 
ir pik. Įeit, (tuomet kapito
nas) William E. Dyess, oro 
korpuso, iš Albany, Texas; jie 
visi pabėgo iš Philipinų, išbu
vę beveik metus japonų be
laisvėje. Jų prisaikdinti pra
nešimai susidėjo tiktai iš fak
tų, kuriuos tie karininkai as
meniškai išgyveno ir matė, 
bet jokiu būdu ne tai, ką “gir
dėjo iš kitų.” Jų pareiškimai' 
buvo patikrinti iš kitų šalti
nių.

Šitie trys karininkai pareiš-

mą 1941 metais!1’
Štai kur šuo pakastas. 

Gali nukentėti hitlerinin
kai, nes niekas kitas 1941 
metais nepadėjo Lietuvoje 
naciams pavergti kraštą, 
kaip tik hitlerininkai. 
Jiems \atęina j baisioji šūdo 
diena. Tiems kriminalis
tams, tiems žmogžudžiams, 
tiems Hitlerio šunims, Lie
tuvos išlaisvinti žmonės, ži
noma, neparodys jokio pa
sigailėjimo.

Jų gi gaila Grigaičiui. 
Jis šaukia, kąd juos reikia 
gelbėti!

Betgi Jungtinių Tautų 
yra susitartą ir . nusitarta 
hitlerinius karo kriminalis
tus bausti be ^pasigailėjimo. 
Vadinasi, į gailėdamasis 
Hitlerio agentų, Grigaitis, 
išeiųa prieš Jungtines Tau
tas. Jis užstoja balsiausius

kaipo

žy- 
ap- 
ra-

kė, kad kelis kartus daugiau 
amerikiečių karo belaisvių mi
rė dėl priverčiamo- sunkaus 
darbo, bendro brutališkumo ir 
daugiausia iš bado, negu ja
ponai bet kada padavė. Vie
noje belaisvių stovykloje, 
Camp O’Donnell, vien tiktai 
balandžio ir gegužės mėn., 
1942 m., mirė 2,200 amerikie
čių belaisvių. Cabanatuan’o 
stovykloje iki 1942 m., spalių 
pabaigos mirė apie 3,000 
amerikiečių. Tačiau tarp fili
pinų belaisvių O’Donnell sto
vykloje mirtingumas buvo 
daug didesnis.

Nors šis pranešimas remia
si duomenimis, suteiktais com
mander McCoy, pulkininkų 
Mellnik ir Dyess, tačiau yra 
daugiau pabėgusių iš japonų 
belaisvių stovyklų Philipinuo- 
se amerikiečių: maj. Michiel 
Dobervitch iš Ironton, Min
nesota; maj. Austin C. Shof- 
ner iš Shelbyville, Tenn.; maj. 
Jack Hawkins iš Roxton, Tex.; 
ir corpl. Reid Carlos Cham
berlain iš El Cajone, Calif. Vi
si jie yra jungt. Valstijų ma
rinų korpuso.

Išskąitliuota japonų bruta
liškumo kampanija prieš ko
vos nukamuotus, alkanus ame
rikiečius ir filipinus kareivius 
Bataan’e prasidėjo kai tik jie 
pasidavė, , tuo, ką vėliau tai 
išgyvenusieji vadino 
“Mirties Maršas.”

“Mirties* Maršas” prasidėjo, 
kada tūkstančiai belaisvių bu
vo suvaryti į krūvą Marivcles 
oro aerodrome, Bataan’e po 
jų pasidavimo, 1942 m., balan
džio 10 dienos metu.

Pik. Dyess, kuris buvo vidu
rinėje grupėje to baisaus 
giavimo Bataan’o plentu, 
rašo “Mirties Maršą” savo 
porte:

“Japonų kareivis atėmė ma
no vandens butelį, vandenį 
atidavė savo arkįiui, gi patį 
butelį numetė šalin. Mes pra
žygiavome pro filipiną belais
vį, kuris buvo užbadytas su 
durtuvais. Dažnai žudomi vy
rai gulėjo pakelėje, daugelis 
jų buvo pervažiuoti ir sutrėkš
ti japonų troku. Toks elgesys 
ir traktavimas atnešė mirtį 
vienam mano eskadrono ser
žantui, iš dvidešimts pirmojo 
dalinio. Ligoniai, išbombar- 
duoti iš artimos ligoninės, pu
siau apsvaiginti, pižamose bu
vo įstumti į žygiuojančias be
laisvių eiles. Koks jų likimas 
— nežinau. . .

“Kitą rytą, balandžio 11, 
prieš saulėtekį, mes buvome 
pažadinti ir žygiavome keliu 
tolyn. Laiks nuo laiko praskU- 
bėdavo japonų trokai. Vienas 
pravažiuojantis japonų karei
vis išplėšė iš žygiuojančio 
amerikiečio šautuvą ir su juo 
pritrenkė ant žemės vieną be
laisvį.

“Per dulkių debesis ir degi
nančius karščius mes žygiavo
me visą dieną be maisto. Apie 
vidudienį mums buvo leista 
gerti drumzliną vandenį iš vie
no pakelės upokšnio; Kiek vė
liau iš mūsų eilių buvo išimti 
trys karininkai, sumesti į Uo
ką ir nuvežti. Aš niekad ne
sužinojau, kas su jais atsitiko. 
Jie niękad nebuvo nei vienoj 
belaisvių stovykloje...

“12-tąją mes buvome supa
žindinti su tam tikros rūšies 
kankinimu, kuris buvo pažįs
tamas, kaipo šaulės vonios. 
Mus privertė neuždengtus vi
są dieną sėdėti prieš verdan
čiai karštą saulę. Mes turėjo
me labai ihažai vandenš; mū
sų troškulys buvo milžiniškas.. 
Langelis iš mūsų pamišo ir ke
li mirė. Japonai Ištempė ser
gančiuosius bei kliedahčiūsi 
Trys filipinų ir trys amerikie
čių kareiviai buvo užkasti dar 
gyvi. . .

“Aš tąjį 85, thylių maršą pa
dariau per šešias dienas su 
vieną indu. ryžiui Į<iti ameri
kiečiai tąjį “Mirties Maršą” 
žygiavo 12 djenų, ir tai bę jo- : 
VI/a aHOP '

kelią jie nuolatos gaudavo tas 
‘saulės vonias’.”

Belaisviai, suimti Corregi- 
dore, tarp kurių buvo comdr. 
McCoy ir pik. Mellnik, nieko 
panašaus, kaip “Mirties Mar
šas” neišgyveno. Bet po pasi
davimo, 7,000 amerikiečių ir 
5,000 filipinų buvo sukoncen
truoti į anksčiau buvusį “Bal- 
Ipon Station,” žinomą kaipo 
Kindley laukp garažo vietą—

tuo metu tiktai kvadratinės 
100 jardų cemento grindys, 
kurių vienas šonas nusitiesė į 
vandenį įlankoje. 12,000 be
laisvių, įskaitant visus sužeis
tuosius, kurie dar pajėgė eiti, 
buvo laikomi aut tų cementi
nių grindų be jdkio maisto iš
tisą savaitę. Tenai tebuvo vie
nas vandens krioklys 12,000- 
čių vyrų ir reikėjo eilėje lauk
ti 12 valandų, kad gavus pri
sipildyti savo butelį. Po sep
tinių dienų vyrai gavo savo 
pirmąjį maisto davinį — vie
ną indą ryžių ir skardinę gar
dink ų.

Antradienis Vasario 15,

DEMOKRATINIŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBOS FINANSŲ APYSKAITA

Paskutinėmis savaitėmis pinigų gauta nuo sekamų:
V. Unickas, Easton, Pa.................................................$1.00
Mezgėjų Kliubas, Baltimore, Md., per E. Stankevičienę $100.00
A. Totorėlis, Hartford, Conn. . . . . $10.00
Suvažiavimui sveikinimai iš Rumford, Me. per A. Kilie-

nę: A. Kilienė $2. Po $1: J. Pidzinas, A. Alenskie-
nė, V. Mališauskis, S. šaltmeris, S. Kaladzinskienė ir
P. Siaurienė. Viso H .................................$8.00

Drg. Stoękų 20 m. vedybinio gyvenimo sukaktį minint 
surinkta liet, raudonarmiečių ir vaikučių 
per G. A. Jamisoną ....

pagalbai,
$40.00

Viso
Pirmesnė apyskaita tilpusi spaudoje

. $159.00
. $5,564.60

Kartu
Išlaidos

Išlaidos sąryšyje su Suvažiavimu: spauda, svetainės, 
telegramos ir kitokios išlaidos ..

Sekretoriaus išlaidos, stampos Y ....
Iždininkės išlaidos ..................................................
Finansų raštininko išlaidos.................................
Užsienio piniginė perlaida . . . . .
Bankui už atspausdinimą čekių knygelės
Pirmininko išlaidos.................................................

. $5,723.60

. $707.71
20.00

7.21
. . Ą1

2.00
1.50
2.08

Viso . $741,01

. $4,982.59Ižde
Klaidų pataisymas: pirmesnėj apyskaitoje įsiskverbė kelios 

nemalonios klaidos, kurias čionai pataisau: P. Paserskio, iš 
Baltimore, Md., tilpo $4, turėjo būti — $40. Iš Rochester, N. 
Y., mezgėjų, per L. Bekešienę, tilpo $140 — turėjo būti $144. 
Frank Garvickas, Athol, Mass, tilpo $2. — turėjo būti $4.25. 
D. P. Lekavičius, buvo pažymėta iš Philadelphijos, gi turėjo 
būti iš Pittsburgh, Pa. Atsiprašau už nemalonias klaidas.

Philadelphia, Pa., per Šmitienę aukojo G. Bagočiunienė $5, 
J. Lesutis $5 ir Moterų Kliubas $5.( ,$ios -aukos buvo įtrauktą 
į bendrą sumą $125.75, už kurią buvo išduota vienas bendras 
pakvitavimas. K. Petrikienė, ižd.

DARBININKŲ SVEIKATA
KRAUJUOJANTI SKIL

VIO OPA
Civilizuotam pasauly la

bai daugelio žinonių yra 
prarūgę viduriai — hyper- 
chlorhydria, hyperacidity.

Jeigu taip pasitaiko tik 
kada nekada, tai da pusė 
bėdos. Bet jeigu kam įsi
taiso kroniškas Vėdaro pra- 
rūgimas, tai jau nekaip.

Nuolat tave po krūtine 
vargina, sopa, maudžia, 
knytina, raugulys kamuoja, 
kartėlis ėda, kartais ir 
vemt verčia, priseina ožiu
kus lupt. Žinoma, viduriai 
esti dažniausia iškelti, iš
pūsti, kvarkia, gurgia, bur
buliuoja. Hieną žmogų pri- 
baladoja, o ir nakčia ramy
bės nėra: neramūs viduriai 
gadina miegą, neduoda gra
žiai pasilsėt, — o tai labai 
daug reiškia blogoj on pu
sėn.

Kroniškas skilvio prarū- 
gimas ilgainiui daeina net 
iki kraujavimų. Smarkių 
rūkščių perviršis praėda ne
tik kad plėvelę, bet kartais 
ir kokią stambesnę krauja
gyslę. Tada iš opos kraujo 
nuteka į skilvį. Ligoniui pa
sidaro šleikštu ir jis Vemia 
kraujais, arba šiaip vema- 
las esti kraujuotas. Jei ne
lemia, tai išsiliejęs kraujas 
dalinai persimala ir pasi
keičia ir paskui ligonis eina 
laukan juodai arba juosvai.

Tokiais atsitikimais pir- 
miau gydytojai neduodavo 
ligoniui valgyt, bent keletą 
dienų, — būk tai tam, kad 
maistas neerzintų ir nedra
skytų opos, kad ji tuo būdu 
greičiau imtų gyti.

Dabar taip ligonio badu 
marint nebemarina, bent

Kodėl ne? Ogi todėl, kad 
iš to esti da blogiau. Kai 
vėdras dykas, be maisto, tai 
rūkštys visu smarkumu 
graužia plėves ir opą. La
biau skauda vidurius, o ir 
visam organizmui be mais
to negi koks gerumas. Su
prantama.

Todėl skilvio opos nuoti- 
kiais, net ir iki kraujavimo 
daėjusiais, badau t nereikia. 
Reikia valgyt, kad . ir be- 
kraujuojant. Valgyt netaip 
daug, užtat dažnai, kad 
skilvis nebūtų be darbo. Kai 
skilvy yra maisto, tai rūk
štys veikia maistą, jos atsi- 
skiedžia, susimaišo su mais
tu ir mažiau graužia opą. 
Ne visa ką- reikia tuomet 
valgyt. Štai kas geraį val
gyt: pienas ir šiaip pieniš
ki valgiai, kiaušiniai (vir
ti), želatinas, javiniai val
giai be ašakų, virti vaisiai 
ir gerai susmulkintos dar
žovės (pureed vegetables), 
Vaisių sunka — gerai, ypač 
per pusę sumaišyta su pie
nu. Tinka jr susmulkinta 
arba sukapota mėsa.

Gerai tokiais atsitikimais 
valgyt kas pora valandų, 
arba ir da dažniau — kas 
valanda, žinoma, po trupu
tį. Kai valgai, tai organiz
mas maitinasi ir neina silp
nyn. Ir pati opa, gaudama 
iš maisto — iš kraujo rei
kiamų statomųjų medžia
gų, geriau taisosi ir gyja.

Šalia maisto, būtinai rei
kia ir vitaminų, visokių vi
taminų — multivitamin tab
lets, pills or capsules. Tai 
duoda daugiau cemento 
žaizdai užlopyt ir visam or
ganizmui geriau tarpt ir 
pasilaikyt.

Dr. J. J. Kaškiaučiųs.
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8 UŽ LIETUVOS LAISVE®
Lietuvos Ūkio Atstatymo 

Paruošiamasis Darbas
Kada Raudonoji Armija 

galutinai sutriuškins hitle
riniam žvėriui nugarkaulį 

ir apvalys visas tarybines 
žemes, jų tarpe ir Lietuvą, 
nuo vokiškųjų okupantų, 
prieš mus visu ryškumu iš
kils garbinga pareiga: ko 
greičiau atstatyti sugriau
tus Lietuvos miestus, kai
mus, fabrikus, mokyklas, ko 
greičiau užgydyti žaizdas, 
padalytas žiauraus priešo 
Lietuvos darbo žmonėms.

Šis Lietuvos ūkio ir kul
tūros įstaigų atstatymo 
darbas neabejotinai parei
kalaus iš mūsų ne tik dide
lio protinių ir fizinių jėgų 
įtempimo, bet kartu ir nusi
manymo sprendžiant ūki
nes, kultūros bei politines 
problemas.Tikslingiau, grei
čiau šią problemą galėsime 
išspręsti, o tuo pačiu ir pa
greitinsime Lietuvos ūkio ir 
kultūros įstaigų atstatymą 
tik tuomet, jeigu šiam dar
bui būsime iš ankso reikia
mai pasiruošę.

Kuria linkme eina šis 
Lietuvos ūkio ir kultūros į- 
staigų atstatymo paruošia
masis darbas?

Visų pirma, rimtas dėme
sys tenka atkreipti į ūkio 
ir kultūros sritims tinkamų 
kadrų parengimą. Šiuo tik
slu buvo suorgahizuota išti
sa eilė kursų, kuriuose kur
santai, daugiausia jauni
mas, gavo teorinį apmoky
mą. Baigusieji kursus įjun
giami į praktišką darbą ži
nioms pagilinti. Pasibaigus 
vienai kursų laidai, tuojau 
organizuojama kita laida. 
Dabartiniu metu veikia par
tinių, tarybinių ir komjau
nimo darbuotojų kursai. 
Baigę šiuos kursus asme
nys, kaip taisyklė, bus pa
naudojami apskričių ir mie
stų vykdomųjų komitetų 
darbui. Be šių kursų dar 
veikia finansų, bankų dar
buotojų, teisininkų, trakto- 
ristų kursai.

Visi kursantai mokymosi 
metu aprūpinami stipendi
jomis ir visu pragyvenimu 
(butas, valgis).

Dalis jaunimo yra įjung
ta į FGA mokyklas, kur jie 
yra parengiami- kvalifikuo
tų meistrų pareigoms. Šie 
visi kursantai teoriškai ir, 
pagaliau, praktiškai susipa
žins su tarybinio ūkio sis
tema. Atvadavus Lietuvą, 
jie neabejotinai daug kuo 
prisidės prie Lietuvos ūkio 
atstatymo darbo.

Paskutiniu laiku rimtą 
darbą Lietuvos ūkio atsta
tymo paruošiamajame dar
be atlieka visa eilė specia
listų, kurie yra įjungti į 
centrines Tarybų Sąjungos 
ūkio įstaigas. Šiems asme
nims, daugiausia inžinie
riams, agronomams, ekono
mistams, ’ finansininkams 
pavesta smulkiai susipažin
ti su tarybinių įstaigų 
struktūra, darbo apimtim ir 
paruošti projektus pana
šioms įstaigoms atstatyti 
atvaduotoje Tarybų Lietu
voje, atsižvelgiant į Lietu
vos ūkio savumus.

Su kokiais klausimais at
vaduotoje Lietuvoje pačio
mis pirmomis dienomis teks 
susidurti ir parodyti reikia
mo sumanumo ir energijos 
juos sprendžiant?

Visų pirma, teks ko trum
piausiu laiku suorganizuoti 
tarybines centrines įstai
gas, kaip tat liaudies komi
sariatus, vyriausias valdy

bas, trestus. Kad greičiau 
būtų galima šias įstaigas 
suorganizuoti, jau dabar 
tenka detaliai nustatyti 
kiekvienos centrinės įstai
gos darbo apimtį bei pačius 
svarbiausius darbus, įeinan
čius į tokios įstaigos veiki
mo sritį.

Iš anksto išryškinus cent
rinių įstaigų darbo apimtį, 
jų struktūrą, jų priklauso
mybę, grįžus į Lietuvą, ne
abejotinai daug susitaupys 
laiko ir energijos kitiems 
svarbiems darbams.

Lygiagrečiai su centrinių 
ir periferinių įstaigų orga
nizavimu, teks imtis grei
tais tempais atstatyti su
griautą pramonę bei žemės 
ūkį. *

Pramonę atstatant ypa
tingai svarbų vaidmenį su
vaidins iš anksto parengti 
atstatymo planai. Kuria 
linkme teks kreipti pramo
nės atstatymo darbą ir ku
riuos fabrikus bei įmones 
pirmiausia teks atstatyti?

Pirmomis po karo dieno
mis Lietuvoje bus didžiau
sias pareikalavimas statybi
nių medžiagų, kaip tai, ce
mento, plytų, kalkių, me
džio Cemento, plytų, kal
kių gamybai Lietuvoje ža
liavų yra pakankamai. Jau 
1941 metų pradžioje buvo 
pradėtas Skirsnemunėj sta
tyti pirmasis Lietuvoje ce
mento fabrikas 60,000 tonų 
cemento metinio pajėgumo. 
Šio svarbaus fabriko staty
ba turėjo būti baigta 1942 
metų pradžioje. Deja, už
baigti nepasisekė. Reikės iš 
naujo pradėti jį statyti, iš
vijus okupantus iš Lietu
vos. 1941 metais buvo pra
dėtas statyti eternito fabri
kas Daugeliuose 500,000 
kev. metr. metinio pajėgu
mo. Šį fabriką taip pat teks 
pačiu trumpiausiu laiku iš 
naujo atstatyti.

Į plytų pramonę 1920- 
Ii939 m. laikotarpy buržua
zijos mažai tebuvo kreipta 
dėmesio. Metinė plytų ga
myba 1939 metais nesiekė 
60 mil. plytų, tuo tarpu kai 
tarybiniais laikais metinis 
plytų pareikalavimas per
viršijo 150 mil. plytų. Vo
kiškoji okupacija plytų pra
monę neabejotinai sugriaus 
ir, grįžus į Lietuvą, vargu 
ar esančios plytinės galės 
pagaminti ir 30 mil. plytų 
per metus, tuo tarpu kai 
metinis plytų pareikalavi
mams tikrai bus nemažes
nis kaip 150 mil. plytų. 
Kaip papildyti šį plytų trū
kumą, jau dabar tenka rim
tai pagalvoti ir parengti 
reikiamus planus plytų pra
monei atstatyti. Šie planai 
turi apimti Palemono (prie 
Kauno) plytinės praplėtimą 
ir sutvarkymą, lauko plyti
nių išplėtimą. Petrašiūnuo
se silikatinių plytų gamy
bos suorganizavimą. Šiam 
plytų pramonės atstatymo 
darbui bus labai naudingas 
mūsų specialistų inžinierių 
kruopštus susipažinimas su 
plytų pramonės organizaci
niu darbu bei plytinių įren
gimu kitose tarybinėse res
publikose. .

Be statybinių medžiagų 
pramonės atstatymo darbo, 
reikės visu rimtumu spręs
ti tekstilės, popieriaus, me
džio apdirbimo, odos pra
monės atstatymo klausimai. 
Tekstilės pramonės srityje 
Lietuvoje pati silpniausia

vieta — buvo linų pluošto 
apdirbimas. Mūsų valstie
čiai apsėdavo linais gana 
didelius plotus, tuo tarpu 
pramonė teapdirbdavo vos 
5% viso linų pluošto. 95% 
buvo eksportuojami į už
sienius. Laukti, kad vokiš
kieji okupantai mums suor
ganizuotų linų apdirbimo 
pramonė, žinoma, netenka. 
Tarybiniais laikais gerai 
veikė Lietuvoje, ypatingai 
Kaune, medvilnės apdirbi
mo fabrikai. Sunku šian
dien pasakyti, kokiame bū- Ot7____ _______________ 7
vyje rasime šiuos fabrikus, daugelyje vietų valstiečių 
ir jiems statyti iš anksto trobesiai sugriauti, sude- 
reikia ruoštis. Lygiai tas ginti.
pats tinka popieriaus ir o- 
dos apdirbimo fabrikams. 
Medžio apdirbimo pramonę 
atstatyti bus ypatingai sun
ku, nes, jau dabar turimo
mis žiniomis, okupantai vi
su intensyvumu naikina 
mūsų miškus. Miškai kerta
mi ir vežami į Vokietiją. 
1943 metų pabaigoje bus iš
kirsta ne mažiau kaip 20 
metų pirmyn Lietuvos miš
kų kirtimo norma. Trūks
tant miško medžiagos, rei
kės iš medžio daryti tik pa
čius būtiniausius dalykus, 
kaip tai baldus, langų rė
mus, duris, ir apskritai, 
stengtis ko racionaliau iš
naudoti miško medžiagą.

Lietuvos ekonomikoj vie
ną iš svarbiausiųjų vietų 
užėmė maisto pramonė. 
1941 metų pabaigoje veikė 3 
cukraus fabrikai, 48,000 to
nų metinio pajėgumo, mė
sos perdirbimo fabrikai 
(Kaune ir Šiauliuose) 52,- 
000 ton. pajėgumo, šokolado 
ir saldainių fabrikai (Kau
ne, Vilniuje, Šiauliuose, Pa
nevėžy) 3000 tonų pajėgu
mo, konservų fabrikai 1,- 
875,000 dėžučių pajėgumo. 
Pieno perdirbimo srityje 
1941 metais taip pat buvo
me pasiekę neblogų rezulta
tų, nes mūsų pieninės, esan
čios “Pienocentro” sistemo
je, per metus pagamindavo 
iki 20,000 tonų sviesto.

Visos šios svarbios mūsų 
kraštui įmonės okupantų iš
ardytos, apgriautos, jų į- 
rengimai bei mašinos išvež
tos arba nusidėvėjusios, rei
kalingos arba iš naujo at
statyti arba kapitalinio re
monto. Greitesniu laiku at
statyti maisto pramonės į- 
mones be atitinkamų specia
listų, žinoma, sunkiai įma
noma, todėl visa eilė Lietu
vos inžinierių, ekonomistų 
yra įjungti į centrines Ta
rybų Sąjungos maisto pra
monės įmones, kur jie 
kruopščiai studijuoja visus 
klausimus, turinčius ryšio 
su maisto pramonės atsta
tymu Lietuvoje. Šių specia
listų parinkta medžiaga su
darys konkretų pagrindą 
maisto pramonės atstatymo 
planams atvaduotoje Lietu
voje.

Ypatingai gilias žaizdas 
vokiškieji okupantai paliks 
mūsų žemės ūkiui. Grįžę į 
Lietuvą jausime didelį 
traukiamosios jėgos trūku
mą — trūks arklių žemei 
dirbti, žemės ūkio mašinos 
ir inventorius bus aplaužy
tas ir sudėvėtas, raguočių, 
kiaulių, paukščių skaičius 
daugiau kaip per pus suma
žėjęs. Dėl darbo jėgos trū
kumo dirvų įdirbimas bus 
apleistas. Ištisi plotai dirvo- 
naujančios žemės, veisliniai 
gyvuliai visiškai sunaikinti,

Žemės ūkio atstatymo 
klausimų sprendimo paruo
šiamajam darbui atlikti yra 
įjungti į. Tarybų Sąjungos 
Žemės Ūkio ir Tarybinių 
ūkių liaudies komisariatus 
visa eilė specialistų, dau
giausia agronomų, kuriems 
pavesta nuodugniai susipa
žinti su atvaduotųjų rajonų 
žemės ūkio atstatymo dar
bais ir, apskritai, su visais 
žemės ūkį liečiančiais klau
simais. Iš anksto svarbiau
siųjų klausimų pergalvoji
mas, planų parengimas 
daug kuo prisidės prie vo
kiškųjų okupantų mūsų že
mės ūkiui padarytų žaizdų 
greitesnio užgydymo.

Ar mes būsime vieni Lie
tuvos ūkio atstatymo dar
be? Ne. Mums į pagalbą ne
abejotinai ateis Tarybų Są
jungos vyriausybė ir broliš
kosios tarybinės respubli
kos. Kaip konkrečiai pasi
reikš Lietuvos ūkio atstaty
mui teikiama Tarybų Są
jungos vyriausybės para
ma? Ši parama, visu pirma, 
pasireikš medžiagomis, rei
kalingomis statybai, kaip 
tai cementas, geležis. To
liau žaliavomis, reikalingo
mis fabrikams (medvilnė, 
verpalai), mašinomis ir at
sarginėmis dalimis fabriku 
įrengimams, žemės ūkio 
mašinomis, degalais (benzi
nas, žibalas), pramoninė
mis prekėmis.

Puikiai žinodami.
Lietuvos ūkio atstatvmo 
darbe būsime ne vieni, bet 
remiami visu tarybiniu res
publikų, dar didesniu reika
lavimu turime statvti patvs 
sau, ko nuodugniau. ko 
kruopščiau turime išsiaiš
kinti šimtus klausimu, ku
rie yra svarbūs Lietuvos 
ūkio atstatvmo darbui. Iš 
anksto turime paruošti kaip 
galima tikslingesnius atski
rų įmonių, fabrikų atstatv
mo planus, nustatyti busi
mųjų ūkiškųjų organizacijų 
darbo apimtį, jų struktūrą.

Toks paruošiamasis dar
bas neabejotinai pagreitins 
vokiškųjų okupantų Lietu
vai padarytų žaizdų užgy- 
dymą.

Informacijos apie Trečią 
Siuntinį ir Kitus Reikalus

Norime pranešti plačiajai Amerikos lietuvių visuome
nei, kad labai smarkiai ruošiamas trečias siuntinys do
vanų lietuviams Sovietų Sąjungoje. Už suaukotus pini
gus eina supirkinėjimas įvairių daiktų. Tenka susidurti 
su tam tikrais keblumais, nes kai kurių daiktų nebegali
ma gauti urminėmis kainomis. Daugelis daiktų yra ra- 
cijonuoti ir prie jų prieiti negalima. Tačiau mes stengia- 
mėsi visus sunkumus nugalėti ir neužilgo bus paruoštas 
tikrai įspūdingas siuntinys labai vertingų dovanų Lietu
vos partizanams, lietuviams kovūnams Raudonosios Ar
mijos eilėse ir lietuviams vaikučiams bei jų mokykloms 
Sovietų Sąjungos gilumoje.

Labai pageidaujami yra individuališki pundeliai, pa
čių geros valios lietuvių sutaisyti ir atsiųsti. Kurie tik
tai pajėgiate ir turite laiko daiktų supirkinėjimui ir su- 
taisymui pundelių ant vietos, tatai prašome padaryti. 
Mes tuos jūsų pundelius persiusime ir užtikriname, kad 
juos gavusieji partizanai, raudonarmiečiai bei vaikučiai 
bus jums labai dėkingi.

Iš vienos kolonijos nuo vieno veikėjo gavome laišką su 
sekamais klausimais, kurie, manome, svarbūs visiems. 
Jis klausia:

1. Kur surinktus Lietuvos žmonėms drabužius siųsti?
2. Jeigu kurie norėtų pundelius ant vietos patys su

pirkti, ką daugiausia į juos reikia dėti, ar dideli tie pun
deliai gali būti ir kiek turi sverti?

3. Ar turite blankas rinkimui aukų, už kurias jūs pa
tys supirktumėte daiktų ir pasiųstumete lietuviams už 
jūrų?

Mūsų atsakymas į šiuos klausimus yra toks:
1. Surinktus drabužius, taip pat pundelius, arba aukas, 

siųskite Lietuvai Pagelboš Teikimo Komitetui žemiau 
paduotu adresu.

2. Į pundelius galima dėti beveik viską, kas tik rei
kalinga žmogaus gyvenimo vartojimui, jeigu tik tie 
daiktai yra apsaugoti nuo greito sugedimo. Pavyzdžiui, 
galima dėti visokis kenuotas maistas, tabakas, drabu
žiai, muilas, kietos saldainės, apavalai, siūlai, adatos, 
saugiosios britvos (safety razors) ir t.t.

Pundelių didumas ir svoris nėra nustatyta — punde
lis gali sverti nuo vieno svaro iki poros šimtų svarų ir 
gali būti nuo vienos pėdos iki kelių kubiškų pėdų didu
mo.

3. Kol kas rinkimui aukų blankų neturime ir prašo
me apseiti be blankų.

LIETUVAI PAGELBOŠ TEIKIMO KOMITETAS
419 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

PHILADELPHIA, PA
Gavo Per Nosį, Bet Ne 

Bolševikai
lietuvių sa- 

5-
rašo : 

per nosį.” 
iš tikrųjų 
Liet. Muz. 
metiniame

Fašistuojančių 
vaitraštyj Vienybėje, No. 
tam, tūlas Reporteris 
“Bolševikai gavo 
Pažiūrėkime, kaip 
buvo. Sausio 19 d. 
Namo paš. Kliubo
susirinkime rinkome dalį val
dybos (kita dalis renkama 
pusmetiniame susirinkime). 
Pirmin. vietai buvo 3 kandida
tai : Griganavičius, Rainys ir 
Jurkonis. Pirmuose balsavi
muose Jurkonis (katalikas) 
mažiausia gavęs balsų išsitrau
kia. (Pagal Vienybės Reporte
rį, “gavo per nosį”)- Antruo
se balsavimuose, Griganavi
čius (senasis pirmininkas) ga
vo 65 balsus, Rainys 49.

Kokis šių dviejų vyrų po
litinis nusistatymas? Ameriki
nėj politikoj abu demokratai. 
Lietuviškoj dirvoj, Jonas Rai
nys veikliausias iš visų biznie
rių. Visur dalyvauja lietuvių 
veikloj. Plačių pažiūrų, tole
rantiškas žmogus. Atydžiai 
seka, studijuoja visus gyveni
mo klausimus. Prenumeruoja 
kelis lietuviškus laikraščius. 
Tai šitokį žmogų smeton-na- 
ciai vadina “bolševiku.”

Na, o kokis yra jų garbina
mas Jonas Griganavičius?

Neprenumeruoja jokio lietu
viško laikraščio, jokiame vei
kime nedalyvauja (išskyrus 
pirmininko pareigas kliube), 
politikoj labai atsilikęs. Bet 
šiaip žmogus geras, sukalba
mas.

Dabar pažiūrėkime, kas iš 
tikrųjų gavo per nosį? Iždi
ninko vieton kandidatavo veik
lus, visų k.liubiečių mylimas, 
senas iždininkas J. Povilonis ir 
smetonininkas Wm. Paschall 
(Vincas Poškevičius). Pastara
sis gavo vos 15 balsų. Tai ma
tote, Vienybės Reporteri, ne 
bolševikai (kurių nė vieno ne
buvo) gavo per nosį, bet fa
šistai, kurie Philadelphijos 
lietuviuos jokios įtakos neturi.

Žuvo Karys
Karo Departmentas pranešė 

Antanui Jaskelevičiui, 3866 
Salmon St., kad jo sūnus Sta
sys žuvo kovoje su priešu, Ita
lijoje, gruodžio 16 d. Dar 3 
jo broliai’ randasi karo tarny
boje.

Senas Kliubietis.

Prez. Rooseevltas slaptai 
tarėsi su aukštaisiais kari
ninkais.

BŪSI DAUG GUDRESNIS
Įsigydamas

Bridgeport, Conn
Sausio 30 dieną, Protestonų 

bažnyčioj, United Church, 
kalbėjo radio komentatorius 
S. Gilmore. Jis savo kalboje 
daug pašventė laiko aiškini
mui Sovietų Sąjungos sunkių 
kovų ir jų reikšmės Amerikai. 
Jis sakė, kad su kiekvienu 
nužudytu naciu Sovietų Sąjun
goje jau bus mažiau vienu 
priešu, kuris būtų šovęs į Ame
rikos kareivio širdį.

Jis įrodinėjo, kaip pasišven
tusiai ir didvyriškai Sovietų 
Sąjunga kovoja, kuri neteko 
kareivių apie 5,000,000 ir 15,- 
000,000 civilių žmonių. Bet ji 
yra pasiryžus tol kovoti, kol 
barbariški hitlerininkai bus nu
šluoti nuo jos žemės ir viso 
pasaulio.

Kalbėtojas griežtai kritika- ’1 
vo tuos, kurie užpuldinėja ant 
Sovietų Sąjungos ir trūkumus 
teisingų informacijų apie tą 
mūsų talkininkę. Jis kaltino ir 
vadovaujančius mūsų šalies 
asmenis, kad jie patys nepa- , 
sitiki Amerikos tvarkos tvir
tumu, bijo darbininkų tvarkos 
Sovietų Sąjungoje, nugąstauja 
kiekviename pasisukime, kiek
viename Sovietų žingsnyje ma
to sau pavojų, kaip tas kapi
tonas laivo, kuris nežino, kaip 
vesti jį. Jis sakė, kad Sovietų 
Sąjunga neturi nei mažiausio 
noro po prievarta brukti sa- 
vo tvarką Amerikai arba kjtai 
kokiai šaliai, ji stoja už nepri
klausomybę dechoslovakijos, 
Lenkijos ir kitų šalių.

Kas dėl Sovietų Sąjungos ir 
Lenkijos rubežių, tai kalbėto
jas pareiškė, kad tos teritori
jos, kurias Lenkija buvo pa
vergus 1920 m., kurias Sovietų 
Sąjunga atsiėmė 1939 metais, 
tai per šimtus metų buvo ir 
yra apgyventos ukrainiečių ir 
baltarusių ir tik lenkų fašis
tinė valdžia pasinaudojo po 
Rusijos revoliucijos ir jas 
vergė ir nori ant toliau 
vergti. Bet dabar Sovietų 
junga galinga ir prie to
prileis. Jis kritikavo ir mūšų 
vyriausybės žmones, kad jie 
per mažai kooperuoja su So
vietų Sąjunga. Jis pareiškė, 
kad Sovietų Sąąunga nieko iš 
Amerikos daugiau nenori, kaip 
tik vieningo veikimo karo iš- 
laimėjimui ir mūsų draugišku
mo. Jis sakė, kad jeigu mes 
galime išvien su Sovietų Są
junga kariauti/ prieš bendrą 
priešą, tai kodėl mes ateityje 
negalėtume gražiai sugyventi 
taikos laiku.

pa- 
pa- 
Są- 
ne-

Dubisa.

Redakcijos Atsakymai
K. Mikolaičiui, Baltimore, 

Md. — Priežastis, nelei
džianti dabar Laisvės pus
lapių skaičių padauginti yra 
ta: stoka popieros ir per- 
mažai technikinių darbinin
kų spaustuvėje. Karo metu, 
atrodo, niekaip negalėsime 
Laisvės leisti 8-nių pusla
pių. Būtų gerai, jei mes ga
lėtume išleisti ją 6-šių pus
lapių', tokią, kokią dabar 
leidžiame.

MFj
A

J. Vaišnoras.

, Raudonarmiečiai šauliai pasislėpę laukia nacių, Ukrainos fronte, j pietus nuo 
Kijevo. Tai ten, kur pagaliau pavyko apsupti nacių 10 divizijų.

DAUG LABU MENU
Atlikto Kriukio

LINKSMŲ EILIŲ RINKINĮ

Kad skolų nebūt ant kaklo, 
Kreditus pasiųsk į peklą!
O už darbą, kai ateina,
Imk tik cash ir gerą kainą.'

(Rinkiny plačiau rasi.)

Kaina su Prisiuntimu $1
Kreiptis pas autorių

R. ŽIDŽIŪNĄ 
arba Laisvės Administracijoj

427 LORIMER STREET
Brooklyn, 6, N. Y.

Bostoniečiai šią knygą galit 
gauti pas Ig. Kubiliūną.

New York. — Eina gan«- 
dai, kad būsią šaukiami ka
riuomenėn vyrai iki 45 me
tų amžiaus.

Menama, jog vien Anzio 
ruožte vokiečiai turi iki 
150,000 kariuomenės.

|— RAUMENŲ— 
SUSTINGIMAS

Johnson’s Red Cross Plaster 
padeda atliuosuot nugaros 
skausmus ir kitus raume-i I 
nų skausmus ir gėlimus, ' 
dėl šių priežasčių—
• Palaiko ir priduoda k&nut 

iilumoa.
• Sutelkia spaudimo ir atramos.
• Patiekia ivelnaua vaisto be 

dvoko ar drabužių autepimo.
• Duoda nuolatinj nejuntamų

Red Cross Plaster
$J
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337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

į Tel. STagg 2-0783
, NIGHT HAvemoyer 8-1158.

Jungtinių Valstijų karinis laivas daužo japonus 
ant salos Kwajalein.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

’ Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

DETROIT, MICH.
Detroito Moterų Pažangos Kliu- 

bo susirinkimas įvyks vasario 17 
d., 7 vai. vakaro. Draugijų salėje. 
Po susirinkimo turėsime draugišką 
pasikalbėjimą prie arbatėlės ir už
kandžių. Kviečiame visas kliubo ir 
choro nares - simpatikes dalyvauti. 
— M. Ginaitienė, sekr. (37-39)

I F. W. SHALINS
i (Shalinskas)
| FUNERAL HOME

84-02 Jamaica Avenue
II Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

UP-TO-DATE j
BARBER SHOP į
K. DEGUTIS, Savininkas ,

Prieinamos Kainos 4
306 Union AVenue |

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts 
Brooklyn

GERAI PATYRĘ BARBERIA1

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokiu 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien TurUne

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Suteikiam garbingas laidotuves

#150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokt’ 
užeina pas “Green Star Bar and Grill.” nes žino 

kad visados bus patenkinti

Parė Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS 

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
GRAND ST. BROOKLYN. N. Y

(Skersai nuo Republic Teatro* Telefoną** EV 4-869>

AUDRŲ PAGIMDYT 
t 2-11-44 N. OSTROVSKIS —4 —

«

(Tąsa)
Vladislovas dar kažką norėjo pasaky

ti, bet į duris pasibeldė; įėjęs aukšto ūgio 
tarnas pranešė, kad jo šviesybė nori 
matyti šviesiausią ponią, ir’ pagarbiai 
pasitraukė į šalį, praleisdamas kūningą, 
išpurtusį senį, kuris pamažu, sunkiai 
vilkdamas kojas, įėjo į kambarį.

“Tuoj atvažiuos Juozapas su tėvu Je
ronimu, o čia, lyg tyčia, visi iš karto 
susiėjo ir, matyti, negreitai išeis. Reikia 
perspėti Juozapą, kad jisai tėvą Jero
nimą nuvestų tiesiai į Eddžio kabinetą. 
Ir, aplamai, visa tai kažkaip keista: Ed- 
dis atvažiavo, bet niekas nežino! Argi 
jam taip pavojinga? O čia dar tas bjau
rus vaikpalaikis!” — susierzinusi pagal
vojo Liudvika.

— Prakeiktas ruduo! Man vėl viską 
ėmė skaudėti, ir aš kažkodėl šąlu. Ado
mai, uždenk man kojas ir gali eiti. Pa
klok patalą, — su vargu išstenėdamas 
žodžius, gargaliavo senis. Jį kankino du
sulys, ir jis alsavo sunkiai, pašvilpda
mas.

Adomas išėjo.
— Mes skaitėme Stasio laišką, tėveli,

— pasakė Stefanija, atsisėsdama šalia 
senio.

Bespalvės grafo akys pagyvėjo.
— Na, kas ten? Papasakokite!
Pirmąją laiško dalį teko pakartoti 

niui. Po to toliau skaitė Stefanija.
— “Aš negaliu visko rašyti, nors laiš

kas ir karo paštu siunčiamas. Nieko pa
guodžiamo, deja, negaliu pasakyti. Uk
raina pasidarė panaši į bičių avilį, į ku
rį .įkišo porą lazdų. Ir viena iš tų lazdų
— mūsų, vokiečių armija. Bitės vis daž
niau ir dažniau pradeda gelti. Be plieni
nio tinklelio pavojinga pro vartus išeiti. 
Kas žino, gal greitai su jumis susitiksiu. 
Tikėsimės, kad likimas tragedijos neren
gia — ir mes pasimatysime gyvi ir svei
ki. Kas girdėti apie Edvardą? Ar visi 
sveiki? Sveikinimai visiems, mano bran
gūs Liudvika, tėveli ir Vladekai. O tave, 
Stefute, bučiuoju ir...—Na, čia jau man 
pačiai. — Stefanija nusijuokė. — Aš la
bai džiugiuosi, kad parvažiuos Stanislo
vas. O juk dabar nors mirk iš nuobodu
lio. Tas begalinis karas jau pradeda įky
rėti, ypač pastaraisiais metais. Per visą 
sezoną iš viso kokie du nedideli baliai 
tebuvo. įdomiausieji žmonės frontuose. 
Kur tik važiuosi, visur tie kareiviai. 
Ypač čia, mužikiškoje Ukrainoje. Aš ma- ?

nau, Berlyne ir Paryžiuje gyvena tikrą 
gyvenimą, o čia iš ilgesio iš proto ^gali 
išeiti.

— Nematau, ko čia džiaugtis, — kar
čiai pasakė senis.

— Kaip tai ko? Juk Stasys parvažiuos.
Kazimieras Mogelnickis nepatenkintas 

pasižiūrėjo į Stefaniją.
— Visaip galima parvažiuoti. Laiškas 

aiškiai sako, jog vokiečių padėtis visiš
kai nepastovi. Ir nesunku įsivaizduoti, 
kas atsitiks, jeigu jie paliks Ukrainą. 
Juk jiems iš paskos ateis bolševikai.

Vladislovas jautė pareigą paniekina
mai nusiprunkšti:

— Bet ką tu, tėveli! Ukrainoje yra 
trys šimtai tūkstančių vokiečių kareivių. 
Tatai geriausia armija pasaulyje, o bol
ševikai — gaujos mužikų, ginkluotų šau
tuvais, banda, kuri, tik pamačiusi šar
vuotą automobilį, išlakstys. Šmultkė man 
pasakojo, kaip jie vijo tuos galvijus nuo 
Lietuvos Brastos ligi ' Rostovo. Leite
nantas įsitikinęs, kad vokiečiai greitai 
užims Baku, o paskiau ir Maskvą.

Senis numojo ranka.
— Ak, nutilk tu, prašau, su savo 

Šmultkė! Jie savo panosėje negali su 
tais mužikais susidoroti! Kai valstiečiai 
Zajončkauskų šieną iš lankų pagrobė, ką 
padarė tavo Šmultkė su Zonnenburgu? 
Pasakė, kad su vienu ekadronu ten pa
vojinga joti. O Barankevičiaus cukraus 
fabrike kas buvo? Juokingą! Kažkoks 
vaikpalaikių būrelis su kulkosvaidžiu 
tris valandas neprileido jų prie fabriko. 
O tau tai atrodo mažmožiai! Kiekvieną 
rytą visi mes galime pabusti ugnyje. Aš 
negaliu ramiai užmigti. Aš žinau, ką tie 
žvėrys gali, — jie jau išmoko užmušinė
ti. Tik jėga tegali juos sulaikyti. Man 
baisu ir pagalvoti, kas bus, jei nebeliks 
tos jėgos. Vokiečiai — vienintelė mūsų 
atspirtis. Jei jie išeis, mes žuvę!

Senis duso. Smilkiniuose, lyg juodi va
balai, išsipūtė venos. Jis kankinamai už
sikosėjo, trūkčiodamas visu kūnu...

Visi nutilo.
Liudvika priėjo prie lango.
Prie priebučio stovėjo bričkutė.
— Atleiskite, aš jus minutei paliksiu, 

— pasakė Liudvika, eidama prie durų.

— Aš visas jūsų paslaugoms, pone Ed
vardai! — tyliai ištarė tėvas Jeronimas, 
kai Liudvika paliko juos vienus.

(Bus daugiau)

LIAUDIES BALSAS
Kanados Lietuvių Savaitraštis 

Station C, Box 1013 
Toronto 3, Ont., Canada

Susipažinkite su Kanados Lietuvių Gyvenimu 
Skaitykite jų savaitraštį

LIAUDIES BALSA
Jei kuriems yra keblumų patiems pasiųsti mokestį už 
Liaudies Balsą, galite jį užsisakyti per dienraštį Laisvę

LIAUDIES BALSO KAINA
$3.50 Metams

Liaudies Balsas yra leidžiamas tokio formato ir tiek 
pat puslapių, kaip dienraštis Laisvė. Paduoda daug 
žinių ir talpina kitokių raštų iš įvairių mokslo sričių.

Plačiai paduoda žinių apie Lietuvą, kenčiančią 
nacių priespaudoje.

Tuojau užsisakykite Liaudies Balsą ir naudokitės 
tais svarbiais raštais

BRONIAUS VARGŠO
(LAUCEVIČIAUS)

GYVENIMAS IR DARBAI
PAKASĖ DR. A. PETRIKĄ

• 32 Puslapių Kaina 15c

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

jo gyvenimu ir atliktais darbais.
LAISVĖS ADMINISTRACIJA

427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

Draugijų Sąryšio Reikalai
Su šiuomi aš norėčiau pa

reikšti mintį apie Detroito Or
ganizacijų Sąryšio reikalus. 
Kaip jau daugeliui yra žino
ma, D. O. Sąryšis yra įsteigtas 
tam, kad per tą bendrą ko
mitetą tvarkytų parengimų 
dienas, kurie ką nors rengia, 
taip vadinamą “biznišką” pa
rengimą lietuvių organizacijos. 
Detroite organizacijos priva
lote kreiptis pas Sąryšio Sekr., 
sužinoti, kurios dienos nėra 
užimtos parengimais, kad ne- 
susidėtų daugiau kaip vienas 
parengimas tą pačią dieną. 
Nežiūrint, kaip daug būtų lie
tuvių Detroite, vis vien žmo
nes visur priguli, prie visokių 
organizacijų ir nori visur da
lyvauti; todėl, jeigu įvyksta 
du parengimai viena diena — 
šeštadienį ir sekmadienį, tai 
nebūna pasekmingi. Už tai rei
kia kreiptis prie Sąryšio sekr. 
sužinoti, kurios dienos nėra 
užimtos ir tik tada reikia im
ti svetainę dėl parengimo.

Detroite yra, keletas organi
zacijų, kurios dar nepriguU į 
D. O. Sąryšį ir būtų labai pui
kus dalykas, kad jos prigulė
tų, nes tik $1 kainuoja į me
tus prigulėti ir turėti savo at
stovybę. Bet jeigu kurios or-

ganizacijos ar kliubai, 
nepriguli, vis vien būtų 
dalykas, kad rengdami 
girną sužinotų per Sąryšį, ar
nėra rengiama kas nors tą 
dieną, o Sąryšio sekr. tą su 
mielu noru jifms pasakys.

Kaip kiekvienais metais, 
taip ir šiemet, Sąryšis renka 
naują valdybą ir dėl 1944 me
tų Sąryšio valdyba susideda 
sekama: Pirmininkas Juozas 
Gugas, 1606 Springveils; se- 
kret. J. K. Alvinas, 12136 Mo
nica; iždininkė J. Butėnienė, 
2687 Hooker St. Skubiam rei
kale galite kreiptis pas Sąry
šio sekr. per telefoną — 
NOrthlawn 1994. Visų orga
nizacijų valdybos malonėkite 
pasižymėti į savo užrašų kny-

gutę Sąryšio valdybos vardus 
ir antrašus. Jeigu yra išrinkti 
nauji delegatai į Sąryšį, tuo
jau priduokite vardus ir ant
rašus.

Paimtos Dienos. Iki dabar 
yra užimtos dienos D. O. Są- 
ryšyj, sekamos: vasario 27 
Draugijų svetainėj; kovo 5 
Lietuvių svetainėj; kovo 12 
eastsidės org.; kovo 26 
Draugijų svetainėj; balandžio 
16 d., SLA 200 kp. ir liepos 23 
d., spaudos piknikas Capitol 
Parke. Kurios organizacijos 
neužregistruos dienos Sąryšyj 
ir susidurtų du parengimai sy
kiu, tai nekaltinkite Sąryšio 
sekretorių.

D. O. Sąryšio Sekr., 
J. K. Alvinas.

Aukos Liaudies Balsui
Keletas savaičių atgal buvo 

renkamos aukos Kanados Lie
tuvių Liaudies Balso paramai. 
Aukavusių vardai:

Po $1: aukavo: K. Rama
nauskas, G. Nausėda, A. Ži
linskas ir J. Luobikis.

Po 50c aukavo: J. ir M- Al- 
vinai, Pr. Jočionis ir V. Sta- 
nyškis. Viso surinkta ir Nusiųs
ta į įstaigą $5.50. Sykiu buvo 
atnaujinta prenumerata $3.50. 
Viso sykiu $9. Aukotojams ta
riu širdingai ačiū. *

M. Alvinienė.

SUOMIŲ KALBOS APffi 
TAIKĄ SU SOVIETAIS

Stockholm.—švedų spau
da teigia, jog socialdemo
kratų atstovų grupė Suomi
jos seime reikalavo, kad 
suomių ministerių kabinę-' 
tas tuojau ištirtų, kokiomis 
sąlygomis Sovietai sutiktų 
taikytis su Suomija. Sako
ma, kad ministerial neišsto
ję prieš tokią mintį. Tuo 
klausimu jie atlaikę tris 
slaptus posėdžius.

Suomių valdžia jau neuž
gina laikraščiams spėlioti 
apie galimybes taikos su 
Sovietų Sąjunga.

Prez. Rooseveltas sveiki
no veikiančius slaptai Fran- 
cijos pabijotus prieš nacius.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
tšbalsamuoja ir laidoja ani 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius Ir ka 

rietas veselijom, krikštynorr 
ir kitkam.

231 BEDFORD AVENUE
\ BROOKLYN

Telephone? EVenjreen

S GREEK STIR BUR « SKILI •

Iš mūsų apylinkės daug bu
vo praleista ir neparašyta į 
■spaudą. Taigi, kaip ką nors 
suvėluotai reikia parašyti.

Jonas Garlauskas mirė 30 d. 
gruodžio. Buvo geras draugas, 
aš jį pažinau nuo 1921 metų, 
buvo Lit. Draugijos 17 kuopos 
narys, mylėjo Laisvę ir nuola
tos ją prenumeravo. Mirė ir 
Grigas, taip pat buvęs geras 
Laisvės rėmėjas. Lankydavosi 
į pirmeiviškų organizacijų pa
rengimus, bet prie organizaci
jų nepriklausė.

LDS 34 kuopos balius atsi
buvo vasario 5 dieną, lenkų 
svetainėje. Nors mažai buvo 
garsintas spaudoje, bet per 
kelių žmonių pasidarbavimą 
buvo daug iš kalno tikietų par
duota. Daug priėjo žmonių.

Einame prie organizavimo 
Demokratinių Lietuvių Tary
bos skyriaus musų apylinkėje. 
Drg. Kuzmickas išsiuntinėjo 
visoms kuopoms ir organizaci
joms laiškus. Visų organizaci
jų atstovų konferencija šau
kiama ant vasario 20 dienos, 
2 vai. po pietų, Mainierių 
svetainėje, Shenandoah, kam
pas Main ir Qąk gatves. Kvie
čiama delegatai iš visos apy
linkės miestų ir miestelių.

Kiek iki šįol sužinota, tai 
sekamos organizacijos jau iš
rinko delegatus: LLD 17 kuo
pa 5 delegatus, Moterų Kliu- 
bas 5 delegatus, LDS 84 kp. 
5 delegatus ir LDS kp., Gi- 
rardvillėj 5 delegatus. Pasiti
kiu, kad Mahanoy City,, Mi
nersville, Shamokin ir kiti 
miestai turės skaitlingas dele
gacijas. Tikslas labai svarbus 
ir kiekviena organizacija pri
valo prisidėti. J. Pacosky.
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MATEUŠAS SIMONAVIClUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokiu 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či jan tams.)

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

426 SO. ,5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-950R

Rftft
BM

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

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

optometrists 
-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y

Telephone Stagg 2-8342
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Kaip Vokiečiai Žudė 
Užblokuotus Lenin

grado Žmones

Montello, Mass Hartford, Conn. REIKALINGI VYRAI
HELP WANTED—MALE

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Punktas Puslapis

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

švento Roko Pašalpinės 
Draugystės metiniame susirin
kime, tarpe kitko, buvo pakel
tas klausimas: ar verta turėti 
savo atstovus lietuvių vietinėje 
taryboje, kuri “atstovauja” 
lietuvius miesto reikaluose. Po 
aptarimo didžiuma balsų nu
tarta daugiau ten savo atsto
vų nesiųsti, nes jau per daug 
metų tos tarybos priešakyje 
yra įlindę lietuviški fašistai. 
Jeigu jie galėtų, tai progresy- 

tą virš 2,000,000 gyventojų i vius žmones šaukšte vandens 
miestą. Daugelis kitų lenin- prigirdytų ir vietoje, kad at- 
gradiečių nukentėjo nuo al->stovauti lietuvius, tai jie susi- 
kio. Kartais jie tegaudavo į vienijo su vietiniu klebonu ir 
tik po ketvirtį svaro duonos ! rinko pinigus lietuviškų kry- 
per dieną, be paliovos dirb-! žiokų konferencijai^ kuri įvyko 
darni bei kovodami. j Pittsburghe, rengė Smetonos

i fašistinio viešpatavimo paini- 
Anglų ir amerikiečių ko- į nėjimus ir taip visaip veikė 

respondentai apžiūrėjo na- : fašistų naudai.
cių fortus, apkasus ir kitus 
nacių apsitvirtinimus prieš 
Leningradą. Jie sako, jog 
tai buvo bene galingesnės 
priešų tvirtumos, negu 
bet kuriuo kitu miestu

Leningradas, — Pasikal
bėjime su amerikiečių ir 
anglų korespondentais, Pet
ras Popkovas, Leningrado 
Sovieto pirmininkas, prane
šė, jog nacių ir suomių ar
tilerija ir oro bombos už
mušė 5,000 žmonių per 29- 
nių mėnesių blokadą prieš

ties 
pa-

tiekSovietų artilerija vis 
sutriuškino tas vokiečių 
tvirtumas, nors turėjo pa
leisti po pusę miliono iki 
600,000 šovinių, prieš vieną 
bei kitą nacių fortą.

Amerikiečiai Atgriebė 
Pozicijas nuo Nacių
Alžyras. — Amerikiečiai 

ir anglai, pradėję ryžtingas 
atakas pajūrio ruožte į pie
tus nuo Romos, jau atka
riavo tūlas pozicijas nuo vo
kiečių.

Atplaukė daugiau pastip
rinimų talkininkam prieš 
nacius.

Dar vieną. Laisves Choro na
rį išleidome į kariuomenę sau
sio 31 dieną, tai Joną Roman- 
Kamanauską. Jonas Rama
nauskas paliko savo mylimą 
motutę ir tėvą, sesutę ir bro
lį, artimus gimines, draugus ir 
išvyko tarnauti Dėdei Šamui 
laivyne. Jonas yra jauniausias 
Ramanauskų šeimynoje, jis 
dar tik sulaukė 18-kos metų.

Jaunuolis yra nepaprastai 
rimtas ir myli - mechanizuotą 
darbą. Pereitais metais jis lai
mėjo kontestą budavojime ma
žų orlaivių modelių. Kontestas 
buvo surengtas tarpe visų 
Hartfordo aukštesnių mokyk
lų studentų. Jonas turėjo pa
daryti orlaivio modelį ir tas 
jam pavyko.

Jonas myli meną, kaip ir jo 
tėvas, yra gerai prasilavinęs 
vartoti smuiką ir jau kelis 
kartus dalyvavo lietuvių kon
certuose, kur gerai pasirodė. 
Jis priklausė per kelis metus 
prie Stygų Orkestro, o vėliau 
prisirašė prie Laisvės Choro.

Tai jau šeštas Laisvės Cho
ro narys išėjo į karinę tarny
bą! Sausio 30 d. draugai Ra
manauskai surengė sūneliui iš
leistuves savo name, ant Ce
dar St. Susirinko apščiai gimi
nių ir keletas artimų draugų. 
Visi skaniai pasivalgę, pasi
kalbėję karštai dėkavojo Ra
manauskams ir spaudė Jonui 
ranką linkėdami sėkmingai 
tarnauti Dėdei Šamui, atlikti 
savo karinę tarnybą ir svei
kam, linksmam pas mus su
grįžti. Ramanauskai yra dar-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Amerikoj generolas Stil

well, Chinijos fronte, prašo 
pastiprinimų prieš japonus.

Anglai nušovė 6 nacių lėk
tuvus iš 60 bombardavusių 
Londoną.

Amerikiečiai numėtė dar 
134 tonus bombų į Japonus 
Rabaulc.

Washington. — Marshall 
salų mūšiuose tapo nukau
tas Stephen Hopkins, posū
nis Harrio L. Hopkinso, 
prez. Roosevelto artimiau
sio draugo.

New Britain srityje ame
rikiečiai - australai sunaiki
no dar 59 japonų lėktuvus, 
o savo nustojo tik keleto.

Nieks nepatvirtina‘nacių 
pranešimo, kad jie užėmę 
Aprilia miestelį su geležin
kelio stočia Anzio srityj, į 
pietus nuo Romos.

Lietuvių Piliečių Kliubas ir
gi svarstė tą klausimą ir tik 
vieno balso didžiuma nubal
suota dar komitetas palikti.

Po to lietuviški fašistai suju- 
! do skųsti Švento Roko Drau
gystę ir Lietuvių Piliečių Kliu- 

! bą vyriausybei. Jie skleidžia 
■ melus, būk iš pašalpos skyrių 
tos organizacijos aukoja pini
gus ir išmoka bilas ne drau- 

Igysčių reikaluose. Su tais 
skundais lietuviški fašistai nie-

1 ko nelaimės, tik patys sau 
duobę išsikas. Jie turėtų atsi
minti tuos laikus, kaip jie bu-

. vo įskundę drg. A. Bimbą, o 
kiek laimėjo!

Sausio 16 dieną LLD 6 kp. 
komitetas surengė vakarą, ku
riame delegatai išdavė rapor
tus iš Demokratinių Lietuvių

■Suvažiavimo. Įvyko Lietuvių ' bininkiškų organizacijų nariai, 
i Tautiško Namo svetainėje. Į geri jų b’ mūsų spaudos rė- 
Pirmiausiai J. Strigienė, G. ši- niėjai.
maitis, W. Yurkevičius ir St. 

iBaronas išdavė smulkmeniškai ; 
i ir gerai raportus. Ir angliškai I 
kalbėjo labai gerai jaunuolė,1 
choro narė F. Rupkeliutė. Po I 
to kalbėjo prof. Kubilius iš So. 
Bostono.

Pirmininkas J. Kukaitis pa
prašė publikos aukų. Suauko
ta virš $10. Po to buvo drau
giškas pasilinksminimas, žmo
nių atsilankė vidutiniai. Vaka
ras pavyko gerai.

Prieš Naujus Metus mirė j 
Petras žiedelis, narys Šv. Ro- i 
ko Draugystėj. Paliko nuliūdi-! 
me moterį i 
Taip pat mirė Elzbieta Urbu- 
tienė, prigulėjo prie Vienybės 
Pašalpinės Draugystės ir prie 
Birutės. Paliko nuliūdime vy
rą, dvi dukras, du sūnus ir 
daugiau giminių.

Sausio mėnesį mirė Feliksas 
Glodenis, apie 60 metų. Buvo 
Laisvės skaitytojas, pirmiau 
užlaikė bučernę Montelloj, o 
vėliau, per kelis metus, Cam
bridge. Grįžęs į Montello turė
jo operaciją, sveikata nepasi
taisė, dirbo W. L. Douglas 
Shoe Co. Nuolatos gausiai rė
mė darbininkišką judėjimą. 
Paliko nuliūdime moterį, duk
terį Susaną Curry ir žentą, 
William Curry, kurie abu yra 
daktarai-dentistai ir turi ofisą 
Cambridge, ir daug, giminių.

Lai jam būna lengva žeme
lė, o giminėms nuoširdi užuo
jauta.

Hartfordiečiai ruošiasi masi
niai dalyvauti prakalbose, ku- 

I rios įvyks sekmadienį, vasario 
20 dieną, 2 vai. po pietų, Lais
vės Choro svetainėje,' 155 Hun
gerford St. Kalbės žymus ra
šytojas, kalbėtojas ir veikėjas 
D. M. šolomskas iš ferookly- 
no, kuris išaiškins Lietuvos 
okupacijoj padėtį, mūsų jos 
išlaisvinimo ir gelbėjimo pa
reigas ir mūsų pareigas pa- 

j galbai Roosevelto vyriausybei, 
; kad su mažiau aukų laimėtu
me karą, šolomskas išaiškins 

ir kitus gimines. | ^aro fronįų padėtį ir daug ki-
tu svarbių reikalų. Įžanga į 
prakalbas veltui. Visus ir vi
sas kviečiame atsilankyti.

W. B.

War Needs Money—YOURS!

Žolynas.

This war calls for every ounce 
of energy, every dime and dollar 
we can muster for ships—and 
planes—and guns.

Hit the enemy with a $25 
Bond. Hurt him with a $50 
Bond. Help to blow him sky- 
high with a $100 or $1,000 Bond.

Don’t 
counts. 
Defense 
TODAY.

delay — every hour 
Buy United States 
Bonds and Stamps

Vf*>

Amerikiečiai per krūmus žygiuoja linkui Cape Gloucester, New Britain, už
pulti japonę lėktuvų lauką. ; .

1 '''k

INDŲ MAZGOTOJAI
PUODŲ MAZGOTOJAI 

BENDRAI PAGELBININKAI 
BENDRAI APTARNAUTOJAI

Ateitis pasižymintiems darbe I 
Duodama valgis ir uniformos.

Sekmadieniais ir šventėmis nedirbama •

STOUFFER’S
EMPLOYMENT DEPARTMENT

Kreipkitės kasdien 9—5 ; 
šeštadieniais 9 iki pietų.

346 LEXINGTON AVE. (40th ST.) 
1-nais LAIPTAIS AUKŠTYN.

(38)

REIKIA VYRŲ
Bendrai pagclbininkų. Fabriko darbas. 

75c I VALANDĄ
40 VALANDOJ SAVAITE 
Laikas ir pusė už viršlaikius.

COMMERCIAL SYRUP 
131 Chrystic St. 

merginos—moterys
Dry cleaning dirbtuvėj. Gera alga. 

ROSE & CO.,
349 Kingsland Ave., Brooklyn. EV. 9-5383.

(37)

MAŠINISTAI
Pilnai išsilavinę, pirmos klasės ir

LATHE HANDS
Daug viršlaikių

Reikalingas atliekamumo pareiškimas 
TOOLS, JIGS & FIXTURES CO. 

25-18 41st AVE.
Arti Queens Plaza

LONG ISLAND CITY
(42)

VYRAI į spaustuvę, mokintis proof press ope
racijos. Kreipkitės j MISS BAUMGARDT, 

N.Y. EMPLOYING PRINTERS ASSN., INC., 
461 EIGHTH AVE., N.Y.C.

. (38)

VYRAI 45 IKI 60
NAKTINIAM DARBUI

PATYRIMO NEREIKIA
Dirbti prie bufeto. Matykite MR. HOWARD 
prie WHITfe CASTLE, Boston Post Road 

ir Allerton Ave.
(39)

OPERATORIAI
Patyrę prie rupaus audimo vandeninių kubilų 
siuvimo; darbas nuo kavalkų ; gera alga, 

nuolat; apmokamos vakacijos, 
ERNEST CHANDLER, 173 Wooster St.

(3-čios lubos)
(43)

VYRAI
Patyrimas nereikalingas. Bendras fabriko dar
bas. Dieniniai ir naktiniai šiftai. Geru alga. 

Bonai. Kreipkitės
ATLAS WASTE MFG. '

COOPER AVE. IR 
DRY HARBOR RD.
GLENDALE, L. I.

MATYKITE MR. NUNNS.
(39)

p"' .

Skalbyklų Darbininkai
VYRAI IR MOTERYS .

Patyrę ir Be Patyrimo 
VYRAI IŠĖMIMUI, IŠTRAUKIMUI. IŠ- 

KRĖTIMUI, LEIDIMUI, PRIĖMIMUI.
Linksmos darbo sąlygos.

Vakacijos su alga. Ligoje paliuosavimai.
PRADINĖ KAINA MOTERIMS 51c Į VA- | 

LANDĄ, VYRAMS 64C I VALANDĄ, 
PRIDEDANT BONUS.

Kreipkitės visą savaitę. Matykite 
MR. SLOANE

Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 
pareiškimų.

Pierce Steam Laundry
42 EAGLE ST., BROOKLYN 

(8th Ave. GG—Greenpoint Ave.
I.R.T. Queens, Vernon-Jackson Aves.)

PAGELBININKAI ------------------------- --
1-MOS IR 2-ROS KLASĖS

70—80c Į VALANDĄ
IŠMOKINAMI KAIPO 

METALISTAI
Greitas pakilimas tinkamiem 

asmenim.
METALLIZING

ENGINEERING CO., INC.
38-14 30TH STREET

LONG ISLAND CITY
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo.
(39)

REIKIA VYRŲ
dėl

SNIEGO KASIMO
prie

LONG ISLAND RAILROAD
Geros Algos -Mokamu Pinigais A 

Del platesnių informacijų ir įtraukimui jūsų 
vardo į mūsų surašą kreipkitės tuojau

GENERAL COMMISSARY 
CORPORATION

Antrašas 94-18 Sutphin Blvd., 
Jamaicu, N. Y.

Vienos durys į šiaurius nuo 95th Avė. 
Pasiuntiniai apmokama, nemokamai darbo 

gavimas.
Atdara dieną ir naktį.

SNOW HEADQUARTERS FOR 
LONG ISLAND RAILROAD

Kada sniegti, mes turime šiltas patalpas, 
patogias darbininkams, esantiems 

laukiamųjų surašė.

VYRAI
KAIPO MAŠINŲ OPERŲOTOJAI

Popieros perdirbimo fabrikas, gaminąs pro
duktus būtiniems civilių ir valdžios 

reikalavimams.
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

MOKAMA AUKŠTOS ALGOS 
MOKINANTIS 

NUOLATINIS DARBAS.
WAXED PAPERS, INC.

45-31 Court Square L. I. City 
__________ (39)

VY§AI SANDĖLIUI
ar

PREKINIŲ ELEVE1TERIŲ ’ 
OPERŲOTOJAI 

Gera alga, ^nuolatinis darbas.
Kreipkitės

F. W. WOOLWORTH
45 CHURCH ST.,

NEW YORK CITY. (3E

BERNIUKAI—VYRAI
BENDRAM FABRIKO DARBUI 

Patyrimas nereikalingas. Valdžios kontraktas. 
Gera alga, l’roga pakilimui. Iš būtinų darbi) 

reikia turėti paliuosavimo pareiškimo. *

INTERNATIONAL TAILORING CO.
I2lh St. ir 4th Avė. 9-tos luboš.

(43)

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
VYRAI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
$23.50 Į SAVAITĘ. NUOLATINIS DARBAS.

VAKACIJOS. KREIPRITĖS I 
HOUSEKEEPER

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

(X)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

SLAUGĖS ' APTARNAUTO JOS V1RTUVĖ1E- 
VĄLGYMV ROME DARBININKAI IR KAI 
KURIE indVstrijiniai ir lauko dar
bai GAUNAMI. Bendra suma algos $1,821) 
j metus ir aukščiau; nuolatiniai Valdiški 
Darbai; pensijos, 8 valandų diena su viršlai
kių privilegijomis, J diena į savaitę regulitu* 
rėš vakaeijoli, šventadieniui ir 12 dienų pei’ 
metus’išlikus del ligos apmokama. Ideališkos 
vietos New Yorko Mieste ; linksmos gyvenimo 
sąlygos. Puikios progos pavieniam asmehiul 
Ir vedusiom porom žemiau 70 metų atlikti 
būtinus valdžios darbus prižiūrėjimui protiniai 
sergančius, jei jūs esate geri, sąžiningi ir 
galite pėrėiti sveikatos egzaminą rašykite ar 

kreipkitės
CREEDMOOR STATE HOSPITAL 

Quėeiis Village, 8 New York.
(39)

PIRKITE KARO BONUS

TEKINTOJAI
Dieniniai ir Naktiniai Šiftai
1-MOS IR 2-ROS KLASĖS 

THREAD GRINDERS
J & L 1-MOS KLASES—DIENOM 

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

Fabriką Operuoja 60 Valandas į Savaitę.

MANUFACTURERS
MACHINE & TOOL CO.

277 CANAL ST., NEW YORK 
N. E. kamp. Broadway

(38)

VYRAI iki 50 metų bendram darbui 
dideliame muilo fabrike. Patyrimo 
nereikia. Nuolatinis darbas prie ge
rų sąlygų su patenkinančiom valan
dų kainom, prisidedant viršlaikiams. 
Kreipkitės i fabriko Superintendent.

JOHN T. STANLEY CO., INC.
642 West 30th St.

______________________________________ (39)

ALCOA Reikia Darbininkų
MASPETH, QUEENS

Bilo stiprus vyras, norintis mokytis 
gali atlikti šį darbą.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Nors šis darbas nereikalauja jokio 

ypatingo išsilavinimo, tačiaus jis 
gerai apmokamas.

Pasitarimais su Kompanijos Atstovais 
Kreipkitės Kasdien

8:30 A.M. iki 5:30 P.M.

U.S. EMPLOYMENT SERVICE
of the

War Manpower Commission
šeštos lubos

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

pareiškimą. (39)

TROKŲ DRIVERIAMS 
PAGELBININKAI

TURINTI NUOVOKĄ PRIE LEDO 
IR ANGLIES.

GEROS ALGOS
Kreipkitės

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

Phone CIRCLE 7-5297
___  _____________ (±L>

DALIAI LAIKO 
PILNAM LAIKUI

LAIVŲ APTARNAUTOJAI
KREIPKITĖS

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

(41)

VYRAI
Gyvybiniai Svarbiems
Kariniams Darbams

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

KRAUTI SVARBIAS KARO MEDŽIAGAS
MŪSŲ ARMIJAI •

GEROS DARBO SĄLYGOS .

WESTERN
ELECTRIC CO.

Kreipkitės: Employment Departments 
100 Central Ave. 

Kearny, N. J. 
arba

1561 Boulevard
Jersey City, N. J.

Pirniud. iki šeštad. nuo 8:30 A.M- iki 5 P.M.
Iš būtinų darbų rėikia tufėti paliuosavimo 

parėiškimą.

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

HOUSEKEEPER
HOTEL ST. GEORGE

PINEAPPLE ST., BROOKLYN, N.Y 
<x)

MERGINOS
Prie lengvo baltinių darbo.

$23 UŽ 5 DIENAS
KREIPKITĖS

WEINER & BAUER, INC.
445 BROADWAY

(38)

MERGINOS
Prie guzikam skylių siuvimo ar prie skylių 
siuvamosios mašinos, ar prie felling. Taipgi 
merginos BENDRAM DARBUI. Nuolatinis 

darbas tinkamom inet-ginom.
WHITEROSE DRESS, 253 W. 26th ST.

(38)

===:

VALGYKLŲ DARBININKAI 
NUOLATINIS DARBAS 

GEROS ALGOS
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS

BERNIUKAI INDŲ ATĖMIMUI 

INDŲ MAZGOTOJAI 

OYSTERMAN
I

APVALYTOJAI

PUODŲ MAZGOTOJAI 

UŽKANDŽIŲ IŠDAVĖJAI 

VYRAI PRIE SODES

REIKALAUJAME PALIUOSAVIMO 
PAREIŠKIMO

RESTAURANTS OF 
ROCKEFELLER CENTER

KREIPKITĖS KASDIEN 9 A.M. 
IKI 4 P.M.

MISS GIBBONS, ROOM 202 
1212 SIXTH AVE.

(KAMPAS 48TH ST.)

(40)
■...........  , .................... .................. i

MERGINOS - MOTERYS 
VIRŠ 18 METŲ SENUMO

GEROS ALGOS
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS

MERGINOS INDŲ ATĖMIMUI 
VIRĖJOS 

MERGINOS PRIE BUFETO 
INDŲ MAZGOTOJOS 

STIKLŲ MAZGOTOJOS 
VIRTUVES DARBININKAI 

SANDWICH IR SALAD 
DARYTOJOS 

MERGINOS PRIE SODĖS 
PRIE STEAMTABLE 

STALŲ PATARNAUTOJOS 
(Puikiausi Tipai)

REIKALAUJAME PALIUOSAVIMO 
PAREIŠKIMO . |

RESTAURANTS OF 
ROCKEFELLER CENTER

KREIPKITĖS KASDIEN 9 A.M. 
IKI 4 P.M.

MISS GIBBONS, ROOM 202 i 
1212 SIXTH AVE.

(KAMPAS 48TH ST.)
(40)

-■........ '

RANKOM SIUVĖJOS
Patyrimas nereikalingas. Gera alga. 

Nuolatinis darbas.
FLANZIG BROS.,
15 West 39th St. (40)

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

Siuvamųjų Mašinų Operatorės. Patyrimas Ne
reikalingas. Valdžios Kontraktas. Gera Alga 
PbogA bakilimams. Iš Būtinų Darbų Reikia 

Turėti Paliuosavimo Pareiškimą.
INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th St. ir 4th Ave. fi-tos luboi

(43)

JAUNOS MOTERIŠKĖS
Mokintis jdomų darbą. Gera proga. $20 laike 

mokinimosi. 5 dienos. Viršlaikiai.
RACON ELECTRIC CO.,

52 E. 10th St.
(38)

VIRĖJOS 
KEPĖJOS

BENDRAI PAGELBININKĖS
VIRTUVĖS PAGELBININKĖS 

INDŲ IR PUODŲ 
MAZGOTOJOS

Ateitis pasižyminčioms darbe! 
Duodama valgis ir uniformos. 

Sekmadieniais ir šventėmis nedirbama

STOUFFER’S
EMPLOYMENT DEPARTMENT 

Kreipkitės kasdien 9—5 : 
šeštadieniais 9 iki pietų.

346 LEXINGTON AVE. (40th ST.) 
1-nais LAIPTAIS AUKŠTYN.

_______ _________ _____________________ (38)

MERGINOS IR MOTERYS
1 Dėti į dėžutes perlinius karielius.
40 VALANDŲ 5 DIENŲ SĄVAITE 

Nuolatinis darbas. Patyrimas 
nereikalingas. 
GERA ALGA.

HELLER
• 411 — 5TH AVE.

(42)

Operatorės ant pajamų. Nuolatinis darbas. 
Geros algos. Patyrimas nereikalingas.

KAYLON, 114 East 16th St.
(39)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BATAI z
RANKŲ DARBININKAI 

ANT
VYRIŠKŲ AUKŠTOS KLASĖS BATŲ 

RANKlNlAk DIKSNIOTOJAI 
RANKINIAI SIUVĖJAI

RANKINIAI APSKLEftiBĖJAI 
Nuolatinis darbas. Gera alga. 

BOTINA PRAMONĖ 
KREIPKITĖS

JOHNSTON & MURPHY
SHOE COMPANY

40-54 LINCOLN STREET 
NEWARK, NEW JERSEY
\(42)

UŽBAIGIMO PROSYTOJAI 
Rankom ir mašina. 

AUKŠTA MOKESTIS 
NUOLATOS DARBAS

WENDER & OQLDSTEIN, INC.
387 — 4TH AVE.

I?

MERGINOS
NAMŲ MOTERYS I

Išlavinimui kaipo
KEPĖJOS IR VIRĖJOS

Linksmos aplinkybės; bi kuri gera j 
šeimininkė gali būt tinkama; gera 
alga ir patogios valandos. Naktim 
nedirbama; sekmadieniais ir šven
tėse uždara; uniformai duodami.

COLONNADE CAFETERIA
20 CLINTON ST., 

FEDERAL TRUST BLDG.
NEWARK, N. J.

____________ -________ 111! |
MERGINOS IR MOTERYS

Pilnam ar daliai laiko. Lengvas darbas. 
Nuolatinis.

HAMMER BROS., 114 Park Row (Krautuvė).(»>--------------------------------—
OPERATORĖS

Patyrusios prie lupaus audimo. Vakacijos BU 
alga. Nuolatinis darbas.

ERNEST CHANDLER. 173 Wuoster St.
(3-čios lubos)

(48) I

JAKUČIŲ PAKUOTOJOS
35 VALANDŲ SAVAITE L. 
Laikas ir pusė už viršlaikius. 
Nuolatinis darbas. Gera Alga.

MITCHELL & WEBER
1372 BROADWAY

(39)

Skalbyklų Darbininkai 
MOTERYS IR VYRAI 
PATYRĘ IR NEPATYRĘ 

IŠKRĖTIMUI, LEIDIMUI, PRIĖMIMUI, 
išEMIMUi VYRAI, IšTRAUKIMUL

Linksmos darbo sąlygos 
Vakacijos su alga. Ligoje i>a Ii uogavimai. 
PRADINĖ KAINA MOTERIMS 51c I VA

LANDĄ, VYRAMS 64c I VALANDĄ, 
PRIDEDANT BONUS

Kreipkitės visų savaitę. Matykite 
MR. SLOANE

būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 
pareiškimą

Pierce Steam Laundry
42 EAGLE ST., BROOKLYN 

(8th Ave. GG—Greenpoint Ave., 
I.R.T. Queens, Vernon-Jackson Ave*.).

iš

TEKINTOJOS
DIENINIAI IR NAKTINIAI ŠIFTAI 

1-MOS & 2-ROS KLASES 
54 VALANDŲ SAVAITE .

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo

MANUFACTURERS
277 CANAL ST., NEW YORK •' 

N. E. kamp. Broadway.
(83)

REIKIA MERGINŲ
DIRBTI KAIPO KLIJUOTOJOS 

POPIERINIŲ MAIŠŲ.
Turi būti U.S. Pilietės

MESSMORE-DAMON
400 W. 27th St.

MERGINOS SANDĖLIUI
Paprastas darbas sandėlio rūme. 

Gera alga, nuolatinis darbas, lenvos valandoj.
Kreipkitės

F. W. WOOLWORTH
45 CHURCH STREET

New York City.
_______________ (38) -i

TABLE WORKERS I

PATYRIMAS NEREIKAL1NQAS 
GERA ALGA.

Viršlaikiai jei pageidaujama.
Nuolatinis darbas.

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

LONG ISLAND CITY.
(X) $

. - • - - - —■—r—♦ d

MOTERYS 25—40
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Lengvas Fabriko Darbas 
GERA ALGA 

Pakilimai ir Viršlaikiai
MAJESTIC FANCY CASE

139 SPRING STREET
(3M

•ju-v. . / ,5.: atrili* .'...-s • >
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New Wko^^^yZlnioi
LLD 55 Kuopos 

Susirinkimas
Ridgewood-Brooklyn, N. Y. 

—Vasario 15 d. įvyks susirin
kimas LLD 55 k p. šapolo-Vai- 
ginio svetainėje, 1 17 Thames 
St., Brooklyn, N. Y.

Gerbiami kuopos nariai, pa- 
sistengkite visi atsilankyti, o 
ypatingai tie, kurie dar nepa- 
simokėjote už šiuos metus me
tinę mokestį.

Pereitais metais už anksty
vą nariu pasimokėjimą LLD 
55 kp. buvo padėta ant honor 
roll. Turime pasistengti, kad 
ir šiais metais mūsų kuopa bū
tų padėta ant honor roll.

Dabartiniu laiku eina vajus 
už gavimą naujų narių į Lite
ratūros Draugiją. Taigi, na
riai, kurie turite kandidatų į 
mūsų kuopą, atsiveskite.

Kuo daugiau turėsime na
rių, daugiau galėsime nuveikti 
prakilnių darbų.

Literatūros Draugija yra ap- 
švietos draugija, o tik per ap- 
švietą galima žengt pirmyn į 
geresnį rytojų. Pasidarbuokim 
visi gavime naujų narių.

M. Stakovas, kp. koresp.

Liaudies Teatras Turėjo 
Labai Sėkmingą Vakarą

draugai ir šį kartą Liau- 
Teatro neapvylė — susi- 
skaitlingai, susirinko an- 
didžiulės salės užpildyta 
sėdynės ir stovimos vie-

gy-

Motery Atydai
iš-Moterų Apšvietos Kliubo 

rinktos komisijos surengimui 
pramogų drabužių centro ati
darymui, Raudonojo Kryžiaus- 
Moterų Dienos ir visos kitos 
komisijos ir valdyba susirinki
te šio trečiadienio vakaro 7:30 
vai., vasario 16-tą, krautuvėj, 
417 Lorimer St.

daug to,

Partiza-
Silvestro

Apiplėšė P. Kapicko

Kliubo labai svarbus susi
rinkimas įvyks šio mėnesio 17- 
tą, 8 vai. vakaro, 419 Lorimer 
St. Visos narės būkite. Kviečia- 

----- me ir ne nares.
Valdyba.

M. Purvėnienė Serga

mažai kalbos, kurių padarymui 
gyvomis ir reikšmingomis rei
kia ne mažiau įdėti pastangų, 
kaip į vadinamas didžiąsias ro
les. Onytė partizanų lapelį 
skaitė reikšmingai.

Kadangi šis vaidinimas buvo 
jų pirmas, bet ne paskutinis — 
su tais pačiais veikalais išstos 
šį sekmadienį So. Brooklyne ir 
vėliau tūlose kitose kolonijose, 
—tad reikia tikėtis, kad seka
muose vaidinimuose jie pasiro
dys dar gražiau ir drąsiau.

Komedijoj vaidino (mano 
manymu, visi gana gerai) : Ju
lia Stankaitienė -— Mortos ro
lėje, Anastazija Buknienė — 
Alenos, Jonas Lazauskas — 
Vinco, Charles Yuknis — Kar- 
štapėdžio “jaunikaičio,” Jonas 
Lazauskas — Vinco, Petras 
Grabauskas — Jono.

Abiem veikalams susimokin- 
ti-perstatyti vadovavo Jonas 
Juška.

Pertraukoje, kol aktoriai 
perkeitė scenas ir rūbus, D. M. 
šolomskas kalbėjo apie vėliau
sius karo posūkius, taipgi pa
skelbė Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimo eigą ir darbus 
aprašančią brošiūrą “Artinki
me Pergalės Dieną,” kurios iš
parduota daug, nors atskirose 
Brooklyn© kolonijose suvažia
vime dalyvavusios organizaci
jos jau anksčiau buvo gavu
sios ir išplatinusios po nemažą 
skaičių tų brošiūrų.

Po programos tęsėsi smagūs 
šokiai prie Antano Pavidžio 
keturių kavalkų orkestros.

Turėta ir Tolimų Svečių
Skaitlingoje publikoje, be

je, buvo svečių ir iš apylinkių 
—iš Great Neck, Bayonne, 
Elizabeth su apylinkėmis jr 
net iš gana toloko Paterson, 
taipgi ir iš Conn, valstijos.

Įsiveržę plėšikai į 
Kapicko užeigą, 32 Ten 
St., Brooklyne, išsinešė 
su virš $500 pinigais ir’ dar 
tiek pat vertės karo bonais ir 
stampomis po to, kai užeiga 
buvo uždaryta nuo 3 valan
dos sekmadienio rytą.

Plėšikai atlaužė užpakali
nio lango geležines štangas ir 
taip įlindo vidun. Savininkas, 
atėjęs apie 8 valandą, rado 
priekines duris pravertas. Tai
gi, suprantama, kad piktada-Į 
riai pro jas išsinešė seifą, sve
riantį tarp 300 ir 400 svarų. 
Tada jie, matomai, įsidėjo 
seifą įraukusį jų automobilį ir 
nuvažiavo saVais keliais.

Rep.

Petro
Eyck 
seifą *-

Kliubiečių Žinios

jus. Kiti ligoniai lengviau ser
ga,

Sutkų žentas Antanas Kras- 
nickas, išeis tarnauti laivynai! 
27-tą kovo, palik darbas 5-kių 
motų sūnų ir jauną žmoną. Jis 
jau bus dešimtas iš kliubiečių 
Amerikos kariškose spėkose.

Sausio mėnesį mirė keturi 
kliubiečiai: Antanas Barzdai- 
tis, Povylas Kripaitis, Kle
mensas Zalatorius, Jonas Vez- 
džiūnas ir kliubiečio žmona, 
Barbora Kaunickienė.

Praeitais metais reikėjo iš
mokėti pomirtinių du tūks
tančiai ir šimtas dolerių, šal
pų ligoniams $1,564. Abelnai 
imant, kliubiečiai dar apmoka 
pomirtines ir šalpas. Kaip bus 
toliau, tai kitas klausimas.

Pavogė Kliubo Katiną
Kliubas užsiaugino rainuką 

katinėlį. Praeitą pavasarį nu
nešė pas daktarą ir tas jam iš
pjovė “kukulius,” paimant du 
doleriu. Vėliau jis buvo toks 
ramus namų žvėrelis, kad visi 
jį paglostydavo. Bet atsirado 
kokis begėdis ir išsinešė. Ot, 
tau ir Kliubo kaimynas. Nusi
spjauk tris sykius i vakarus 
atsigrįžęs už savo netikusį dar
bą ir atnešk katiną atgal. Nu
mesk nuo savo galvos vagies 
kepurę!

VOLUNTEER NURSE-MAIDS1

Pusantro šimto vaikučių prie Samuel’io Goldwyn fil- 
mos “The North Star” sudarė 150 problemų tarp sce
nų ir ko nenutraukė produkcijos. Jaunos žvaigždės Anne 
Baxter ir Farley Grange pasiėmė laikinų mamaičių ro
les ir turėjo pačios ne mažiau linksmumo iš linksmini
mo jauniausių filmos vaidintojų. Šioje RKO išleistoje/ 
Lewis Milestone diriguotoje filmoje buvo virš 1,000 ak
torių. Veikalą filmai parašė Lillian Hellman. Filmą ke
lintas mėnuo rodoma Victoria Teatre, Broadway ir 46th 
St., New Yorke.

imant, suvaidinta 
tačiau pagerinimui 
Šios grupės žvaigž-

Lietuvių Liaudies Teatras vi
suomet turėjo daug draugų ir 
rengdamas savo pramogas ne
patingi tuos savo draugus gra
žiai pakviesti — pasiūlyti iš 
anksto tikietų, paskleisti lape
lių. Taip padarė ir ruošdamiesi 
prie paskiausi© perstatymo 
dramos “Aš Jau Partizanas” ir 
komedijos “Vos Neapsivedė,” 
suvaidintų pereitą sekmadienį 
Ukrainą National Home, Broo
klyne.

Jų 
dies 
rinko 
ksti, 
visos
tos, o vėliau susirinkus šokiams 
ir dviejose salėse pasijuto trū
kumas kėdžių. Salės savininkai, 
niekad .tokios skaitlingos publi
kos neturėję, nebuvo prisirengę 
pakankamai aprūpinti. Ir pa
tys rengėjai nebuvo tikėjęsi 
tiek svečių, tad ir užkandžių 
pritrūko nespėjus nei gerai 
pradėti svečiams vaišintis.

' Apie Patį Vaidinimą.
Veikaliukai abu yra gana

vi, bet trumpi, tad publikoje 
girdėjai nusiskundimų: “Gra
žūs buvo, bet per greitai užsi
baigė.” Gi veikalų režisorius 
Jonas Juška sako, jog pageida
vimas daugiau, negu duota pro
gramos, yra geras ženklas, ka
dangi parodo, jog buvo verta 
'žiūrėti. Niekas nenori 
kas nemiela.

Dramoje “Aš Jau 
nas” arba “Dėdės
Kieme” kaimiečio Silvestro ro
lėje vaidino Jonas Lazauskas, 
Burokienės — Julia Stankaitie
nė, Onutės — Ona Repsevičiū- 
tė, Petro partizano — Juozas 
Byronas, Pauros, naciams par
sidavėlio lietuvio — Petras 
Grabauskas, nacio smogiko 
Himmelštoso — Geo. Wareso- 
nas.

Abelnai
---------  Į apygeriai,

Marcelė Purvėnienė, Juozo , yra vietos.
Purvėno žmona, žinomoji kliu- dė neabejotinai išėjo Jonas La- 
bietė, serga, randasi Memo- zauskas — jis dramatiškai vai
riai Hospital, kambarys 609, 2 j dino žodžiais ir be žodžių. Pu- 
West 106th St., New Yorke, j sėtinai gyvą rolę gana gerai 

Lankymo valandos 1:30 po. atliko Julia Stankaitienė. Ki- 
pietų ir 7:30 iki 8:30 vaka- tiems, atrodė, reikėjo būti drą- 
rais.

Linkime draugei greit pa- nelengva . i 
sveikti. kuriose yra

sesniems, gyvesniems, nors tas 
ir padaryti rolėse, 

mažai veiksmo ir

VIRŠ 3000 ŽMONI

Teatrų Mylėtojams Žinotina
Pageidaujantiems dramos, 

įtemptos, didelės, viso vakaro 
programą užimančios dramos, 
bus smagu išgirsti, kad turėsi
me ir tokią galop sezono. Liau
dies Teatras jau yra parinkęs 
istorišką, iš tikro Lietuvos gy
venimo dramą “Prieš Srovę” 
iš kunigo Strazdelio gyvenimo 
ir veikimo laikotarpio. Veika
lo perstatymui vadovaus Jo
nas Valentis ir vaidinime da
lyvaus daugelis žymiausių dra
mos veteranų aktorių - mėgė
jų. šiam veikalui diena ir vie
ta bus pranešta vėliau.

Rep.

Nors rašinys suvėluotas, 
bet kas jame yra pasakyta iš 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo susirinkimo (4-tą vasa
rio) — niekad nepasens.

Pirmiausiai: Deikus ir Za
karauskas perstatė į Kliubą 
naują narį Davis čiurlį, 39 
metų amžiaus. Tai lyg ir ko
kia naujanybė po metų ra
maus ir tingaus negavimo jo
kio nario.

Skaityta laiškas nuo Lietu
vai Pagalbos Teikimo Komite
to. Laiškas priimtas ir lyg ant 
juoko duota penkinę nupirkti 
smilgų šluotelę nu vijimui po
niškos musės nuo jaučio rago, 
o Buivydo atneštus 25 tik i etų s 
paminėjimui buvusios fašis
tams priklausomos Lietuvos 
(jie ir dabar ją dar savinasi) 
nupirko visus, užmokant 
$18.25. Gal būt, kas nors ma
no, kad kiti nesupranta tūlų 
atžagareiviškų gudrybių.

Nupirkta 4-tos kariškos pa
skolos bonas vertės $500. Tai, 
taip sakant, buvo branduolys 
viso susirinkimo.

Sergančių turime šešis: Gas
parui Samuoliui užsivietrino 
užtriną ant kojos piršto taip 
bjauriai, kad pajuodo koja 
veik ligi' kelio, kad dar biskį 
daugiau, tai pjauk koją že
myn. Dabar jau praėjęs pavo-

J. N.

Keistas Šunelio Elgęsis
priežasties 

pasirinko vieną 
Riverside 
ir per 4 
to lango, 
kada pa- 
pasilsėti.

Dėl nežinomos 
koks šunelis 
palangę prie 300 
Drive, New Yorke, 
dienas šokinėjo link 
sustodamas tik tada, 
vargęs nukrisdavo
Bet suimamas pasiduoti neno
rėjo. Pašauktas jį suimti, gy
vulių globos draugijos pasiun
tinys vaikėsi jį per du kartu 
iki pagavo.

Manoma,‘kad toji stuba ka
da nors turėjo būti šunelio na
mais, bet iš dabartinių gyven
tojų niekas jo neprisipažįsta.

Leido Pakelti Algas
Karinė Darbo Taryba leido 

pakelti moteriškų ploščių, kos
tiumų ir sijonų siuvėjams al
gas po $2 ir iki $3. Naujos 
mokestys turės būt mokamos 
nuo pereito gruodžio 6-tos. 
Paliečia 15,000 darbininkų di
džiojo New Yorko srityje.

Kitos visos sąlygos pasilie
ka, kaip buvo senajame kon
trakte*

Kartu Tilps Į Sales

LAISVES BAZARE
šiemet Laisves Bazaras bus puošniose ir 

erdviose salese

GRAND PARADISE HALLS
318 Grand Street * Brooklyn, N.

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 DOVANU
Laisvės reikalas yra visos Amerikos reikalas. Tad 

laukiame bazarui dovanų iš visų kolonijų.

įstatymai Savo Keliu, o 
Jų Pildymas Vėl Kita 

Problema
Angliškas darbininkų dien

raštis Daily Worker paduoda 
ypatingą ir tipišką bylą, Mrs. 
Dorothy Lazarus užvestą prieš 
namo savininką dėl nedavimo 
šilumos ir pakėlimo rendos.

Mrs. Lazarus, gyvenanti 129 
Clymer St., Brooklyne, kur ir 
namo savininkai Julius Blei- 
berg . gyvena, turėjus pamesti 
svarbų karišką darbą, kadangi 
jos vaikai susirgo ir šiaip stu- 
boje negalima buvo susitvar
kyti dėl nebuvimo šilumos.

Moteriškė skundėsi teismui 
ir Kainų Administracijai. Dėl 
to ji turėjusi 8 keliones į Wil- 
liamsburgo teismabutį per du 
mėnesius. Be lo, praleido daug 
laiko jieškojimui visokių do
kumentų, liūdymų, parodymų 
ir lig šiol dar nieko neatsie
kus.

Įgrisus toms kelionėms, ji 
apsiskundė darbininkų laik
raščiui, kad tas užtartų ją, 
mažiukę teisybės jieškotoją, 
norinčią, kad įstatymai ir tar
nautų tam, kam parašyti, o ne 
būtų paversti į krūvą tuščios

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

JQ> LIETUVIŠKAS KABARETAS
*5) " STANLEY MISIŪNAS

/ SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

I NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI
' DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet
/ ' širdingai pavaišiname.
Mį / Plačiai žinomas bartenderys Vincentas

\ į / * Žvirblys ekstra gerai patarnauja.
\ / j Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

// PARAMOUNT CABARET
U 473 GRAND ST.

Prie R.K.O. Republic Teatro
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-6864

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5013

MATTHEW P. BALLAS 
(Bieliauskas 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdėsio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN.

Korp. Ed. Tuskevičius 
Svečiuojasi Brooklyne
Praeitą šeštadienį parvyko 

iš Virginijos korp. Edvardas 
Tuskevičius (Tuskey) trejetui 
dienų pasisvečiuot Rrooklynan. 
čia gyvena jojo dvi seserys iri 
brolis. Edvardas gimęs Scran- 
tone, kur jo tėvas ir dabar 
gyvena. Prieš grįžimą tarny

bon Edis dar važiuos Scran- 
tonan tėvelius aplankyti.

š.

Trys plėšikai dienos metu 
atėmė $5,000 algų pinigų atė
ję į firmos ofisą, 257 Kent St.

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti I4th St.

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 

tokio
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn 
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 

prie Chauncey St., Broadway Line 
Tel. GLenmore 5-6191

Akis Ištiria
GYDYTOJAI

100 nuoš. unija iapoj
Tekf.: GR. 7-7553

( 2539
DETROITE: ( 602 Hofmann Bid?.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

Woodward Avenne

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.

LITUANIGA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS

282 Union Avė.
BROOKLYN

Puikiausia Lietuvių Restauracija*Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

| A M O N D P Ak I M-fi'f'y' "** 
. ; Y ° n d

DIAMOND ENSEMBLE
FIRST !N hex 

.... - F /rSt
. ... iiimw.___ QUALITY

NO. 070 
/. d d ) C r o s b y 
Matched 14K gold 
rings, intricately 
fashioned in ro
mantic designs. 
Lovelv.

lio/b for
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DIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAIL

All Lady Crosby 
ensembles in pre
sentation boxes.

Aplankykite Mūsų Religinių Daiktų De- 
partmentą. Mes Turime Pilnai Visokių RO
ŽANČIŲ, KRYŽIŲ, MEDALIU, STOVY- 
LŪKIU jr MALDAKNYGIŲ. Maži rankpi

nigiai palaikys jums bi daiktą.

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

Tel. STagg 2-2173. ATDARA VAKARAIS




