
KRISLAI
Skola—Ne Rona. . .
Yra, Brace, Kuo Pasigirti.
Amerikiečių Padėka 

Stalinui.
O Jie Nė Cento Savo

Broliams Lietuviams.

Rašo A. BIMBA

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00 

Metams

Iš patirties žinau štai ką: 
M ūsų didžiųjų organ i zac i j ų 
kuopos — ne visos, bet dauge
lis jų — yra skalnos centrams 
bei dienraščių spaustuvėms. 
Kitos ir pinigų turi, bet nesi
rūpina skolų išlyginimu.

Mes turime labai protingą 
lietuvišką priežodį. Sako: Sko
la — ne rona, neužgis.”

Peržiūrėkite, draugai, savo 
organizacijų iždus ir neap
mokėtas bilas apmokėkite.

Iš Chicagos laiške skaitau:
“Svarbu pažymėti ir tai, 

kad kuomet kitos srovės jau 
neturi nei po vieną chorelį, 
mes turime dar penkius dide
lius chorus, neskaitant nepar
tinių chorų, tokių kaip suval
kiečių ir keli kiti panašūs.”

Be to, chicagiečiai turi dar 
ir šiaip nemažai meno jėgų — 
solistų, muzikantų, vaidylų ir 
t.t.

Chicagos demokratinė visuo
menė turi kuomi pasigirti ir 
pasididžiuoti.

Vienas draugas prisiuntė iš
karpą, kurioj sakoma: “New
ton miestelis paaukojo $1,675 
Juozui Stalinui.”

Tai Newton, Mass., mieste
lio žmonių padėka Sovietų 
žmonėms už jų karžygiškas 
kovas prieš vokiškus barbarus.

Bet dabar paimkime lietu
viškus smetonininkus, sanda- 
riecius, menševikus, katalikų 
srovės lyderius. Kaip jie elgia
si ?

Jie turėjo du suvažiavimu— 
vieną Pittsburghe, kitą Brook- 
lyne. Gyrėsi, kad abiejuose 
surinko po penkius tūkstančius 
dolerių su viršum.

Bet ar žinote, kad nei vie
nas doleris iš tos ’ dešimties 
tūkstančių neteko lietuviams 
kovūnams rytiniame fronte?

Išviliojo iš geraširdžių žmo
nių Lietuvos gelbėjimo vardan 
tūkstančius dolerių, bet Lietu
vos išlaisvinimui neišleidžia 
nei cento.

Mat, visi jie ponai, tai po
niškai tuos pinigus ir išeikvos.

Ruošiant trečią dovanų siun
tinį lietuviams Sovietų Sąjun
goje, * man galvoj kilo tokia 
praktiška mintis: Daugelio 
daiktų nė už pinigus negalima 
nupirkti. Tie daiktai racijo- 
nuoti, perkant reikia štampų.

Pavyzdžiui, čeverykų, cuk
raus, kenuoto pieno negalima 
nupirkti be štampų.

Labai gražu būtų, kad tų 
daiktų draugai ant vietos nu
pirktų ir paaukotų tam prakil
niam tikslui.

Šitaip aiškinamas mūsų ko
vos tempo lėtumas Italijoje: 
Amerika ir Anglija nenori ten 
sumesti dideles karo spėkas. 
Tos spėkos mobilizuojamos 
atidarymui Vakaruose fronto 
prieš vokiečius.

Tam galima tikėti. Bet Ame
rikos žmonės pradeda rodyti 
nerimo dėl delsimo su atidary
mu antro fronto.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Washington.— Demokra

tai jau neturi daugumos 
kongreso atstovųrūme.

.. . "T""------ -----

Amerikos bombanesiai 
vas. 15 d. vėl plačiai ataka
vo nacius šiaurinėj Franci- 
JOJ.

Amerikiečiai atėmė iš 
japonų jau visą vakarinį 
New Britain salos galą.

'Į 4 Amerikos lakūnai nuskan- 
Jj jk dino dar 2 japonų submari- 
fl nūs.
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APSUPTI NACIAI SUVERŽTI VISAI SIAURAM SKLYPE
TALKININKAI PIRMYN ITALIJOJ RAUDON. ARMIJA

V

BŪSIANTI NAUJA
AŠIES PERVARTA 

ARGENTINOJE
Montevideo. — Praneša

ma, jog Argentinoje drum
sčiasi naujas naciškas judė
jimas nuversti dabartinę 
fašistuojančią gen. Ramire- 
zo valdžią, kuri (norėdama 
pinigų iš Jungtinių Valsti
jų) sutraukė diplomatinius 
ryšius su Vokietija ir Ja
ponija.

Sakoma, kad civiliai Ar
gentinos hitlerininkai pla
nuoją sukilmą prieš Rami- 
rezo ir jo pulkininkų dikta
tūrą; ir jeigu sukilėliai lai
mėtų, tai jie, girdi, iš nau
jo sumegstų ryšius su faši
stine Ašim.

Willkie -- Kandidatas
Portland, Ore. — Wendell 

L. Willkie viešai pareiškė, 
kad jis statys savo kandi
datūrą į prezidentus repub- 
likonų suvažiavime, kur bus 
nominuojama kandidatai 
a t e i n autiems prezidenti
niams rinkimams.

Patys Save Apsigaudinėja
Japonijos radijas paskel

bė Berlyno radijo praneši
mą, kad, girdi, vokiečių ar
mija tebekontroliuoja kari
nę p a d ė tį sovietiniame 
fronte; pasakojo, būk So
vietai dar neturį karo veik
smų iniciatyvos prieš na
cius.

Mėsinėja Nacius Surem
tus 36 Mylių Sklype
Maskva, vas. 15. —United 

Press teigia, kad Sovietai 
susiaurino jau iki 36 ketvir
tainių mylių sklypą, kuria
me apsupta likučiai 150,000 
vokiečių, į vakarus nuo Čer- 
kassu, Ukrainoje. Dieną ir 
nakti raudonarmiečiai mor- 
tirų ir kanuolių ugnim ir 
oro bombomis žudo apsup
tuosius.

Senato Komisija Užgyrė 
Pokarinę Paramą

Washington. — Senato
rių komisija užsienin, rei
kalais 16 balsų prieš 1 užgy
rė skyrimą $1,350,000,000 iš 
Amerikos iždo kaipo šios 
šalies dalį Jungtinių Tautų 
Pašalpos ir Atsteigimo Ad
ministracijoje.

Iš to fondo Jungtinės 
Tautos bendrai rems nu
kentėjusius nuo Ašies kraš
tus.

DAVĖ LAIKO PALAIDOT 
NUKAUTUS NACIUS
Cassino fronte, z Italijoje, 

amerikiečiai patenkino vo
kiečių prašymą neatakuoti 
nacių, kol jie palaidos 200 
užmuštų saviškių.

Amerikiečiai Staiga Atėmė iš 
Japonų Rooke Salą

Australija, vas. 15. — 
Jungtinių Valstijų mari- 
ninkai, netikėtai japo
nams, užklupo ir užėmė 
nedidelę Rooke (Umboi) 
salą, Vitiazio Sąsiauryje, 
tarp didžiųjų Naujosios 
Guinejos ir New Britain 
salų. Jie nesusidūrė su 
jokiu pasipriešinimu iš ja
ponų pusės. Rooke sala 
tarnaus kaip susijungimo 
punktas amerikiečiam ir 
australams, veikiantiems, 
prieš japonus Nauj. Gui- 
nejoj ir New Britaine.

Anglai Iškilmingai 
Minės Raudon. Ar

mijos Dieną
London. — Visoj Anglijoj 

vasario 23 d. bus oficialiai, 
iškilmingai minifna kaipo 
Raudonosios Armijos diena. 
Anglų žinių ministerija pa
ruošė programas masi
niams susirinkimams, kurie 
bus laikomi Londone, Edin- 
burghe ir kituose miestuose 
Raudonajai Armijai pa
gerbti.

Anglijos vainikuotas po- 
tas John Masefield tam ty
čia parašė eilėraštį, o kara
liškos muzikos vadas Sir 
Arnold Bax pagamino mu
zikos kompoziciją toms ei
lėms, pašvęstoms Raudona
jai Armijai.

Raudonarmiečių dienos iš
kilmėse kalbės anglų oro, 
laivyno ministeris Archi
bald Sinclair, laivyno mini
steris A. V. Alexander, žem
dirbystės ministeris R. S. 
Hudson ir kiti aukšti Angli
jos valdininkai.

ĮSAKYTA NACIŲ ŽAN
DARAM NEŠDINTIS
Maskva. — Fronto prane

šimai teigia, kad įsakyta 
nacių Gestapo žandarų ofi- 
cieriams ir valdininkams 
nešdintis iš Pskovo, Mins
ko, Kovelio ir Tallinno, Es
tijos sostamiesčio. Nes hit
lerininkai bijo staigaus 
Raudonosios Armijos atėji
mo.

Auga Vokiečių Judėjimas 
Prieš Karą

kad hitlerininkai nusigandę 
dėlei kylančio Vokietijoj ju
dėjimo prieš karą. Platėja 
supratimas, kad Vokietija 
tikrai prakiš. Hitlerininkai 
ne tik per radiją ir laikraš
čius, bet ir lapeliais šaukia 
žmones netikėti praneši
mams apie nacių sumuši
mus. ' '

Paskutiniu laiku tapo su
šaudytas Berlyne darbinin
kas Stefan Rambausch už 
|“maištišką kalbą dideliame 
žmonių ratelyje.” Birres- 
borne sušaudytas Leo Sta- 
atz už “puldančias karei
vių dvasią šnekas.”

ANGLUI IR AMERIKIEČIAI 
ABIEJUOSE FRONTUOSE

PALAIPSNIUI LAIMI
Alžyras. — Anglų kariuo

menė su tankais atakavo 
vokiečius ir užėmė geležin
kelio tiltą į vakarus nuo 
Aprilios miesto, Anzio pa
jūrio srityje, į pietus nuo 
Romos.

Amerikiečiai, apie 55 my
lios toliau į pietus, per at
kaklias kautynes prasiveržė 
200 jardų gilyn į Cassino 
miestą; o ties Castellone 
anglai amerikiečiai atmušė 
nacių ataką ir nukovė 100 
priešų.

Šiuo tarpu jau truputį 
atslūgo mūšiai Italijos 
frontuose.

Pirmiau gi Aprilios mies
tas, į pietus nuo Romos,

Lietuvos Partizanai Susprogdino 
Dar 4 Nacių Traukinius

Maskva. — Viena; Lietu
vos partizanų .grupė su
sprogdino -geležinkelio tiltą 
ir nuvertė nuo bėgių karinį 
vokiečių traukinį, bevažiuo
jant jam frontam Visas 
traukinys tapo sunaikintas 
ir užmušta daugiau kaip

Amerikiečiai Pirma Lapeliais 
“Atakavo” Cassino Vienuolyną
Cassino. — Amerikiečių- 

anglų kanuolės paleido 25 
sviedinius su atsišaukimo 
lapeliais į benediktiečių vie
nuolyną, stovintį ant kalno 
tuoj į šiaurius nuo Cassino 
miesto, Italijoj. Sviediniam 
trūkus, iš kiekvieno paskli
do poi 500 lapelių. O lapeliai 
šaukė “draugus italus” tuo- 
jaus apleisti vienuolyną, 
nes talkininkai ruošiasi 
bombarduot jį. Tai todėl, 
kali vokiečiai pavertė tą

Talkininkai vis Bombar
duoja Rabaulą '

Australija.— Amerikos ir 
Australijos lėktuvai vėl 
bombardavo japonų tvirtu
mą Rabaulą ir tris aplinki
nes lėktuvų aikštes, New 
Britain saloj, numesdami 
dar 179 tonus bombų į tuos 
taikinius.

Talkininkai nušovė 7 ja
ponų lėktuvus, o patys ne
teko 3 lėktuvų.

Šveicarijoj gautos žinios 
sako, kad labai paplito Vo
kietijoj plėšimai, nors su
gaunami plėšikai ir viešai 
plakami.

Amerikos lakūnai jau tre
čią dieną pagrečiui bombar
davo japonus šiaurvakari
niame Marshall salų kampe.

Vis daugiau vokiečių ven
gia karo tarnybos.

penkis kartus ėjo iš rankų 
į rankas. Vokiečių radijas 
sako, kad dabar naciai turį 
Aprilią.

Anzio ruožte talkininkai 
viso suėmė jau 2,000 vokie
čių kareivių ir oficierių.

Naciai giriasi, kad jie toj 
srityj iki šiol sunaikinę 
100 anglų-amerik. tankų. 
Niekas to nepatvirtina.

Dar negana geras oras, 
kad didieji talkininkų bom
banešiai galėtų veikti prieš 
vokiečius šiame fronte. Bet 
vidutiniai jų bombininkai 
padaro po kelis šimtus pa
vienių atakų prieš hitleri
ninkus per dieną.

200 nacių kareivių ir oficie
rių.

Kitoj ė vietoji lietuviai Ta
rybų patrijotai susprogdino 
tris karinius vokiečių trau
kinius ir sunaikino 20 kilo
metrų telegrafo ir telefonų 
linijų.

“šventvietę” į savo karinį 
punktą, iš kurio bombar
duoja anglus-amerikiečius.

Apart vienuoli^, tame 
klioštoriuje buvo prisiglau
dę šimtai italų pabėgėlių.

Bari radijas, pietinėje 
Italijoje, pranešė, kad ant 
rytojaus po lapelių pasklei-' 
dimo, talkininkų artilerija 
pradėjo ;smarkiai bombar
duot vokiečius tarp storų 
vienuolyno mūrų.

Užgriovė Nacių Gyvsi
dabrio Kasyklas

___________ J

Jugoslavų partizanai už
griovė 90 procentų visų 
gyvsidabrio kasyklų Slovė
nijoj, Jugoslavijos dalyje. 
Gyvsidabris yra labai rei
kalinga vokiečiams karo 
medžiaga.

Naciai užėmė Koprivnica 
geležinkelio stotį, Jugosla
vijoj, ir Ludbreg miestą. 
Jugoslavų partizanai veda 
įtūžusius apsigynimo mū
šius.

Lugos srityje partizanai 
labai patarnavo raudonar
miečiam prieš vokiečius, 
nurodydami karinius nacių 
punktus.

Vas. 15 d. talkininkų lėk-< 
tavai padarė 1,500 pavienių 
žygių prieš vokiečius vaka
rinėje Italijoje.

I

Tirštėja Gandai apie Suomių 
Intenciją Taikytis

Londonas ir Stockhol- 
mas, Švedijos sostamies- 
tis, verda gandais apie 
Suomijos daromus manev
rus dėlei atskiros taikos 
su Sovietais. Patiki
miausi anglų pranešimai 
sako, kad Sovietų Sąjun
ga reikalaus besąlyginio 
Suomijos pasidavimo ir 
neis į kalbas apie jokią 
derybinę taiką. Stockhol- 
mas praneša, kad buvęs 
Suomijos premjeras tik
rai ten atvykęs pradėt 
žingsnius taikai su Sovie
tais.

Sovietai Atakuoja 
Nacius Narvoj, Vi

tebske ir Dubuo
Berlyno radijas pranešė, 

jog siaučia mūšiai aplink 
Narvą, šiaurinėje Estijoje. 
Naciai sako, kad rusai ata
kuoja juos ir Vitebske, Bal
tarusijoj.

Berlynas skelbia, kad vo
kiečiai “a t s i p a 1 a idoja” 
(traukiasi) nub rusų kai 
kuriose fronto dalyse tarp 
Peipus ir Ilmen ežerų.

Kitas nacių radijo prane
šimas sako, jog rusai pasie
kė Dubno miesto skvernus, 
85 mylios nuo Lvovo did
miesčio, Vakarinėje Ukrai
noje. Lvovas buvo Lenkijos 
rankose iki 1939 m. rudens.

Dideli Vokiečių Nuosto
liai Rytuose

Maskva. — Gdovo apylin
kėje, prie Peipus ežero, rau
donarmiečiai pagrobė nuo 
vokiečių 72 kanuolės, 350 
trokų, 1,500 arklių ir kie
kius kitų karo reikmenų. 
Taipgi suėmė gana didelį 
skaičių priešų.

Užimdami Lugą, sovieti
niai kovūnai pagrobė 42 
nacių kanuolės, 61-ną mino
svaidį, 2,000 automatinių ir 
paprastų šautuvų, keturis 
tankus, du šarvuotus auto
mobilius, 170 trokų, 80 šiaip 
automobilių, 1,000,000 kul
kų, 6,000 kanuolinių šovi
nių ir bombų ir 50 sandėlių 
ginklų, amunicijos, gazolino 
ir maisto.

Sovietų lakūnai sunaikino 
12 didelių priešo transpor- 
tin. lėktuvų ant žemės ties 
Korsuniu, kur apsupti na
ciai.

Vasario 13 d. visuose 
frontuose sovietinės jėgos 
sudaužė bei sunkiai sužalo
jo 95 vokiečių tankus ir su
naikino 38 jų lėktuvus.

Washington. — Suomiai 
norėtų, kad Sovietai pripa
žintų jiem tuos rubežius, 
kurie buvo nustatyti po 
Suomijos prakišto karo 
1940 m.

JAU TIK 30 MYLIŲ 
NUO PSKOVO

London, vas. 15. — Sovie
tų kariuomenė paėmė Kor- 
sun miestą, svarbiausią 
tvirtumą vokiečių, apsuptų 
į vakarus nuo Čerkassų, pa
lei vidurinę Dniepro upės 
tėkmę, ir užėmė penkias ki
tas gyvenamąsias vietas ta
me apsupime. Raudonar- • 
miečių ugnies ir plieno lan
kas dabar kietai suveržė li
kučius buvusių dešimties 
nacių divizijų jau tik 72-jų 
ketvirtainių mylių sklype. 
Iš pradžios tas apsupimo 
plotas turėjo apie 1,300 ket
virtainių mylių.

Sovietų kovūnai užmušė 
dar virš 1,000 mėginusių iš
trūkti vokiečių.

Kiti naciai iš lauko pusės 
įtūžusiai atakavo keliolikos 
mylių pločio koridorių, ku- 
riuom raudonarmiečiai ati
tveria apsuptus priešus v 
nuo neapsuptų. Vienoj vie-Z 
toj pastarieji buvo įvarę 
mažiuką, ^rereikšmingą kyly 
į tą Sovietų koridorių. Kai 
kurios pozicijos po kelis .. 
kartus ėjo iš vienų rankų į 
kitas. Naciai stengė- 

raudonarmiečių linijose ir 
per ją išleist saviškius iš 
spąstų, bet nieko nelaimėjo. 
Šiose kautynėse 2,000 voklę^ 
čių buvo užmušta ir 7$ jų, 
tankai sudaužyta.
SOVIETŲ ŽYGIAI LIN

KUI PSKOVO
Šiauriniame fronte Rau

donoji Armija, gen. Govoro- 
vo komandoj, tiek prasiver
žė pirmyn į pietų vakarus 
nuo Lugos, kad Sovietams 
telieka tik 30 mylių iki 
Pskovo, šešių geležinkelių 
mazgo ir keturių plentų 
centro, ties pietiniu Peipus 
ežero galu, kaip neoficialiai 
praneša anglų radijas. O 
Pskovas yra vadinamas du
rimis į pietinę Estiją ir 
šiaurinę Latviją. Šioje sri
tyje raudonarmiečiai atėmė 
iš hitlerininkų dar 8 mieste
lius bei kaimus. / j

Į pietus nuo atvaduoto 
Gdov miesto su geležinkelio 
stočia Sovietai užėmė kelias 
gyvenamąsias vietas. Gdov 
stovi ties šiauriniai - rytine 
Peipus ežero dalim. y
KLAMPYNĖS PADEDA 

NACIAMS
Maskva. — Dar greitesnį 

Raudonosios Armijos mar- 
šavimą pirmyn šiauriniame 
fronte ir bendrai lirikur 
Pskovo sulaiko ne tiek vo
kiečių pasipriešinimai, kiek 
ištižę keliai ir klampynės.

Naciai Bijo Naujų įsiverži
mų Italijon

Vokiečiai įsakė gyvento^ 
jams išsikraustyt iš pajūrių 
į šiaurius nuo Romos. Bijo 
ten anglų-amerikiečių įsi*" 
veržimų.

Amerikos lakūnai bom- J 
bardavo japonų vartojamus Jf 
gelžkelius Indo-Chinoje. /

''
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darbuojasi, kad greičiau sumušti hitle- 
rizmą!

Amerikoje gyveną lenkai, tos valdžios 
šalininkai, elgiasi kaip tik panašiai.

Ir to visko akiregyj, atsiranda tokių 
neva demokratiniai nusiteikusių žmonių, 
kurie nori, kad Tarybų vyriausybė su ta 
valdžia palaikytų draugiškus santykius.

Tarybų vyriausybė puikiai žino, kad 
toji valdžia neatstovauja Lenkijos žmo
nių interesų. Todėl su ja jokių ryšių ne
palaiko ir, matyt, nepalaikys. Su laiku 
Lenkijoje atsiras liaudies vyriausybė, 
reiškianti lenkų tautos troškimus. Su ja 
ir tik su ja bus palaikyti draugiški san
tykiai.

LAIŠKAI IŠ KOVOS LAUKO
E. Mieželaitis.

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

Act of March 3, 1879.

“Valstiečio Sūnus ..
Šiuo metu anti-tarybinė spauda, reak

cinė spauda ir paskyri individualai, su
kaitę darbuojasi tam, kad apginti lenkų 
valdžią in exile, esančią Londone, kad ją 
nubaltinti. Toji valdžia, kaip jau ne sykį 
buvo nurodyta, neatstovauja Lenkijos 
žmonių ir ji yra pro-naciška. Gal tik vie
nas kitas tos valdžios narys yra demo
kratinės krypties.

Na, ir tos rūšies spauda ir individua
lai dirba. Jie nuolat ir nuolat skelbia, 
būk Mikolajčiko valdžia esanti demokra
tinė dėl to, kad pats premjeras Mikolaj- 
čikas esąs “valstiečio sūnus.”

t
Tačiau tokios tu ponų pastangos nieko 

nepasako. Gali būti asmuo kilęs iš darbi
ninkų šeimos, gali jis .būti kilęs iš vals
tiečių šeimos ir jis gali būti fašistas ar
ba pro-fašistas. Tuo pačiu sykiu, gali as
muo būti gimęs iš vidurinės klasės šei
mos ir net iš stambesnės buržuazijos šei
mos ir jis gali būti stiprus demokratas, 
griežtas anti-fašistas.

Lietuviai jau turi su tuo užtenkamai 
patyrimo. Antanas Smetona buvo kilęs iš 
valstiečių, tačiau jis buvo tuo pačiu sy
kiu aršus fašistas. Visa eilė ir kitų lie
tuviškų fašistų yra kilusių iš valstiečių 
šeimų.

Arba paimkime “didesnius” pavyz
džius: Hitleris yra buvęs “painteris,” 

“Yaktinai, darbininkas, na,.,o šiandien — 
didžiausias niekšas, fašistas, sukūręs Eu
ropoje pasaulinę skerdynę, išžudęs mili
jonus darbininkų ir valstiečių!

Taigi tik tuo ginti Londono lenkų val
džią negalima ir reakcininkai jos taip 
neapgins. Lenkų valdžiai įvertinti reikia 
suprasti, ką josios nariai veikė netolimoj 
praeityj, ką ir kaip jie veikia šiandien. 
Tegu ji liaunasi buvusi anti-tarybinė, te
gu apsivalo nuo pro-naciškų elementų, 
tegu viešai ir atvirai patiekia savo pro
gramą ateičiai — demokratinę progra
mą, atitinkančią Lenkijos žmonių intere
sams ir pasaulinei taikai, — tik tuomet 

'ją bus galima vadinti demokratine.
Tarybų Sąjungos vyriausybė geriau 

negu kas kitas supranta lenkų ponų poli
tiką. Kartus praeitų poros metų prityri
mas Tarybų Sąjungos-žmonėms parodė, 
kas londoniškei lenkų valdžiai rūpi.

Maskvos Pravda teisingai nurodo:
“Jie (londoniškė lenkų valdžia) kovo

ja, kad visiškai sumušt Sovietų Sąjungą. 
Negalima sakyt, kad jie laikytųsi bent 
draugiško bepusiškumo. Faktinai, jie pa- 

> deda vokiečiams.
“Tie lenkų fašistai bendradarbiauja su 

vokiečiais ne tik pavieniais atvejais, bet 
pagal tam tikrą veikimo programą.

“Lenkų politikieriai, tokio plauko, kaip 
Sosnovskis (generolas, vyriausias koman- 
duotojas emigracinių lenkų armijų) nie
kados nelaikė Raudonosios Armijos ‘mū
sų talkininkų talkininke.’ Kuomet jie 
taip sako, tai stačiai meluoja. Jie nepa
jėgia paslėpt savo fašistinės neapykan
tos prieš rusus.

g “Apakę gyvuliška neapykanta prieš 
I viską, kas tik rusiška, tie lenkų imperia- 
Į listai nemąsto apie savo kraštą, kaipo 
i vokiečių prispaustą. Jie nusispjauna ant 

laisvę mylinčių žmonių kovos ir perga
les prieš hitlerizmą. Atvirkščiai, jie bijo 
tokios pergalės, nes savo širdyje jie lau
kia, kad Sovietų Sąjunga būtų sumušta 
ir kad Rusija būtų sumušta. Apie tai jie 
visuomet svajojo, o dabar, kai Raudono
ji Armija sumuša vokiečius, 
sustingsta iš dar didesnio 
(prieš Sovietus).

< Šitaip toji “demokratinė”

tai jie net 
pašėlimo”

londoniškė 
lenku valdžia elgiasi. Šitaip ji bendra
darbiauja su Jungtinėmis Tautomis ir

Kongresas Reikalingas Tikrų 
Demokratų

Dienraštis Vilnis rašo:
“Senatorius Maloney buvo įnešęs bi- 

lių, kuriuo subsidijų teikimui skiriama 
pusantro biliono dolerių. Roosevelto ad
ministracija tikėjosi, kad didžiuma se
natorių pasisakys už tą bilių ir tuo būdu 
padės valdžiai sulaikyti kainų kilimą. Už 
subsidijų teikimą stoja ne tik valdžia, 
ne tik darbo unijos, ne tik pažangesnių 
farmerių organizacijos, bet ir ekspertai 
ekonomistai.

“Tačiau, senatas 49 balsais prieš 26 
sen. Maloney bilių atmetė. Republikonai 
balsavo prieš, o jiems talkon stojo reak
cininkai demokratai iš pietinių valstijų. 
Ir vėl ta negarbinga reakcinių kietakak
čių koalicija!

“Dar visai nesenai demokratų parti
jos Nacionalinis Komitetas vienbalsiai 
apeliavo į prezidentą Roose veltą, kad jis 
kandidatuotų ketvirtam terminui. Net 
pietinių valstijų demokratų partijos ly
deriai pareiškė prezidentui savo pasiti
kėjimą.

“Bet kada prezidentui reikia talkos 
kongrese, tai jo locnos partijos bosai at
suka savo nugarą ir dedasi koalicijon 
su Taftais ir Fišėmis!
“Ir tai ne viename kuriam klausime, bet 

visais. Ar tai eina klausimas apie tak
sus, ar apie federalį balotą kareiviams, ar 
apie subsidijas — abiejų partijų kieta
kakčiai dedasi krūvon!

“Kovoje prieš subsidijas bjauriausią 
rolę sulošė senatorius Bankhead, demo
kratas iš Alabamos. Prie jo prisidėjo 
Byrd, Cotton Ed. Smith ir Rankin.

“Jei pietinių valstijų žmonės tinkamai 
susiorganizuos ateinančiuose rinkimuo
se, tai yra vilties, kad tie atžagareiviai 
nebus išrinkti. Apvalymas demokratų 
partijos nuo reakcinių gaivalų yra svar
biausia politinė užduotis.

“Rooseveltui būtų daug lengviau veik
ti, jeigu demokratų atstovybė kongrese 
susidėtų iš tikrų demokratų.”

Pradeda Įmatyti.
New Yorke išeina žurnalas “New Yor

ker”, kuris buvo padaręs su kitu žurna
lu, “Reader’s Digest”, sutartį, pagal ku
rią pastarasis galėdavęs iš “New Yorke- 
rio” persispausdinti (sutrumpintai) 
-straipsnius.

Dabar “New Yorker” praneša, kad 
ateityje jis neleis “Reader’s Digestui” jo 
straipsniais naudotis, kadangi “R. D.” 
nedžentelmoniškai elgiasi: jis naudoja ši
tokią taktiką: įperša to ar kito žurnalo 
redakcijai (gal papirkimu) tam tikrus 
bjaurius straipsnius, paskui tuos pačius 
straipsnius persispausdina savo skiltyse, 
parodydamas pasauliui, kad kiti taip ra
šą!

“Reader’s Digest” yra reakcinis žurna
las, bjaurus anti-rooseveltinis, anti-tary- 
binis, anti-demokratinis.

Gerai, kad “New Yorker” nutraukė su 
“R. D.” ryšius.
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Jaunimas už Tėvynę.
Visai pelnytai mūsų lietu

viški daliniai didžiuojasi 
šauniais jaunaisiais kovoto
jais. Viename tik šiame va
saros puolime apie 500 mū
sų junginio jaunuolių apdo
vanoti aukštaisiais' Tarybų 
Sąjungos ordenais ir meda
liais. Jau vien tik šis nuo
gas skaičius daug ką sako. 
Garsiai po visą Tarybų Są
jungą suskambėjo mūsų ka
rių mylimosios, didvyriškai 
kritusios Birutės žygis. Vi
siems žinomi drąsuoliai Ka- 
voliūnas ir Ręstas, Berno- 
tėnas ir Šulga, Masiulis ir 
kiti. Jų
junginių pažiba.

Vieną dieną iš pryšakinės 
kariai atnešė mažą žalią 
knygutę.

Leitenantas Antanas Ža
lys joje rašo: “Nežinau, 
kas mane privertė rašyti 
šias eilutes. Mes einame į 
ataką. Aš noriu veržtis pir
mutinis. Gal nebegrįšiu, bet 
draugai, kurie šią mano 
knygutę ras, tegul gerai su
pranta, kad tėvynei jokia 
auka nėra per didelė. Pir
myn, lietuviški kariai!”

Jo širdį pervėrė nuodinga 
hitlerininko kulka. Bet jo 
žygis pakėlė į ataką karius, 
jo įdegta kovinga dvasia 
vedė karius į priekį.

Jaunuoliai kariai visada 
priekyje. Už Tėvynę! —Su 
šiuo šūkiu jie savo pasiau
kojančiais pavyzdžiais vedė 
didvyrišką puolimą. Bran
giausias aukas ant tėvynės 
altoriaus padėjo mūsų jau
nieji kariai.

Išmušti iš kaimo vokie
čiai greitai atsipeikėjo ir 
pradėjo kontratakuoti. Šta
bas buvo persikėlęs į sau
gesnę vietą ir apkasuose 
buvo 
jaun. 
ūmai 
pulti 
sidarė rimta, bet jis nenu
stojo lygsvaros.

Puolęs prie kulkosvaidžio, 
Šulga atidarė į priešą stip
rią ugnį ir privertė jį 
trauktis.

Antrasis priešpuolis buvo 
smarkesnis. Vokiečiai palei
do į puolimą didesnes jėgas. 
Bet Šulga nėjo nei iš vietos. 
Jis pasiliko apkasuose. Vo
kiečiai puolė apkasus iš kai
rės ir dešinės, puolė iš prie
kio. Šulgos ranka šalta
kraujiškai laikė kulkosvai
džio rankeną, o akis gaude 
beišdygstantį prie apkasų 
priešą ir jį šienaute šiena
vo. Neįkąsdami kietojo gy
nybos kevalo, vokiečiai ap
ėjo jį iš sparnų aplinkui, i- 
lindo į apkasus ir apkasais 
pradėjo artintis prie drąsio
jo jaunuolio.

Šulga dirbo išsijuosęs. Čia 
nukreipdamas kulkosvaidį į 
vieną, čia į antrą pusę, jis' 
guldė vokiečių krūvas savo 
apkasuose. Tuo metu neto
liese jau pasirodė keletas 
mūsų kovotojų, pasiųstų 
drąsiajam jaunuoliui į pa
galbą.

Pamatęs saviškius, jis 
pačiupo į rankas keletą 
granatu, visu ūgiu pakilo 
apkase ir suriko:

— Pirmyn, už tėvynę!
Kovotojai, drąsaus jau

nuolio vedami, nuėjo į ata
ką ir atmušė vokiečius. Tą 
dieną drąsuolis Šulga su
naikino 25 hitlerinius karei
vius.

Automatininkų padalinys, 
vadovaujamas vyr. leite
nanto A leksandravičiaus, 
pelnytai didžiuojasi savo 
drąsuolio jaunuolio Fridlan- 
do žygiais. Būdamas su au
tomatininkų grupe žvalgy
boje, jaunesnysis seržantas

likęs tiktai vienas 
seržantas Šulga, kai 
jo apkasus pradėjo 

vokiečiai. Padėtis pa-

Fridlandas pirmasis prislin
ko prie vokiečių apkasų, ap
metė juos granatomis, o 
paskui nukreipė stiprią au
tomato ugnį į bėgančius vo
kiečius. Atmušdamas visą 
laiką kontratakuojantį 
priešą, jo skyrius išlaikė už- 
užimtus. apkasus tol, kol 
juose įsitvirtino atėję mūsų 
pėstininkai.

Neseniai buvo toks atsiti
kimas. Mūsų pėstininkai 
rengėsi išstumti priešą iš 
kaimo, kuriame jis buvo 
stipriai įsisėdęs. Reikėjo pa
laužti priešo gynybą. Šį 
uždavinį ir gavo atlikti 
Aleksandravičiaus automa
tininkų padalinys. Automa
tininkai išėjo į žygį. Prie
šas atkakliai gynėsi, atsišau
dydamas minomis ir kulko
svaidžiais. Bet nebodamas 
jokio pavojaus jaun. serž. 
Fridlandas vedė savo sky
rių pirmąjį. Jis pirmasis į- 
sįveržė į kaimą. Neišlaikę 
staigaus ir tikrai didvyriš
ko mūsų automatininkų įsi
veržimo, vokiečiai iš kaimo 
pabėgo. Bet greitu laiku jie 
pradėjo priešpuolį. Užėmę 
patogią gynybos ribą, auto
matininkai nepraleido vo
kiečių nė metro į priekį ir 
išsilaikė su savo drąsuoliu 
vadu tol, kol į kaimą atėjo 
ir jį užėmė mūsų pėstinin
kai.

Kautynės visu smarkumu 
jau virė prie pačių vokiečių 
apkasų, mūsų kovotojai 
veržėsi į apkasus. Vokie
čiai pasiutiškai juos gynė.

O jaunasis ryšininkas 
Grigo ravičius gulėjo apie 
50 metrų atstume nuo vo
kiškų apkasų, perduodamas 
savo aparatu tikslias žinias 
apie kovus eigą. Penkis 
kartus ryšis buvo patrauk
tas sviedinių ir minų spro
gimu. Jis turėdavo slinkti 
ieškoti sugedimo vietos ir 
po kulkų kruša taisyti tele
fono laidus ir penkis kartus 
jis tai padarė.

Staiga čia pat krito mina. 
Drąsus ryšininkas pajuto 
skausmą rankoje. Kritusi 
mina nutraukė jam du kai
riosios rankos pirštus. Ta
čiau Grigo ravičius liko sa
vo vietoje ir toliau teikda
mas štabui žinias. Kai po 
valandos įtempto darbo jį 
pakeisti atvyko telefonistas 
Cekavičius, jis pamatė jo 
skausmu iškreiptą išbalusį 
ir apneštą žemėmis veidą.

— Tau juk ranka skau
da —tarė Cekavičius.

Ne, man ne ranka, o šir
dis skauda, — atsakė Gri- 
goravičius, kad negaliu iki 
galo savo uždavinį atlikti.

Kokia plunksna paskubo
mis aprašys tą jaunų žmo
nių pasiaukojimą tėvynei, 
tą degantį kovos entuziaz
mą, kuris begalinėse ata
kose užkrečia ir veda į ko
vą karius, tą drąsą jaunų 
širdžių.

Aš čia, kovose niekur ne
galėdavau paleisti iš akių 
tų pavargusių, dulkėtų, ne
migos ir nepabaigiamų ko
vų, ilgų žygių, keliavimų iš
kankintų veidų, kuriuose 
vistiek žaidė ir linksminosi 
jaunuoliškos akys, niekados 
neužblesdavo stiprus ko
vos pasiryžimas. Net ir su
žeisti vežami, sunkiausias 
žaizdas kentėdami, kruvi
nomis lūpomis jie mokėda
vo šypsotis, tokia stipri jose 
sruvena tėvynės meilė. Čia, 
kovos lauke žinoma daugy
bė atsitikimų,“ kaip su daina 
jaunuoliai pirmieji toli ati
trūkę nuo savo dalinių verž
davosi į vokiečių apkasus, 
ir su daipa virsdavo kulkos 
perverti.
... Leitenantas L. Mačiulai-

<a
t'

Trečiadienis, Vasario 16,^944

Kas Ką Rašo ir Sako

Tai visa puikiai žino kun.
vertės doku- prunskis -jr Draugo štabas.

Aukso raidėmis įrašė sa
vo vardus šimtai lietuvių 
jaunuolių kovos dėl Tėvynės 
lapuose ir. išvaduotoji Tė
vynė įvertins savo jaunųjų
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metus voj suvertimui ant tarybi- 
1940-1941'm. Lietuvoje. Do- ngs vyriausybės.
kumentai dalinami į kelias 
dalis. Mokslo
mentai skelbiami “Lietuvių
Archyve,” kurio ketvirtas to-
mas pernai metų lapkričio i t mėjimas 
pirmomis dienomis jau buvo i d

tis pasakoja apie savo ry
šininką didvyrį L. Zauską. 
Kai leitenantą užpuolė visas 
vokiečių dalinys, ir štai, 
gręsė mirtis, drąsuolis ry
šininkas, gindamas savo va
dą, užstojo jį savo kūnu ir 
sviedęs į vokiečius prieštan
kinę granatą, pats krito, iš
gelbėdamas savo vadą.

Sunkiuose kovos momen
tuose nepaprastai graži jau
nuoliška draugystė. Štai, 
vyresnysis puskarininkis J. 
Zakarka buvo paskirtas į 
desantinę grupę ir ant tan
ko šarvų jis turėjo su tan
ku įsiveržti į vokiečių už
imtą kaimą. Kada tankas 
įsiveržė į kaimą, vokiečiai 
atidengė į tanką stiprią ar
tilerijos ir kulkosvaidžių 
ugnį.

Zakarka buvo sužeistas 
minos skeveldra. Jis nuvir
to nuo tanko. Bet jaunieji 
tankistai jo nepaliko. Ne
paisydami stiprios vokiečių
ugnies, jie išlipo iš tanko, pa-1 sūnų žygius.

ėmė jį ir įvilko į tanką. Jis 
buvo tikrosios draugystės 
dėka išgelbėtas. Ir tokių pa
vyzdžių labai daug.

Negalima nepaminėti did
vyriškų mūsų dalinių mer
ginų, kurios po stipriausia 
priešo ugnimi šliaužioja ko
vos lauke pačioje priešo pa
nosėje, teikdamos pirmąją 

pagalbą sužeistiesiems. Did
vyriška sanitarė Onutė Vil- 
kevičiūtė ištisas penkias pa
ras veikdama be jokio poil
sio, išbuvo pryšakinėje ug
nies linijoje. Jos balta, se
seriška ranka perrišo ne 
vieną sužeistąjį, daugelį ji 
pati savo jėgomis išnešė iš 
kovos lauko. Sesers meile 
apgaubusi ji sugrąžino į gy
vųjų tarpą ne vieną jaunuo-
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Imkite pavyzdį iš vaikučių. Phoebe Ann, 4 metų ir 
Alan, 2 metų, surinko tiek daug seno popierio dėl Dė
des Šamo.

KĄ JIE GAUNA NUO 
HITLERIO Už NACIŲ 

PROPAGANDOS SKLEI
DIMĄ?

Lietuvių Katalikų Fede
racijos Spaudos Biuras, ku
rį diriguoja per Berlyną at
sikraustęs kun. Prunskis, 
vėl paliejo hitlerinės smalos 
ant tos spaudos nelaimingų 
skaitytojų.

Štai ką skaitome Chica- 
gos Drauge (vas. 9 d.):

SURINKO 140,000 
BOLŠEVIKŲ TERORO 
DOKUMENTŲ

(LKFSB) Vilniuje veikia, 
vadinamas, Lituanistikos In
stitutas. Per du metu jisai 
surinko, anot instituto vedė
jo, Senkaus raporto, 140,- 
000 dokumentų, nušviečian
čių bolševikų terorų ]

ką Prunskio Biuras ir ka
talikų spauda gauna už pla
tinimą šitos nacių propa
gandos prieš Tarybinę Lie
tuvą?

Čia nėra reikalo mūsų 
skaitytojams aiškinti, kad 
šita visa mačių medžiaga 
apie “raudonąjį terorą” Ta
rybinėje Lietuvoje yra gry
nas ir bjaurus melas. Tai 
tas pats, kas buvo nacių pa
skelbimas, kad Raudonoji 
Armija sušaudžiu 11 tūk
stančių lenkų karininkų 
Katyno miške, kuomet tai 
buvo jų pačių baisus žvėriš
kas darbas. Jie naudoja ši
tą “Lituanistikos Institutą” 
nuplovimui savo kruvinų 
rankų ir savo kriminališkų, 
žmogžudiškų darbų Lietu-

spaudoje, o penktas buvo 
ruošiamas spaudai. Kitos me
džiagos dalis yra naudojama 
instituto leidžiamame biule
tenyje., “Lietuvių Archyvo” 
yra spaudžiama 25,000 eg- 

. zempliorių ir jie išgraibstomi 
Lietuvoje. Institutas suorga
nizavęs “Raudonojo Teroro” 
$arodą ir jų aplankų 300,- 
000 žmonių.
Kas tą institutą kontro

liuoja? Hitleriniai šunės, j 
žinoma.

Kas tą medžiagą “apie 
raudonąjį terorą” renka? 
Aišku, tie patys žmogžu
džiai ir barbarai.

Kas jos išleidimą finan
suoja? Be abejo, Goebbelso 
diriguojamas nacių propa
gandos biuras.

Dabar tiktai klausimas:

Jie puikiai žino, ką reiškia 
to instituto, tai yra, nacių 

t ir skelbiami 
dokumentai”. Bet jie pa

laiko ryšius su nacių propa
gandos biuru, gauna iš jo 
nacių propagandą ir sklei
džia Amerikos lietuviuose.

Nereikia nė aiškinti, kad 
šita medžiaga yra gaunama 
slaptai. Jokių paštu susisie
kimų Amerika neturi nei su 
Berlynu, nei su nacių oku
puotu Vilnium. Joki nacių 
kontroliuojamų institutų o- 

.kupuotuose kraštuose raš
tai bei dokumentai Ameri
kos paštu nesiuntinėjaūii. 
Todėl ir kun. Prunskio 
Spaudos Biuras negali gau
ti iš “Lituanistikos Institu
to” “dokumentus,” taip 
bjauriai nuodijančius Ame
rikos lietuvius prieš Jungti
nes Tautas, negali legališ- 
kais keliais gauti.
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

Laisve, Litbuahiah Daily Nėws ' Trecias Puslapis
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Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti. Įstokite 
į Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

Mezgėjos Apdovanojo Liete
Plunksnos Karžygę

SALOMĖJA NERIS
dvejus metus 
karo fronto 
brookly n ietės 

mezgėjos seniai

Per arti 
megzdamos 
karžygiams, 
atskiros 
reiškė mintį, jog kovinga ir
talentinga rašomoji plunks
na irgi yra galingu ginklu 
kovoje prieš žvėrišką na
cizmą. Gera literatūra yra 
ta aušrinė, kuri rodo auš
tantį pergalės rytą, kuri 
akstiną už jį aštriau kovo
ti, daugiau dirbti.

Plunksna mušti priešą 
taipgi nėra lengva, o karo 
sąlygose tat reikalauja dar 
didesnio susikaupimo ir pa
sišventimo. Mezgėjos pama
nė, kad reikalinga bent per 
vieną iš rašytojų pareikšti 
amerikiečių virbalų ir ada
tos darbininkių įvertinimą 
plunksnos karžygių. Tuoju 
simboliu pasirinkta poetė 
Salomėja Neris. Mezgėjos 
rankomis nudirbo viena 
vieną, kita antrą, dar kita 
trečią dovanų daiktelį ir 
taip sudarė pundelį, kuris

Today’s Pattern

Suknelės forma No. 9048 
gaunama nuo 12 ir 32 iki 20 
ir 48 dydžio.

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

prie pirmos progos bus pa
siųstas kartu su dovanomis 
kitiems Sovietuose esantiem 
lietuviam, su tokiu laišku
čiu :

Nemokamas Apmoky
mas Slaugėmis Jau

noms Moterims

Stoughtonietes Atliko 
Patriotinį Darbą ir Ka

riai Jį Įvertina

BANKETAI

Spalio 30, 1943. 
Salomėjai Neris,

Maskva.
Brangi Poete:

Šią dovanėlę jum siunčia 
iš tolimo užjūrio, Šiaurės 
Amerikos, Brooklyno Lietu
vių Moterą Apšvietos Kliu
bo narės.

Nuo pat įsiveržimo hitle
rininką į Soviety šalį, mūs 
narės ėmėsi mezgimo, idant 
savo dirbiniais aprengus 
nors kad ir nedidelę dalį 
Raudonosios Armijos Kar
žygių. Mezgimas yra tęsia
mas daugelyje lietuviais ap-.. 
gyventą koloniją, taip, kad 
pažangios lietuvaitės, bėgy
je dviejų mėty laikotarpio, 

\yra išsiuntę į Sovietus tūk
stančius kavalką šilty ner
tinių, kojinių, šaliktf, ir pir
štinių.

Nekurios mezgėjos yra 
atlikusios labai daug darbo, 
kartais net sunku įsivaiz
duoti, kad moterys, pačios 
nebūdamos surištos su karo 
baisenybėmis, o jau yra 
įdėjusias tūkstančius darbo 
valandą, mezgimui.

Dovanėlę jum siunčiame 
varde visiį, Amerikoje gyve
nančią pažangių lietuvai
čių, kaipo gilios pagarbos 
išraišką už jūs jautrią šir
dį, jūs išreiškiamus kilnius 
jausmus šaukiant tėvynės 
Lietuvos sūnus ir dukras į 
kovą atvadavimui mūs 
brangios tėvynės Lietuvos 
iš po žiaurią nacišką grobi
ką. Lai išgirsta jūs balsą ir 
užsigrūdina kovoje kožnas 
lietuvis pakol tėvą žemė 
bus galutinai apvalyta nuo 
nacišką niekadęją.

Su draugiškais linkėji
mais pasiliekame,

LIETUVIŲ MOTERŲ 
APŠVIETOS KLIUBO 

narės, per Komitetą.

Neseniai vienas chicagietis 
karys, esąs South Pacifike, ga
vo nuo motinos pundelį pyra
gaičių, kuriuos ji iškepė ir pa
siuntė 1942 metų rudenį.

Detroite tūla 43 metų pane
lė Johanna Treiber atsisakė 
Jungtinių Valstijų pilietybės, 
dėl to, kad jai labai patinkąs 
Hitleris. žinoma, ji valgė 
Amerikos duoną, o hitleriškų 
“saldybių” dar neragavo.

Tuo pačiu jis

Washington. — Dr. Tho
mas Parran, U. S. Visuo
meninės Sveikatos Tarny
bos, Federalinio Saugumo 
Agentūros vyr. gydytojas 
kreipėsi į jaunas moteris, 
ragindamas jas stoti į slau
gymo sritį.
atidarė vajų šiais metais 
sumobilizuoti
65,000 studenčių - slaugių.

’ “Tautos sveikatos saugu
mas reikalauja, kad šis va
jus pasisektų,” pasakė Dr. 
Parran. “Niekuomet nebuvo 
pakankamai slaugių. Šian
dien gi jų trūkumas pasiekė 
kritiško laipsnio*. Kadetų- 
slaugių korpusas tebuvo į- 
steigtas prieš šešis mėne
sius ir jo naudingos pasek
mės jau yra jaučiamos mū
sų perpildytose su nepa
kankamu personalu ligoni
nėse. Mums reikalinga tūk
stančiai gabių jaunų mote
rų stoti į studenčių-slaugių 
eiles palaikyti minimum li
gonių aptarnavimą ir pa
laikyti sveikatos stovį sau
giame lygyje. Nepaprastos 
galimybės gauti nemokamą 
profesionalinį apmokymą 
turėtų užtikrinti, kad kvota 
bus išpildyta.”

Jaunos moterys tarp 17 
ir 35 m. amžiaus, gerame 
sveikatos stovyje ir baigu
sios high schooles, gali sto
ti į US kadetų-slaugių kor
pusą. Kaipo kadetė-slaugė 
ji galės būti apmokoma bet 
kurioje iš šimtų slaugių mo
kyklų, kurios įtrauktos į 
šią programą...Prašyto j a ga
li pasirinkti mokyklą, į ku
rią nori eiti. Ten ji bus 
mokinama pilnu slaugės la
vinimu be jokių išlaidų. US 
kadetų - slaugių korpusas 

apmoka už mokslą, knygas, 
gyvenimo išlaidas, duoda 
mėnesinėms išlaidoms ir u- 
niformoms. Kada ji baigs 
mokslą, ji bus tinkama tapti 
registruota slauge — turin
ti karjerą visam savo gyve
nimui.

Įstojimui į US kadetų- 
slaugių korpusą smulkių in
formacijų jaunos moterys 
gali kreiptis į artimiausią 
ligoninę, ar rašyti į Box 88, 
New York City.

mažiausiai

Cleveland, Ohio
Teatras ir Dainos

A. L. Moterų Kliubas ren
gia puikų vakarą, kuriame bus 
perstatyta 3-jų veiksmų dra
ma “Dėdė Silvestro Kieme.” 
Jos suvaidinimui sukviesti ga
biausi scenos mylėtojai, taipgi 
dainuos mūsų, gerbiama solis
tė Violeta Cypiutė. Dainuos 
ALM Kliubo Choras, po vado
vyste mūsų gerbiamos draugės 
Macionienės. Taipgi bus gera 
muzika šokiams, ši graži pro
grama įvyks sekmadienį, va
sario (Feb.) 20 dieną, White 
Eagles svetainėje, 8215 Kos
ciusko Ave., tarpe 79th St. ir 
Ansel Rd. Durys atdaros 4 
vai. Programos pradžia 5 :30 
vai. vakare.

Clevelandiečiai ir aplinki
niai prašomi kuo skaitlingiau
siai dalyvauti ir paremti šį 
svarbų darbą, nes visiems ži
noma, kad kliubietės kiekvie
ną centą sunaudoja svarbiems 
reikalams: gelbėjimui Rusijos 
kovotojams, mezginiai, jiems 
vilnos ir drapanų rinkimas ne
gali apsieiti be finansų, cho-

nuo 
ka
štai

STOUGHTON, Mass. — 
Lietuvių Moterų Kliubas. 
atliko gražų patriotinį dar
bą. Jos sukėlė pinigų ir bū
riui lietuvių karių, išėjusių 
kariškon tarnybon iš jų 
miesto, pasiuntė kalėdines 
dovanas. Kaip kariai jų pa
sidarbavimą įvertino, gali
ma matyti iš žemiau tel
pančio laiško, vieno iš dau
gelio, kuriuos jos gavo 
savo karių. Oriai vyno 
rys Stephen Vermoskie 
ką jums rašo:

Lapkričio 25, 1943. 
Brangios Moterys:

Sveikinimai iš pietinių 
valstijų, iš Georgijos. No
riu padėkoti jums už kalė
dinį paketą. Štai ką dėlto 
noriu jums pasakyti: Jeigu 
man neužilgo pavyktų pa
tekti į Berlyną, aš jums vi
soms pasiųsčiau savo adre
są, o jūs, grąžon, atsiųstu- 
m'ėt man adresus jūsų gi
minių Lietuvoje. Pasiėmęs 
atostogų, aš aplankyčiau 
juos visus, kad pasitarnau
ti jums, 
jūs esate 
te rys.

nes manau, kad 
labai puikios mo-

O gal kurią dieną turė
siu progą numesti juodąjį 
“busterį” (bombą) ant Vo
kietijos su vardu “Nuo Lie
tuvių Moterų iš Stoughton.”

Dar kartą dėkoju ir ta
riu Dieve laimink jus,

Draugiškai, Steve.

Pirmieji Gražumynai 
Laisvės Bazarui

rengėjos

brookly-

žiais, su lapeliais, ridikė
liais, tai nevienas, kuris 
varškę laiko tik užkandžiu 
iš bėdos, pakvies savo drau
gą prie skanėsio. Jeigu teks 
varškė pirkti iš krautuvės, 
ne iš lietuvio ūkininko, da
dėkite kiek rūkščios grieti
nės.

Agnes Ling, hartfordietė, 
šiemet buvo pirmoji iš ap
dovanojusių d i e n r a Jčio 
Laisvės bazarą su dėžutė 
labai gražių, spalvotai ir 
skoningai namie pasiūtų 
žiurstelių, kurių brookly
nietes bazarų lankytojos iš
pirktų tūkstančius, jeigu 
tik būtu.

V

Žiurstelių kas metai gau
name nemažai, gauname 
labai gražių ir praktiškų, 
puošmeninių ir kasdieni
niam virtuvės darbe reika
lingų. Ir vieni ir kiti išgau- 
domi vos spėjus iškabinti. 
Jie greičiausia ir gal būt 
naudingiausia parduodami 
iš visų nešiojamų drabu
žių, išskyrus namų papuo
šimui skiriamus brangius 
rankdarbius. Ž i u r s t eliai, 
mat, kožnai reikalingi ir 
prisimieruoti lengva.

Laisviečiai tikimės, kad, 
kaip kas metai, taip ir šie
met moterys mūs bazarą 
apdovanos savo gražiaisiais 
siuviniais — rankdarbiais 
ir kitomis naudingomis do
vanomis. O joms gražiai 
parodyti ir naudingai iš
parduoti šiemet turėsime 
didžiausios progos, kadangi 
bazaras įvyks didelėse, gra
žiose salėse. S. Sasna.

(Demokratinių Lietuvių Suvažiavimo moterų sesijos 
dalyviams per brooklynietes suruošto bankieto visi re
ceptai ir paruošimas stalo, kokiu matė dalyviai gruodžio 
18-tą, Laisvės salėj. Planas ir kiti receptai Katrinos Pet- 
rikienės, žuvies receptas Elzbietos Paškauskienės. Dar
bas, žinoma, buvo didesnės grupės moterų. Už receptus 
jų savininkėms, tikiuosi, esu dėkinga ne aš viena, bet bus 
dėkingos ir daugelis tų, kurioms prisieina didžiųjų iškil
mių planavimas - rengimas, o taip pat ir eilinės šeimi
ninkės. —SK. VEDĖJA.)

KAS BUVO DUOTA 
BANKETE?

Kuo ne kožnoje didesnėje 
lietuvių kolonijoje kartkar
tėmis rengiama taip vadina
mi banketai, kur sukviečia
ma didelis būrys žmonių ir 
rengėjai tikisi iš tokio pa
rengimo pasidaryti ir kiek 
pelno, kitaip tokio didelio 
darbo niekas nenorėtų im
tis.

Banketai pas mus ruo
šiama dviejų rūšių: svečiai 
turi gerai prisivalgyti, kad 
net šonai braškėtų, ir taip 
sau skaniai pasivaišinti ir 
būt sotiems.

Daugelis pagyrė Brook- 
lyno moteris už suruošimą 
banketo, kur už 50 centų 
dalyviai netik pasivalgė iki 
sočiai, bet dar ir po stiklelį 
vyno išsigėrė, ir 
padengė lėšas.

Dėl 180 svečių, 
nietės sudorojo 10
10 svarų galvijienos kepe
nų. Buvo 14 skirtingų pa
tiekalų. Paruošta sekamai:

VIŠTIENA
Nuvalę, išvirkite vištas. 

Sudorokite kojas ir galvas. 
Verdant vištas, apart drus
kos, nesišykštėkit visokių 
zupei tinkamų daržovių. 
Atsargiai taupinkftė tau
kus. Išvirus, išimkit vištas, 
sriubą iškošę padėkit į šalį. 
Kada vištos gerai atvės, 
nuėmę odą, supjaustykit 
vištieną į keturkampius, 
apie pusės colio didumo ka- 
valkėlius, dadėkit druskos, 
pipirų, apie dėl 2 puodeliu 
vištienos dadėkit 1 p. nedi
deliais šmotukais supjaus
tytų salierų, truputį svogū
no, kelis kietai išvirtus, su
kapotus kiaušinius ir may
onaiso, kad išmaišius vis
ką laikytųsi krūvoje. Už
dengę, palaikykit kelioms 
valandoms šaltoje viętoje. 
Duodant stalan, išdekite 
ant didelės lėkštės, aplinkui 
apdedant salotomis. Labai 
tinka alyvos, žaliosios.

KEPENIS
Galvijienos kepenims nu

lupkite plėves, ištraukykit 
gyslas ir palaikykite šalta
me vandeny, nuolat per
mainant, kad kraujai išsi
plautų. Išvirus, kuomet ge
rai atvės, sumalkite, dadė
kit druskos, pipirų, sumal- 
kit kietai virtus kiaušinius. 
(Dėl 10 svarų kepenų gali
ma vartoti du ir pusę arba 
tris tuzinus kiaušinių), su
dekit smulkiai supjausty
tus ir iškeptus bent tris 
svarus svogūnų,
keptus, smulkią! supjausty
tus svogūnus ir gerą kiekį 
išlydytų vištos taukų. Var
tokite taukus nugraibę nuo 
sriubos ir nurankiotus nuo 
vištų, jas bevalant. Susi- 
vartos apie pusė nuo 10 
vištų taukų. Viską sudėję, 
gerai su rankomis išminky
kite. Jeigu byrės, nesilaikys 
krūvoj, -— dėkite daugiau 
taukų. Kitos gaspadinės 
vartoja sviestą, bet vištos

kelis tie-

ro pamokos taipgi kainuoja. 
Taigi, šiandieną prašome visų 
kliubiečių ir kitų geros valios 
žmonių pasidarbuoti vakaro 
pasisekimui parduodant 
anksto tikietus. O publiką 
tikriname, kad visi būsite 
tenkinti.

Kviečia, Komisija.

iš 
už- 
pa-

taukai labai gerai tinka. Šį 
patiekalą reikia paruošti iš 
vakaro, kad gerai susismo- 
kuotų. Standžiai uždengtas, 
gerame šaldytuve galima 
laikyti ir kelias dienas.

Duodant stalan, išdėję į 
didelį dubinį arba lėkštę, 
aplink apdėkite raudonais, 
su lapais, ridikėliais.

BULVIŲ SALOTA
Išvirkite bulves neluptas, 

nedideles. Gerai atvėsusias 
nulupkite, atsargiai su
pjaustykite į apie po pusės 
colio keturkampius šmote
lius, dadėkite kelis kietai 
išvirtus, smulkiai supjaus
tytus kiaušinius, supjaus
tytų salierų, druskos, pipi
rų ir mayonaiso, kad iš
maišius viskas laikytųsi 
krūvoje. Truputis smulkiai 
kapoto svogūno labai sko
nį pataiso. Sudėjus į didelę 
lėkštę, kraštus apdėkite sa
lotos lapais, o bulves api
barstykite smulkiai kapo
tais petruškų lapeliais.

DARŽOVIŲ SALOTA
Išvirkite burokus su lu

pyna. Gerai atvėsus, nulup
kite, supjaustykit į patin
kamus šmotelius ar blyne
lius, dadėkit druskos ir ci
trinos slinkos. Laikykit šal
tai.
Nuvalę supjaustykit į apie 

colio ilgumo ankšteles 
(string beans), nepervirin- 
kite, gerai atvėsus nusunki
te, vandenį supilkit į išvir
tą sriubą.

Dadėję druskos, pipirų, 
citrinos sunkos ir mayonai
so, atsargiai išmaišę, padė
kite šaltoje vietoje.

Išvirkite smulkiai su
pjaustytas morkas su žir
niais (vandenį suvartoki! 
sriubai). Atvėsus," dadėkite 
mayonaiso, druskos ir at
sargiai išmaišykite. Dabar, 
didelės lėkštės kraštus ap
dėkite salotos lapais, į vie
ną krūvelę dėkite burokų, 
kitą pupelių, trečią morkų 
su žirniais. Vienoje lėkštė
je, bet daržovės lai būva 
paskirai.

SANDVIČIAI
Dėl 6 svarų sūrio (cream 

cheese), suvartota 4 skar
dinės tarkuoto ananaso 
(pineapple). Vartojasi 
skystis ir vaisiai. Įpilant po 
truputį skysčio į. sūrį, su 
šakele maišyti po Valiai, pa
kol liks ganėtinai minkštas 
tepimui. Mažesniąm kie
kiui, pakanka suvartoti tik
tai vaisiai. Šiems sandvi
čiams geriausiai tinka viso 
grūdo (cracked wheat) ar
ba balta duona, 
dabar sviesto 
yra apribotas, 
daugiau sūrio

ŽUVIS
Žuvį (whiting) nuvalius, 

perskelti, ištraukti didžiuo
sius kaulus, pasūdyt, už- 
barstyt pipirais, svogūnais 
ir padėti kelioms valan
doms susismokavoti. Be to, 
pasūdyta žuvis neįra ke
pant. Pirm kepant nuplau
ti svogūnus ir pipirus, su
volioti į “corn meal” (ku
kurūzų kruopeles), virti, 
alyvoje. Skanu karštos ar 
šaltos. Bankete buvo duota 
šaltos.

Išdėsčius visą paruoštąjį 
valgį ant didelio stalo, vi
duryje padėkite kelis indus 
bei ragažes su šviežiais vai
siais, galuose stalo sudėkite 
lėkštes, šakeles ir servetu- 
kes (popierines). Tokiame 
pokyly kožnas pasitarnauja 
patsai sau. Pirm pradė- 
siant valgyti, ant atskiro 
stalo duodama karšta, tyra, 
kavos puodeliuose, sriuba 
ir krekės.

pat ant atskiro stalo, duoda
ma kava, o pyragas buvo • 
išdėtas ant bendro maisto 
stalo.

Panašios rūšies banketai 
dar nėra priprasti mūs pu
blikai, bet gaspadinėms su
taupo labai daug energijos, 
o svečiai, kur yra pakanka-/ 
mai vietos, prisidėję savo 7 
lėkštę patinkamu maistu, 
gali bile kur pasirinkt sau 
suolą.

bet jeigu 
į kokią gražiai 
gilesnę, ir dar 

apdėstysite švie-

ar kokį kitą vežimą sto- 
ir prie jo eilę žmonių, o 
kasos užsisprengus kokia 
mano seselė, net už- 

triūsiasi, rausiasi po

Kadangi 
vartojimas 
tai tenka 

sudoroti ir 
sandvičiai esti labai geri.

VARŠKĖ
Jeigu varškę sudėsite į 

paprastą lėkštę, tai jos nie
kas neįvertins, 
sudėsite 
spalvotą, 
kraštus

Mano Seserys Tame 
Kaltos Daugiausia

Važiuojant į darbą ar kur 
kitur tankiai pamatysi gatve- 
karį 
vint 
prie 
nors 
kaitus 
trejų d e vy n erių pilną ridikiu- 
lį ir niekaip neranda penktu
ko ar dešimtuko fėrui.

Dar aršiau atrodo, kada po
ra seselių užsisprengia ant 
laiptų ar tarpduryje ir prade
da tartis—eiti, neiti, ima da
ryti planus, rodyti viena kitai 
paveikslus, ar ką nors pana
šaus prasimano.

Apdairi, mandagi moteris 
niekad taip nepasielgs.

Tiesa, kad mūsų tie ridi- 
kiuliai visuomet buvo per pil
ni, bet ką darysi, kad mums 
tankiai prireikia nešiotis viso
kių priemonių (kartais ir. ne
sąmonių, bet priimtų turėti). 
Dabar daug ko prisidėjo — 
maisto padalinimo keleriopos 
knygelės, kartais visos didelės 
šeimynos. Ir devinis iš dešim
ties kartų jūs neapsiriksite 
spėję, kad dabar moterų ridi- 
kiuliuose nešiojami tonai laiš
kų iš kariuomenės, paveikslų, 
su kuriais jos nenori nei mi
nutei skirtis.

Ridikiulių mums reikia ir 
nieko nežemina jų pilnumas. 
Bet juos susiplanuokime taip, 
kad nikeliai būtų galima rasti 
nei nežiūrėjus. O jeigu jau pri
sieina taip, kad atsarga išsi
baigė ar į užkampį paspruko, 
arba jei rėikia dėl ko pasitar
ti, atsistokime nuošaliai, susi- 
jieškokime ar susitarkime ir 
tada eikime, kur einame, be 
sustojimo, be trukdymo ir pik
tinimo kitų.
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Trečiadienis, Vasario 16, 4944

(Tąsa)
Jie sėdėjo vienas prieš kitą giliose kė

dėse prie rašomojo stalo. Mažos, juodos, 
blizgančios tėvo Jeronimo akys atsargiai 
tyrinėjo Mogelnickį, slėpdamosios už 
primerktų vokų. Edvardas tatai juto, 
nors atrodė, jog tėvas Jeronimas pa
prasčiausiai pavargęs ir tarsi snaudžia.

— Jūs truputį, tėve Jeronimai, nuste
binti mano atvykimo? — Edvardas sekė 
kibius savo svečio pirštus, pešiojusius 
juodą suvytos juostos kutą.

— Nustebintas? Hm.... gal būt!
Jų akys susitiko. Tai buvo tylus susi

dūrimas, trukęs keletą akimirksnių; Ed
vardui atrodė, kad jis palietė skustuvo 
ašmenis.

— Aš manau, jog mes būsime atviri 
ir iš karto pereisime prie reikalo, — nu
traukė tylėjimą Edvardas.

Tėvas Jeronimas tiriamai pasižiūrėjo 
į jį-

— Jo šventybė kardinolas Kama finis 
•prašė perduoti jums sveikinimus ir ma
žą raštelį. Štai jis.

Tėvas Jeronimas keletą kartų perskai
tė skiautelę popieriaus, kuriame lotyniš
kai buvo parašyta kažkas panašaus į re
ceptą.

“Juk iš jo galėjo išeiti neblogas boksi
ninkas,” — atėjo į galvą Edvardui, ste
bėjusiam tėvą Jeronimą. Iš tiesų tėvas 
Jeronimas turėjo didelę galvą su galin
gais keturkampiais žandais ir storą 
sprandą. Po juoda sutana buvo matyti 
atšertas, stiprus liemuo.

— Kiek aš suprantu, jo šventybė nori, 
kad aš jums padėčiau, dar daugiau — 
vykdyčiau viską, ką jūs rasite reikalo 
man pavesti, — galiausiai ištarė tėvas 
Jeronimas.

—Jūs teisingai supratote. Tačiau, kiek 
man žinoma, jums nevisiškai aiški nau
joji Vatikano orientacija. Vėliau tuo 
klausimu jūs gausite smulkesnių nurody
mų. O kol kas papasakosiu jums, kaip 
etna reikalai, — atsakė Edvardas.

— Taip, tatai mane labai domina.
— Na, tai štai, tėve Jeronimai, — be-

Lenkijos, toliau Baftgudija, Lietuva, 
Latvija ir baigiasi Estija. Tatai kone tris 
kartus didesne teritorija už pačią Vo
kietiją, — kalbėjo Edvardas, — todėl, 
kad Austro-Vengrija čia tevaidina ant
raeilį vaidmenį. Prancūzų generalinio 
štabo duomenimis, visai tiksliais, austrų- 
vokiečių vadovybė šioje erdvėje turi ne 
mažiau kaip dvidešimt devynias pėsti
ninkų ir tris kavalerijos divizijas. Bend
ras jų armijos skaičius — trys šimtai 
dvidešimt tūkstančių žmonių.

Tėvas Jeronimas vos pastebimai šyp-

’—-veik pašnabždomis pradėjo Edvardas.— 
Jūs, aišku, žinote vokiečių armijos išsi
dėstymą!

— Taip, bendrais bruožais...
Edvardas išsitraukė iš šoninės kišenės 

žemėlapį ir paklojo ant stalo. Abu pasi
lenkė, Edvardo pirštas pamažu nuslinko 
nuo Juodųjų ligi Baltijos jūrų.

— Štai, maždaug tokia vokiečių oku
pacijos siena: Rostovas prie Dono, Char
kovas, apskritai, visa Ukraina... čia, prie

— Aš suprantu, kodėl jūs šypsotės, 
tėve Jeronimai: jūs manote, jog nevertė
jo važiuoti iš Paryžiaus skaičiuoti, kelis 
šimtus tūkstančių kareivių turi Vokieti
ja toje teritorijoje, kur Prancūzija kol 
kas neturi nė vieno. Aš sakau — kol kas 
todėl, kad karas tebeina. O karas, tėve 
Jeronimai, ne tik sukuria naujas sienas, 
bet ir naujas valstybes. Dabar aš atiden
giu jums tai, kas dar tebėra karinė pa
slaptis ir dėl ko aš atvažiavau. Pir
miausia, Vokietija jau pralaimėjo karą...

— Pralaimėjo karą? — nepaslėpė savo 
nustebimo tėvas Jeronimas. — Argi An
tantė ją sutriuškino vakarų fronte?

— Ne, frontas dar tebesįlaiko, bet tai 
jau agonija. Jų žlugimas iš vidaus. Mūsų 
karinė žvalgyba pranešė apie eilę darbi
ninkų ir kareivių demonstracijų Austri
joje, taip pat Berlyne, Hamburge. Vie
name šarvuotlaivyje įsižiebė sukilimas. 
Maištai dažnėja kasdien, ir kaizerio vy
riausybė jau bejėgė su jais susidoroti. 
Negali būti abejonių, kad artimiausios 
dienos atneš žinią apie revoliuciją Aus
trijoje ir Vokietijoje. Vokiečiai išsikvė
pė. Niekas jiems nepadėjo: nei užgrobi
mas derlingiausiųjų Rusijos provincijų, 
nei išvežimas iš Ukrainos galvijų ir duo
nos į išbadėjusią Vokietiją: tauta nebe
gali ilgiau kariauti todėl, kad jos užnu
garis ugnyje. O Austrija iš viso tesilai
ko Vokietijos padedama. Kaip matote, 
Vokietijoje dedasi tas pat, kas ir Rusi
joje. Būtų neprotinga galvoti, jog revo
liucijos epidemija neprasiskverbs iš Ru
sijos į Europą. Ji jau prasiskverbė. 
Pats Liudendorfas pripažino, kad vo
kiečių dalys, permetamos į prancūzų 
frontą, užsikrėtusios bolševizmu ir neko
vingos, net pavojingos, todėl, kad demo
ralizuoja kitas....

— Sakykite, pone Edvardai, tai taiko
ma tiktai Vokietijai? — nutraukė jį tė
vas Jeronimas.

(Bus daugiau)

Atydai New Jersey Valstijos 
LDS Kuopų Atstovams

Visos LDS kuopos aplaikė- 
te šaukimo laiškus į pasitari
mą, kuris įvyks šį sekmadienį, 
20 d. vasario, 10 valandą ry
te, Lietuvių Darbininkų Kliubo 
svetainėje, 408 Court St.

Pasitarimo tikslas • išdivbi- 
mui planų vasaros sezone vi
sų LDS kuopų bendram pikni
kui ir, jeigu bus nuo pikniko 
pelno, tai bus paskirstytas pro- 
porcijonaliai visoms LDS kuo
poms, kurios prisidės prie ben
dro darbo. Bus ir pora kitų 
svarbių punktų dienotvarkyje. 
Nuo šio pasitarimo priklausys 
mūsų vasaros darbuotės pro
grama.

New
kuopos nėra 
šio bendro 
LDS kuopos tolokai nuo pa
rengimų vietos gyvuoja. Brook- 
lyno ir New Yorko apylinkės 
LDS kuopos turi susirasti sa
voje apylinkėje piknikui vie
tą. Delegatai, būkite laiku.

A. Matulis.

ma, dainuos Cleveland© Lietu
vių Choras, vadovystėj Aldo
nos Vilkelis ir A. L. Moterų 
Choras, vadovystėj M. Mason. 
Todėl visus ir visas kviečiame 
dalyvauti.

P. Boika,
Kom. Sekretorius.

Prakalbos
šeštadienį, vasario 19 dieną, 

8 vai. vakare, North Italian 
Hall, 3121 W. 33rd St., atsibus 
labai svarbios prakalbos. Kal
bės komunistas New Yorko 
miesto tarybos narys Peter V. 
Cacchione ir kiti svarbūs kal
bėtojai. Dalyvaukite ir išgirs
kite. .

Springfield, III

Yorko su Brooklyn© 
kviečiamos prie 

darbo, kadangi

Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimas atliko didžiu
lius darbus, — supažindin
kite lietuvių visuomenę su 
jais.

CLEVELAND, OHIO
c *

Dalyvaukite Ohio Lietuvių 
Vienybes Konferencijoj

Sekmadienį, vasario 27 die
ną, 10 vai. ryto, Slovėnų sve
tainėje, 15810 Holmes Ave., 
Clevelande, atsibus ketvirta 
Ohio Valstijos Lietuvių Vieny
bės Konferencija.

Komitetas prašo visas orga
nizacijas rinkti delegatus ir 
pribūti laiku. Į konferenciją 
kviečiami ne vien kuopų, kliu- 
bų ir organizacijų delegatai, 
bet ir taip pritarėjai, nes bus 
svarstomi labai svarbūs klau
simai. Bus svarstoma, kaip pa
dėti prezidentui Rooseveltui 
pravesti gyvenimai! karo lai
mėjimo programą ir kaip pa
dėti išlaisvinti Lietuvą iš po 
nacių jungo, kaip jai paruošti 
reikalingą pagalbą. Dar nie
kados prieš mus nebuvo taip 
labai svarbių klausimų, kaip 
dabar.

Konferencijai užsibaigus, 5 
vai. vakare prasidės prakal
bos. Bus ir koncertinė progra-

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

DETROIT, MICH.
Detroito Moterų Pažangos 

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)

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, vasario 20 d., 11 vai. 
ryto. Ycmans salėje, 3014 Yemans 
St. Visi nariai dalyvaukite, nes tu
rime daug svarbiųjų ' reikalų aptarti.
— Sekr. (39-41)

Kliu-

Sausio 16 dieną mirė Petras 
Yustas, 68 metų sulaukęs. Pa
liko nuliūdime moterį ir du 
sūnus. Velionis buvo mainie- 
rys ir per daugelį metų kasė 
anglį, sunkiai ir pavojingai dir
bo, kaip ir kiti anglies kasyklų 
darbininkai.

Vasario 2 d. mirė Morta 
Tamašauskienė, 63 metų. Pa
liko nuliūdime sūnų Charles ir. 
dvi dukteris. Velionę suvaži
nėjo greitasis traukinys — 
Chicago-Alton. Ant tų gelžke- 
lio bėgių jau daug žmonių gy
vastį prarado, vien lietuvių 
bus žuvę kokie 7 žmonės. Tuo- 
mi keliu labai greitai trauki
niai bėga. Kada užmuša, tai 
gyvi daro visokių spėliojimų.

Darbai šiuo kartu gerai ei
na, kaip fabrikuose, taip ir 
kasyklose. Kas tik gali dirbti, 
tai darbą susiranda sau.

Amerikos Lietuvių. Darbi
ninkų Literatūros Draugija 
per savo gyvavimą jau išleido 
50 skirtingų knygų. Knygos 
naudingos ir kas nori apsi
šviesti, daugiau žinoti, tai iš 
jų gali prasimokinti. Mano su
pratimu yra didelė lietuviams 
garbė turėti tokią Draugiją ir

prie jos priklausyti. Ir joje 
yra virš 6,000 narių, moka 
nedidelę metinę duoklę, tik 
$1.50, o šeimų nariai tik po 
10 centų į metus, bet tuo pri
sideda prie labai prakilnaus 
darbo — išleidimo gerų kny
gų ir žurnalo šviesos, kurio į 
metus išeina keturi turtingi 
numeriai.

Aš ypačiai didžiuojuosi, pri
klausydamas prie šios didelės 
kultūros ir apšvietos organi
zacijos, manau, kad ir kiti na
riai taip mintija. Bet mūsų 
mieste yra daug lietuvių, ku
rie galėtų prigulėti prie Lite
ratūros Draugijos, gauti žur
nalą, knygas, padėti tame di
deliame kultūros darbe mūsų 
tautai. Pagalvokite apie tai. 
Dabar yra vajus už naujus na
rius ir jokio įstojimo nereikės 
mokėti.

A. Čekanauskas.

4

BE 100% 
WITH YOUR

BUY ONDS

i

BALTIMORE, MD.
LDS 48 kp. ruošia vakarienę ir 

šokius, šeštadienį, vasario 19 d., 
Lietuvių salėje, 851 Hollins St. Pra
džia 8 vai. vakaro. Jžanga $1.10, 
vien tik šokiams 55c. Bus geri muzi
kantai, Alice Franz’ trio pirmu kar
tu gros mūsų parengime lietuviškus 
ir amerikoniškus šokius. .— Peter 
Paserskis. (39-41)

j CHARLES’
UP-TO-DATE j

i BARBER SHOP |
> K. DEGUTIS, Savininkas '
« Prieinamos Kainos *

306 Union Avenue ,
? Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. j 

Brooklyn *
į GERAI PATYRĘ BARBĖKI  Al *

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius tr ka 
rietas veselijom, krikštynorr 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen

At.

Q.

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EV. 4-8698

'♦% )«■»() ()«■»(>«■»• () o «■»(>«■»•< )4M»0«a»()«B» <) «■»<) «■» <

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tol. STagg 2-0783
NIGHT — HAvemeyer 8-1158.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

Mexico, Me.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

459
(Skersai nuo Republic Teatro)

F. W. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

<♦)
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VILNIES

KALENDORIUS
1944 Metam

= KAINA 25c UŽ EGZEMPLIORIŲ

Turiningas moksliniais raštais, istorinėmis 
informacijomis ir poezija.

Tuojaus įsigykite tą svarbią knygą ir naudokitės jaja.

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

BRONIAUS VARGŠO
(LAUCEVIČIAUS)

GYVENIMAS IR DARBAI
PARASR 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. I
LAISVĖS ADMINISTRACIJA

427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

Apie Velionę E. Beniulienę
Draugė Elzbieta Lipskaitė 

(Beniulienė) atvažiavo į Ame
riką 1912 metais, būdama 15- 
kos metų amžiaus. Gyveno 
pas seserį Rumforde. Dar jau
nutė būdama ji jau imasi veik
ti darbininkų judėjime ir daug 
skaito. Tai ji padėjo mums su
organizuoti Lietuvos Dukterų 
Draugystę. Aktyviai dalyvavo 
vaidinime teatrų, paskutinis 
jos lošimas buvo ‘‘čigonai.”

Draugė Elzbieta, išgyvenus 
Rumforde apie 3 metus, išva
žiavo į Montello, Mass., kur ir 
apsigyveno pas pusseserę K. 
Čereškienę. Ten gavo gerą 
darbą ir veikė sif montellie- 
čiais. Po kelių metų apsivedė 
su K. Beniuliu ir už 4-rių me
tų susilaukė dukrelės.

Draugai Beniuliai nusipirko 
namą, abu aktyviai dalyvavo 
darbininkų judėjime. Elzbieta 
susirgo dirbtuvėj pagavus šal
tį gruodžio mėnesį, 1943 me
tais. Iš to išsivystė plaučių 
uždegimas ir mirė sausio 10, 
1944.

Velionė paliko didžiausiame 
nuliūdime K. Beniulį, savo gy
venimo draugą, dukrelę Danu
tę, seserį- Juzefą Venckienę, 
brolį Praną ir daug draugų ir 
draugių. Su mirčia drg. Be- 
niulienės neteko darbininkiš
kas judėjimas nuolatinės ir ne
nuilstančios veikėjos, o mes 
savo mylimosios Elzbietos. Il
sėkis, sesute, ir lai tau būna 
lengva Amerikos žemelė.

Sena Laisvės Skaitytoja.
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MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
I

Telephone Stagg 2-8342
Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geri ausiu 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipanžinti.

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

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

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661
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SENO SUSIVIENIJIMO SENOS BĖDOS
MERGINOS - MOTERYS

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS

(45)

J

(39)

RESTAURANTS OF
ROCKEFELLER CENTER

(45)

(39)

pakeli-

GEROS ALGOS
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS

BERNIUKAI INDŲ ATĖMIMUI

INDŲ MAZGOTOJAI
(39)OYSTERMAN

APVALYTOJAI

VYRAI PRIE SODĖS

RESTAURANTS OF
ROCKEFELLER CENTER

(41)

CO.

(44)

Elizabeth, N. JLAISVES BAZARE UOLATINIS DARBAS.

F

Youngstown, Ohio

VYRAI
Bazaras bus tris dienas

Penktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį

F

411
(42)

(42)

W1 80UGHI H1UA WAR BONOS

TH

WAR LOAN

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

puodų Mazgotojai

UŽKANDŽIŲ IŠDAVĖJAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MERGINOS
NAMŲ MOTERYS 

Išlavinimui kaipo 
KEPĖJOS IR VIRĖJOS

VYRAI PROSYTOJAI prie geros 
rūšies vyriškų koatų.

S. MARKOWITZ
17 E. 16th St.

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 į fabriko Superintendent.

JOHN T. STANLEY CO., INO.
642 West 30th St. 1

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.

REIKALAUJAME J’ALIUOSAVIMO 
PAREIŠKIMO

Drg. D. Krūčiui padaryta 
operacija. Jau grįžo iš ligoni
nės namo. Vėlinu Domininkui 
pasveikti ir vėl stoti į mūsų 
visų bendrą darbą.

Proga
mais. Gyvenimo vieta duodama, jeigu

VYRAI 45 IKI 60
NAKTINIAM DARBUI 

PATYRIMO NEREIKIA
Dirbti prie bufeto. Matykite MR. HOWARD 
prie WHITE CASTLE, Boston post Road 

ir Allerton Ave.
(39)

Gyvybiniai Svarbiems
Kariniams Darbams

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

KRAUTI SVARBIAS KARO MEDŽIAGAS 
MŪSŲ ARMIJAI

GEROS DARBO SĄLYGOS

KREIPKITĖS KASDIEN 9 A.M. 
IKI 4 P.M.

MISS GIBBONS ROOM 202 
1212 SIXTIDAVE. 

(KAMPAS 48TH ST.)

BERNIUKAI—VYRAI
BENDRAM FABRIKO'DARBUI

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

reikia turėti paliuosavimo pareiškimo.

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

(43)'

Kreipkitės: Employment Departments 
100 Central Ave. 

Kearny, N. J. 
arba

1561 Boulevard 
Jersey City, N. J.

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

pareiškimą.

RANKOM SIUVĖJOS
Patyrimas nereikalingas. Gera alga. 

Nuolatinis darbas.
FLANZIG BROS., 
15 West 39 th St.

MERGINA
Atlikimui gražaus rankom siuvimo darbo. 

Nuolatinis darbas. Wickersham 2-1075.
(41)

(40)

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS 

Siuvamųjų IfąSinų Operatorės. Patyrimas Ne- 
ręikalingAę. Valdžios Kontraktas. Gera Alga. 
Proga pakilimams. 16 Būtinų Darbų Reikia 

Turėti Paliuosavimo Pareiškimą.
INTERNATIONAL TAILORING CO. 
12th St. Ir 4th Ave. 9-tos lubos

(43)

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
VYRAI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
$23.50 Į SAVAITĘ,

VAKACIJOS. KREIPKITĖS I
HOUSEKEEPER

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

(X)

Trečiadienis, Vasario 16, 1944

PAKUOTOJOS vaikų drabužėliu. Gera alga. 
Nuolat. LFITLE DUTCHESS FROCKS.

505 — 8th Ave.

REIKIA MERGINŲ
DIRBTI KAIPO KLIJUOTO JOS 

POPIERINIU MAIŠŲ. 
Turi būti U.S. Pilietės

MESSMORE-DAMON
• 400 W. 27th St. \

REIKIA VYRŲ PAGELBININKŲ oru filtra
vimo landrėje. Patyrimas nereikalingas. Pra
džiai 55c iki 60c j valandą, prisideda viršlai

kiai. HERCULES, 422 E. 53rd St., 
(Basement)

PAPRASTI DARBININKAI
$36.40 už 48 valandas. Laikas ir pusė viršaus
40 valandų. IDEAL CAN CO., 1113 Flushing

Ave., Brooklyn, EVergreen 7-7393.
____________ (45)

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

KĄYLON, 114

Dieniniai ir naktiniai šiftai. Gera alga.
Bonai. Kreipkitės

ATLAS WASTE MFG.
COOPER AVE. IR 

DRY HARBOR RD.
GLENDALE, L. I.

MATYKITE MR. NUNNS.

PRAŠOME BAZARUI DOVANU
Laisvės reikalas yra visos Amerikos reikalas. Tad 

laukiame bazarui dovanų iš visų kolonijų.

KREIPKITĖS KASDIEN 9 A.M. 
IKI 4 P.M.

MISS GIBBONS, ROOM 202 
*1212 SIXTH AVE.

(KAMPAS 48TH ST.)
(40)

East 16th St.
(89)

VYRAI
Patyrimas nereikalingas. Bendrah fabriko dar
bas.

MERGINOS mokytis amato. Nuolatinis 
darbas. Gera proga.

QUICK BINDERY SERVICE
108 Fulton St., N. ,Y. C.

(«)

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

MITCHELL & WEBER
1372 BROADWAY

(89)

REIKALINGI STALIORIAI

RANKINIAI ŠVEITĖJAI
Nuolatinis Darbas 

GERA ALGA
MURPHY DOOR BED CO.

956 BROOK AVE., 
BRONX, N. Y.

(45)

VYRAS
Pagelbėti Prie Prižiūrėjimo Pečiaus 

Ir Kitokių Darbų.
8 VALANDŲ DIENA

laikyti darbą ilgam laikui su 
i ’ ’ ’ ’. ’ .

reikalinga.
G. X. MATHEWS CO.

05 RQOSEVELT AVE., WOODSIDE, 
Lincoln Ave. Sla., Flushing Subvc.

■Wl|*> *

[

Dabartiniu laiku Tėvynė
je talpinamas SLA Pild. 
Tarybos Susirinkimo proto
kolas parodo, kad SLA dar 
iki šiol neišbrido iš savo di
delių bėdų su Apdraudos 
departmentais. O jis turi 
bėdų, ne tiktai su Pennsyl- 
vanijos department!!, bet ir 
su New Yorku ir kitomis 
valstijomis.

Be to, dar komisija, pa
čios P.T. paskirta “studijuo
ti ir paruošti planą SLA 
finansams stiprinti,” kalti
na Viniką, SLA sekretorių, 
būk jis neteisingai infor
muoja Insurance depart- 
mentą apie Seimo tarimus*

P. Grigaitis, tos komisi
jos narys, pranešė Pild. Ta
rybai, kad:

“Vienas dalyvis (susirin
kimo tos komisijos, kuri tu
ri planus padaryti sustipri
nimui SLA finansų) paste
bėjo, kad oficialis sekreto
riaus pranešimas Apdrau
dos Departmentui apie Sei
mo tarimą konversijos pla
no klausimu prasilenkia su 
seimo protokolu...”

Tai didelis dalykas SLA 
finansinio krizio laiku, ir 
Komisija: “...būtų priversta 
šitą klaidą atitaisyti, ko ji 
negali daryti, 
padidinti SLA 
department!!.”

Tas reiškia, 
žino apie tai, 
nori kokiu nors būdu “ap
eiti” Insurance departmen- 
tą, bet apie- tai nepraneša 
jam, kasz padaro ir pačią 
komisiją lygiai su SLA sek
retorium kalta neteisingu 
informavimu Insurance de- 
partmentų. O visi žino, kad 
organizacija, tokia, kaip 
SLA, negali monkey biznis 
daryti su tpmis valdiškomis 
įstaigomis,'ypatingai dabar
tiniu krizio metu. Depart
mentas už tokius dalykus 
gali paimti nagan ne tiktai 
Viniką, bet ir visą “studija
vimo ir planavimo” komisi
ją, kuri susideda iš Grigai
čio (jurisprudencijos dakta
ro), Advokato Olio, Advo
kato Bradchulio ir Dr. 
Montvido. M; Vaidyla, kuris 
neturi nei titulo, nei ma
žiausio supratimo apie SLA 
finansinį stovį, nei noro da
lyvauti tos komisijos susi
rinkimuose, nors buvo pri
žadėjęs ateiti į Grigaičio

nenorėdama 
keblumus su

kad komisija 
kad Centras

VIRŠ 3000 ŽMONIŲ
Kartu Tilps Į Sales

šiemet Laisves Bazaras bus puošniose ir 
erdviose salėse

GRAND PARADISE HALLS
318 Grand Street Brooklyn, N. Y.

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

ofisą “studijuoti ir planuo
ti,” neatvyko. Vaidyla, mat 
ne tituluotas — jis tik pras
to laikraštuko prastas re
daktorius.

Kokios SLA Finansines 
Bėdos

SLA Finansų stovis per
duotas ekspertam studijuo
ti. Woodward ir Fondiller 
Aktuarų firma padarė tyri
nėjimus iš raportų ir su
rinktų faktų už SLA apy
vartą 1942 metais. Jie re
komenduoja, kad:

1. Galimai artimiausioje 
ateity vykinti planą perkė
limui N. F. C. (reiškia se
niau prisirašusius prie 
SLA' narius) apdraudos 
skyrių narių j naujuosius 
American Experience ap
draudos skyrius (kas savai- 
mi reiškia žymų pakėlimą 
duoklių perkeltiems na
riams).

Arba:
2. Dabartinių NFC ap

draudos skyrių nariams pa
kelti duokles apie 20%, prie 
to pridedant naujųjų ap
draudos skyrių liodavimą 
skiriamą organizacijos ad
ministravimo i š 1 a i doms. 
(Sulig šito antrojo plano, 
ne tiktai mėnesinės duoklės 
būtų pakeltos 20%, bet 
taip pat ir mokestis į lėšų 
fondą “organizacijos admi
nistravimo išlaidoms būtų 
pakeliamos.)

Tai lengvas ir palankiau
sias planas dėl dabartinių 
SLA viršininkų. Sekreto- 

planąrius Vinikas apie šį 
sekamai raportuoja 
posėdžiui:

“Turiu pažymėti, kad 
specialiai raportai paremti 
tiktai 1942 metų Susivieni
jimo pajamomis ir išmokė
jimais bei kitais tik šių vie
nų metų organizacijos sto
vio faktoriais. Reikia, atsi
minti, kad 1942 metais SLA 
narių mirtingumas buvo ne
paprastai žemas, palyginus 
su visa eile praeitų metų, 
taip pat ir uždarbis ant 
SLA investmentų buvo žy
miai didesnis, negu keliais 
praeitais metais. Šie du 
faktoriai daug prisidėjo su
mažinimui metinių nuosto
lių išmokėtomis pomirtinė
mis, palyginus šias išlaidas 
su sumokėtomis narių duok
lėmis ir su uždarbiu ant in-

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

vestmentų apdraudos fondo 
pinigais. Kokie bus šie fak
toriai šiais metais, šioje va
landoje sunku tiksliai pasa
kyti. Bet man išrodo, kad 
šių 1943 metų narių mirtin
gumas ir uždarbis ant SLA 
investmentų krypsta į nei
giamą pusę, kas reikštų, 
kad šiemet senųjų apdrau
dos skyrių apyvartoje nuo
stoliai padidėtų.”

Reikia atsiminti, kad jau 
seniai SLA buvo verčiamas 
pakelti seniems nariams 
duokles. Rimtumas padėties 
yra gana didelis ir, kaip 
patsai SLA Centro sekreto
rius sako, kad dalykai yra 
blogesnėj padėty negu In
surance departmentas mato 
iš 1942 metų raporto, tai 
jam galima pilniausiai pa
tikėti.

Duoklių pakėlimas palies 
ne visus SLA narius, bet jis 
palies visus senesnius na
rius, tuos, kurie prisirašė 
prie SLA dar pirm įvedimo 
naujų American Experience 
lentelių. Narių įkaičius, ku
ris bus paliestas pakėlimu 
duoklių, sudaro apie tris 
ketvirtadalius visų SLA na
rių. Suaugusių skyriuose 
visi SLA nariai yra apsi-

Iš '

naujų American Experience 
lentelių. Narių įkaičius, ku- 

visi SLA nariai 
draudę ant $7,189,700. 
tos sumos, $5,524,550 yra 
NFC apdrauda, arba ap- 
draudoj tų skyrių, kurie ne
ša SLA nuostolius ir už ku
riuos duoklių mokėjimą rei
kia padidinti.

Abelnai imant, SLA mir
tingumas tuose NFC ap
draudos skyriuose net ir 
‘geruose 1942 metuose” sie
kė 16 nuošimčių daugiau, 
negu turėtų siekti sulig mo
kėjimo duoklių į tuos sky
rius.

Tai vis susikuopia galų 
gale visi griekai. Kur per 
eilę metų visokie dalykai 
buvo daromi toje organiza
cijoje, galų gale priverčia 
pačius narius už tai atsa
kyti. Jie turės, ar nori ar 
ne, mokėti didesnes duok
les.

Reikia pažymėti, kad kai 
SLA skilo 1930 metais, tai 
delegatai, kurie buvo išvyti 
iš'seimo, kaip tik ir reika
lavo geresnės tvarkos or
ganizacijoj. Jie numatė, kas 
ateina, ir būdami išmesti iš 
organizacijos seimo, todėl, 
kad jie kovojo už teisybę, 
jie susitvėrė savo organiza
ciją, LDS, kuri gražiai gy
vuoja ir kurios nariai netu
ri už viršininkų “senus 
griekus” dabar mokėti, ne
turi vėžiškų finansinių kri
zių ir keblumų su apdrau
dos departmentais.

Pastebėjęs.

Sausio 30 dieną mirė Alice 
Keturvitienė, 53 metų. Palai
dota 3 d. vasario šv. Gertru
des kapinėse, Woodbridge, N. 
J. Iš Lietuvos paėjo iš Nava- 
rienų miestelio, po tėvais va
dinosi Strameikiutė. Paliko nu
liūdime Vyrą Stasį Keturvitį ir 
sūnų Henry, kuris tarnauja 
Dėdės Šamo armijoj. Ji buvo 
per daugelį metų Laisvės skai
tytoja. Ilsėkis, Alice, šios ša
lies žemelėje, o jos vyrui ir 
sūnui išreiškiame užuojautą.

Anna Kentrienė susilaukė 
sūnų, tai yra buvusi Juozo 
Kentrio žmona. Kaip žinome, 
kad Juozas Kentrius mirė per
eitais metais. Tėvas nesulaukė 
pamatyti savo sūnaus, o sūnus 
niekados nepamatys tėvo. Mo
tinai bus nelengva pačiai už- 
augyti sūnų. Linkiu Kentrienei 
geros sveikatos, o jos sūnui 
laimingai užaugti.

Petrui Matajošui darbe atsi
tiko baisi nelaimė. Jam sutry
nė koją, kad turėjo nupjauti. 
Petrui dabar prisieis gyventi 
jau be kojos. Labai gaila žmo
gaus.

AUTO TROKŲ MECHANIKAI 
MECHANIKAM 

PAGELBININKAI 
VYRAI GARADŽIUI
Nuolatinis Darbas. Gera Alga.

IŠ BŪTINŲ DARBŲ REIKIA 
PALIUOSAVIMO PAREIŠKIMO

Kreipkitės
RAILWAY EXPRESS 

AGENCY, INC.
MR. F. J. LEONARD, 

General Foreman, 
218 E. 44th St.

VYRAI
WAREHOUSE DARBAS 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
$23 PRADŽIAI;

40 valandos; biskj viršlaikių.
ALGONQUIN 4-9413 .

SLAUGĖS APTARNAUTOJOS VIRTUVĖJE- 
VALGYMO RŪME DARBININKAI IR KAI 
KURIE INDUSTRIJINIAI IR LAUKO DAR
BAI (JAUNAMI. Bendra suma algos $1,320 
j melus ir aukščiau ; nuolatiniai Valdiški 
Darbai : pensijos, 8 valandų diena su viršlai
kių privilegijomis, 1 diena j savaitę regulia- 
rės vakacijos, šventadieniai ir 12 dienų per 
metus išlikus dėl ligos apmokama. Ideališkos 
vietos New Yorko Mieste: linksmos gyvenimo 
sąlygos. Puikios progos pavieniam asmeniui 
ir vedusiom porom žemiau 70 metų atlikti 
būtinus valdžios darbus prižiūrėjimui protiniai 
sergančius. Jei jūs /esaite geri, sąžiningi ir 
galite pereiti sveikatos egzaminą rašykite ar 

kreipkitės
CREEDMOOR STATE HOSPITAL 

Queens Village, 8 New' York.
(39)

Mūsų mezgėjos nuoširdžiai 
darbuojasi. Vasario 6 d. įvyko 
jų susirinkimas. Aptarę kitus 
reikalus, jos nutarė surengti 
parengimą Raudonojo Kry
žiaus naudai. Išrinko komisiją. 
Po susirinkimo 
gėlę, jos visus 
niai pavaišino 
maistu. Reiškia, 

turėjo pramo- 
atėjusius ska- 
savo paruoštu 
jos visur mo

ka gražiai atlildi darbus, mez
ga, dirba, veikia karo išlaimė- 
jimui ir savo susirinkimus mo
ka gražai pravesti. Garbė 
draugėms už tai.

Ukrinas.

Sekmadienį, vasario 20 die
ną, Central Auditorium, 225 
W. Boardman St., įvyks labai 
svarbus Daily Workęrio 20-ties 
metų minėjimas. Kalbės Peter 
Cacchione, New Yorko miesto 
tarybos narys. Bus geri kiti 
kalbėtojai ir koncertinė pro
grama. Bus parodytas sovieti
nis judis “Nacio Atsiminimai.” 
Visi ir visos prašomi atsilan
kyti.

* Have you 
BOUGHT YOUR 
^>BONDS

WESTERN 
ELECTRIC CO

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervelus darbas; pa
kalbink savo pažįstamą, sa
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti 
Laisvę 1

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

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

(3-čios lubos)
(48)

Skalbyklą 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

LANDA, VYRAMS 64c Į VALANDĄ. 
PRIDEDANT BONUS.

Kreipkitės visą savaitę. Matykite 
MR. SLOANE

Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 
' pareiškimą.

Pierce Steam Laundry
42 EAGLE ST., BROOKLYN 

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

VALGYKLŲ DARBININKAI 
NUOLATINIS DARBAS

BATAI
rankų darbininkai

ANT
VYRIŠKŲ AUKŠTOS KLASĖS BATŲ 

RANKINIAI DIKSNIOTOJAI 
RANKINIAI SIUVĖJAI 

RANKINIAI APSKLEMBĖJAI 
Nuolatinis darbas. Gera alga.

BUTINA PRAMONĖ 
KREIPKITĖS

JOHNSTON & MURPHY 
SHOE COMPANY

40-54 LINCOLN STREET 
NEWARK, NEW JERSEY

(42)

MAŠINISTAI
Pilnai išsilavinę, pirmos klasės ir

LATHJE HANDS
Daug viršlaikių

Reikalingas atliekamumo pareiškimas
TOOLS, JIGS & FIXTURES CO.

25-18 41st AVE.
Arti Queens Plaza

LONG ISLAND CITY
(42)

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)

VYRAI
KAIPO MAŠINŲ? OPERUOTOJAI

Popieros perdirbinu fabrikas, gaminąs pro
duktus būtinie s civilių ir valdžios 

lavimams.
PATYRIMAS / NEREIKALINGAS

MOKAMA UKŠTOS’ALGOS
M INANTIS

NUOLATINIS DARBAS.
WAXED PAPERS, INC.

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

ALCOA Reikia Darbininku
MASPETH, QUEENS

Bile stiprus vyras, norintis mokytis 
gali atlikti šį'darbą.

PATYRIMAS NEREIKALINGAŠ
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 NUOVOKA PRIE LEDO 
IR ANGLIES.

GEROS ALGOS
Kreipkitės

MUTUAL ICE & COAL
540 W. 50th St.

Phone CIRCLE 7-5297

DALIAI LAIKO 
PILNAM LAIKUI 

LAIVŲ APTARNAUTOJAI 
KREIPKITĖS 

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

(41)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

VIEŠBUČIŲ DARBININKĖS •
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
MAUDYNIŲ PRIRUOŠĖJOS 
$19.50 Į SAVAITĘ. KREIPKITĖS Į 

HOUSEKEEPER
HOTEL ST. GEORGE

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

MERGINOS IR MOTERYS
Dėti j dėžutes perlinius karielius.

40 VALANDŲ 5 DIENŲ SAVAITĖ 
Nuolatinis darbas. Patyrimas 

nereikalingas.
GERĄ ALGA.

HELLER
5TH AVE.

VIRŠ 18 METŲ SENUMO 
GEROS ALGOS

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

REIKIA MERGINŲ!
PATYRIMAS NEREIKALINGAS! 

PUIKI PRADINĖ ALGA! 
DAUG VIRŠLAIKIŲ!

Geros Progos Pakilimams. Pasitari
mai 9 iki 12 vai. dieną, visą savaitę.

LOUIS FREY CO. INC 
68 TRINITY PL. 

(arti Rector St.)

(41)

Linksmoj aplinkybės; bi kuri gera 
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.
__________________________<£)

MERGINOS IR MOTERYS
Pilnam ar daliai laiko. Lengvas darbas. 

Nuolatinis.
HAMMER BROS., 114 Park Row (Krautuvė).

(89)

OPERATORĖS
Patyrusios prie rupaus audimo. V akacijos su 

alga. Nuolatinis darbas.
ERNEST CHANDLER. T73 Wooster St.

(3-čios lubos)
(48)

Skalbyklų Darbininkai
MOTERYS IR VYRAI 
PATYRĘ IR NEPATYRĘ 

1ŠKRĖTIMUI, LEIDIMUI. PRIĖMIMUI. 
IŠĖMIMUI VYRAI. IŠTRAUKIMUI.

Linksmos darbo sąlygos 
Vakacijos su alga. Ligoje jialiuosavimal. 
PRADINĖ KAINA MOTERIMS 51c I Va- 

LANDĄ, VYRAMS 64c J VALANDĄ, 
PRIDEDANT BONUS

Kreipkitės visą savaitę. Matykite 
MR. SLOANE

Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 
pareiškimą

Pierce Steam Laundry
42 EAGLE ST.. BROOKLYN 

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

(39)

TEKINTOJOS
DIENINIAI IR NAKTINIAI SIETAI’ 

1-MOS & 2-ROS KLASĖS 
54 VALANDŲ SAVAITE 

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo

MANUFACTURERS 
MACHINE & TOOL CO.

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

(40)



prava-

Yorko valstijos seime-

282 Union Ave.
BROOKLYN

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

kad jam buvę smagu 
nacius nuskandinant jo

ir saržen- 
kitatautis,

John Delassio, firmos virši
ninkas, nuteistas 90 dienų ka
lėti už vedimą gemblerystės.

didžiuoja- 
kaip tikru

New 
lis nutarė iš savo iždo pirkti 
$25,000,000 vertės Ketvirto
sios Karo Paskolos bonų.

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.

Laisve, Lithuanian Daily News

^owYorto^z^^lZiiiiov

Rengejai.va.

1 Kuopos

ji

ivans

komisijon 
Thomson ir

Jis sako, 
staigiai ir 
jis net ir 
suvokti.

uz- 
da- 
ru-

u#

r

Dramatiška scena 
dabar rodomos Rox*.

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-6864

Gauta pelno 
aukų buvo surinkta 
viso lietuviams pun- 

siuntimo komi-

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST.

Prie R.K.O. Republic Teatro

kurią jūs amžinai atsiminsite, 
> greta veiksmų scenoje.

. Moterų Atydai
Moterų Apšvietos KKubo iš

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.

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.

H ‘Y

Trečiadienis, Vasario 16, 1944Šeštas Puslapis

Iš LLD 1-mos Kuopos 
Susirinkimo

LIETUVOS “NEPRIKLAUSOMYBĖS” AP 
VAIKŠČIOJIMAS WEBSTER HALL

Artūras Petrika-Petty 
Officer

MIRE
40 metų

233 Hay-

Kario R. Liegaus 
VedybosJohn Genewich, 

amžiaus, gyvenęs 
ward St., Brooklyn, 
re sekmadienį, vasario 13-tą, 
Beth Moses ligoninėje. Bus pa
laidotas vasario 17-tą, į šv. Jo
no kapines. Pašarvotas nam/e.

Paliko nuliūdime tėvą Joną, 
motiną Oną, brolį Vincą ir tris 
seseris, Anna, Susan ir Helen.

Laidotuvėmis rūpinasi gra- 
borius J. Garšva, 231 Bedford 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Susivedė jaunas lietuvis ka
rys Robertas Liegus su gražia 
brooklyniete Maryte žiedžiaus* 
kaitė. Linksmas ir kultūringas 
vedybų pokilis įvyko šeštadie
nį Balaženčių užeigos svetai
nėje, kampas Ten Eyck ir Ix>- 
rimer Sts., Brooklyne.

Reporteriui teko pasikalbė
ti su geru kaimynu, nuotakos 
tėvu šledžiausku.

R. Liegus pastaruosius 4 me
tus gyveno Brooklyne, o pir
miau Pennsylvanijoj. Vedybų 
pramogoje dalyvavo ir Lie- 
gaus patėvis, Juozas Rima, 
puikus vyras, kuris 
si. posūniu Liegum, 
savo sūnum.

Tarp svečių buvo 
tas Walter Kruger, 
artimas Liegaus draugas.

Rep.

Jūreivis Artūras Petriką, 
dr. A. ir K. Petrikų sūnus, ra-, 
šo tėvams (iš Pacifiko) laišką, 
pranešdamas, kad jis tapo pa
keltas — jis padarytas petty 
officer ir rad ij in ink u. Jo laips
nis lyginasi saržento laipsniui 
kariuomenėje.

Artūro laiškas pilnas entu
ziazmo, džiaugsmo.
kad tas viskas taip 
netikėtai įvyko, jog 
pats negali to visko

Bet po jo laiško yra cenzo
riaus pastabukė: Savo pavyz
dingais žygiais Artūras pilnai 
užsitarnavo paaukštinimo.

Pabaigoje prieita prie sky- 
mo. Pirmininkas pavartojo vi
jurkišką gudrumą. Tokis de
mokratiškumas neskaniai dvel
kia smetonizmu. Pasakė, kad 
dabar turįs rezoliuciją, para- 

anglų kalboje ir perskai- 
skaitė, skaitė, rodos, ir 
nebus. Dalyviai šnekasi 
savęs, nes rezoliucija ne

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 1 kuopos susirinkimas per
eitą ketvirtadienį buvo žingei
dus. Valdybos veikimas eina 
tvarkiai.

Iš LLD antro apskričio kon
ferencijos raportavo D. M. 
Šolomskas. Pažymėjo, kad 
LLD nariai pasižadėjo kuo 
daugiausia pirkti Ketvirtosios 
Karinės Paskolos bonų.z Kon
ferencija užgyrė F. D. Roose- 
velto kandidatūrą į preziden
tus ketvirtam terminui ir pasi
žadėjo darbuotis už jo išrinki
mą. Vienbalsiai priimtos įvai
riais klausimais rezoliucijos, 
tarpe kurių buvo pasveikini
mas Lietuvos partizanams ir 
lietuviams Raudonojoj Armi
joj.

G. Kuraitis raportavo iš 
kultūros vakarėlio, įvykusio 5 
vasario. Pelno davė $11. Gau
ta 6 nauji nariai, iškolektavo 
duokles iš 19 narių, šiame su
sirinkime K. Balčiūnas persta
tė naują narį.

Iš dienraščio Laisvės dali
ninkų suvažiavimo delegatas 
raportavo, kad suvažiavimas 
gerai pavyko.

Bendro su kitomis trim or
ganizacijom 
komisijos narys 
raportavo, kad parengimas pa 
Vyko neblogai. 
$66.74, 
$142.45, 

. dėlių dovanų 
sijai perduota $209.19.

Yra pageidaujama, kad ir 
kitos LLD kuopos darbuotųsi 
dabartiniu žiemos laiku. Da
bar žmonės parengimus lanko nėr?), latvių ir estų 
ir aukų nesunku gauti. Todėl 
kalkim geležį, kol karšta. 
Remkim Raudonosios Armijos 
Jietuviškus pulkus, kad grei
čiau išlaisvintų Lietuvą nuo 
rudųjų žmogžudžių.

Buvo laiškas nuo Joint Anti- 
Fascist Refugee Komiteto. Jie 
yra pasibrėžę greitu laiku su
kelti $35,000 pagalbai Jugo
slavijos ir kitiems partizanams, 
kovojantiems prieš žvėrišką 
fašizmą Europoje, kad jie sėk
mingai galėtų mušti Hitlerį iš 
užpakalio, kada Anglijos ir 
Amerikos kariuomenė rengiasi 
prie atidarymo vakarų fronto 
prieš Hitlerį. Kuopa paaukavo 
iš savo iždo $5.

Antras laiškas buvo su pra
nešimu, kad generalis proku
roras Biddle nusprendė de
portuoti Harry Bridges. Vien
balsiai priimta rezoliucija ša
lies prezidentui Rooseveltui su 
prašymu, kad jis paliuosuotų 
Bridges nuo deportavimo.

Po susirinkimo kalbėjo D. 
M. šolomskas apie tai, kam tu
rės prigulėti Vilnius. Yra labai

Tas taip daug būbnytas ap- 
vaikščiojimas, vasario 13-tą, 
turėjo prasidėti lygiai 3:30 
vai. po piet, bet... punktua- 
1 iškurnąs, kaip ir visuomet, ne
išlaikytas, nes tam buvo dvi 
priežastys — viena, rengėjai, 
spykeriai, arba kaip jie patys 
save vadina, “ponai ir ponios,” 
nesusirenka laiku, o antra — 
laukta publikos.

Jau ir 4 vai., ir po keturių, 
o vis tebelūkuriuojama. At
mosfera prislėgta ir natūralu, 
nes pustuštė svetainė. Esantie
ji svetainėje tarp savęs kalba
si, daro pastabas: “...mažai, 
mažai, pereitais metais buvo 
daug daugiau žmonių... sa
koma, visos sriovės bendrai 
rengia, tai mažai, mažai...” 
Ir taip publikai nekantrau
jant ir akimis sekant kiekvie
ną tik pribūnantį žmogų, paga
liau, ant pagrindų pasirodo J. 
Buivydas ir oficialiai 
Amerikos 
atidaro
damas gale 
čius susėsti 
jis pasakė: 
daug tuščių

koncerto-baliaus zos perstatė
A. Mureika

varde 
Tarybos 

susirinkimą,” kvies- 
svetainės stovin- 

arčiau, nes, kaip 
“čia yra labai 

krėslų.” Po pau- 
programos pirmi

ninką adv. Kostą Jurgėlą.
Programa tęsėsi gana ilgai. 

Aišku, kalbos užėmė daugiau
sia laiko. Kalbėjo ponai (taip 
visus pirmininkas adresavo) : 
Pranas Bajoras — Tėvynes re
daktorius, J. Januškis — ex- 
redaktorius, Matas Zujus, 
Garso redaktorius, prof. Klines 
Augustus Manners (ar Ma- 

atstovai”
bei “atašės” ir pačioje pabai
goje J. Budrys, Smetonos kon
sulas. Menu, jog nėra reika
lo -aiškinti, kas tie ponai. Lie
tuvių visuomenė juos jau ge
rai pažįsta bei girdėjo jų kal
bas. šiuo kartu visi be išimties 
dar kartą išnaudojo progą iš
pilti nemažai pamazgų ant So
vietų Sąjungos. Prieš nacius 
atsargiai žodelis-kitas, bet 
prieš Sovietus, tai jau kita 
giesmė, rėžia, anot dzūkų, iš 
visų sylų, štai perlai: “oku
pantai, daug žiauresni už vo
kiečius, imperialistai, pavergė
jai, korikai” ir t.t. irrt.t. Ja
nuškis net nušnekėjo iki to, 
jog Sovietai “žiauresni už ca-

ro laikų koriką M u ra vj e va,” 
todėl, kad “Muravjevas pako
rė tik 10,000 lietuvių, o Sovie
tai išvežė Sibiran 20,000 lietu
vių...” Taip jis kaip ir kiti 
piešė Sovietus, kaip išmanyda
mi kuo juodžiausia, pavarto
dami net aritmetiką. Tai vis 
tos pačios įkyrios ir nuobo
džios tų ponui maldelės, daug 
karti; girdėtos lietuviškai pu
blikai.

Kad taip yra, parode atsi- 
nešimas dalyvių linkui jų anti- 
sovietinės tirados. Skūpiai, la
bai skūpiai reagavo aplodis
mentais. Duosnesni buvo ‘tik 
už frazę: “lietuviai nori ir ko
voja už laisvą ir nepriklauso
mą Lietuvą.”

Beje, ponai prisiminė’ir apie 
lietuvių dalinius Raudonojoj 
Armijoj, taipgi apie genero
lus Karvelį ir šurkų, tačiaus 
mūsų ponams tie lietuviai, ku
rie lieja kraują greta su Rau
donąja Armija; kurie nesigai
li nieko, net ir savo gyvasties 
kovoje prieš barbarus nacius 
ir išlaisvinimą Lietuvos, tai 
“kvizlingai,” “judošiai” ir ki
tokie, Paleckis, tai didžiausias 
“kvizlingas.” Mūsų ponams 
didvyriai tik tie, kurie ginklu 
rankoj sykiu su naciais išgrū
do bolševikus iš Lietuvos, ku
rių daugiausia buvo “žydai.” 

žodžiu, visos kalbos turėjo 
stiprų goebbelsinį poką. Bud
rys lyg ir bandė daugiau di
plomatiškai kalbėti, bet neiš
laikė. Pasakė, kad jis netiki, 
kad yra lietuviški daliniai 
Raud. Armijoj ir kad gen. 
Karvelis ir šurkus rašo bei kal
ba ka nors, tas daroma “tik 
jų vardu,” o jie kur nors 
daryti. Sako, kad lietuviški 
liniai “susideda vien tik iš 
sų” ir 1.1.

Šie Budrio pareiškimai, kaip 
matėsi, mažai ką įtikino. 
Trumpoj ateityje, manau, ir 
abejojantieji įsitikins, jog Bu
drys gražiai pamelavo.

Pertraukoje buvo rinkliava 
išleidimui angliškos knygos 
apie Lietuvą, kurioje bus su
pažindinama Amerikos visuo
menė su Lietuvos nepriklauso
mybe, kaip aiškinta, tai tas 
darbas ir surinkti pinigai bus 
dalimi kovos “už nepriklauso
mybę.” Surinkta: 243 dol.

Kas liečia Smetonos, tai nie
kas jo neminėjo, apart profe
soriaus, kuris, matomai, ne
daug pajėgia atskirti grupes.

Koncertinė dalis programos 
buvo vidutinė. Ji buvo įterpta 
dalimis tarpe kalbų, čia daly
viai pagyvėjo, netrūko katučių 
dainininkams bei šokėjams-es- 
tams.

syta 
tys: 
galo 
tarp
tik anglų kalba, bet dar joje 
įpinta aukštų terminų, supran
tamų tik gerai valdantiems an
glų kalbą. Apart kitko, ton 
skambėjo punktas, kad Ame
rika, po sumušimui Vokieti
jos pasiųstų Lietuvon okupaci
nę armiją pagelbėti atsisteigti 
“nepriklausomai Lietuvai.” 
Perskaitęs, pirmininkas palie
pė publikai atsistoti už rezo
liuciją. Pradėjo stotis keli, 
paskui daugiau ir pagaliau di
džiuma, nesusivokdami, kame 
dalykas, irgi atsistojo, kad ne
pasirodyti nepatriotiškais, nes 
kiek pirmiau irgi atsistojimu 
buvo pagerbti žuvusieji Ame
rikos kariai ir tas buvo nuo 
pagrindų diriguojama lietuvių 
kalba. Tad ir dabar manyta, 
kad stojamasi keno nors pa
garbai, kadangi visas rezoliu
cijos procesas buvo vedamas 
anglų kalba.

Gi rezoliucija, kaip ir kal
bėtojų kalbos, prieš nacius 
nieko nesako, o vien prješ So
vietų Sąjungą, Amerikos go
riausią talkininkę. Vadinasi, 
čia gudriai pravesta politinė 
apgavystė.

Buvo taipgi pardavinėjami 
ir bonai. Ceremonialiai pirko 
vietoje už 1,000 dol. bonų : šv. 
Jurgio Draugyste ir šv. Vin
cento Draugystė iš Maspetho; 
už 3,000 dol. graborius Garš-

Southbrooklyniečių Pa
rengimas Sekantį 

Sekmadienį
Sekmadienį, vasario 20 d., 

3:30 vai. po piet, American 
Labor Party .Hall, 4714 5th 
Ave., Brooklyn, LDS 50 kp. 
turės savo metinį parengimą. 
Bus suvaidinta drama “Aš Jau 
Partizanas” ir komedija “Vos 
Neapsivedė.” Abu veikalus su
vaidins Brooklyno Lietuvių 
Liaudies Teatro lošėjai-mėgė- 
jai. Apie Liaudies Teatro vai
dintojus nėra reikalo daug aiš
kinti, kur tik jie su vaidinimais 
pasirodė, visuomet save gražiai 
yra atsirekomendavę. Na, o 
southbrooklyniočiai visuomet 
moka svečius gražiai priimti. 
Jie turės įvairių užkandžių, 
gėrimų irgi netruks.

Taigi, nei vienas jokių kitų 
deitų nedarykite, bet visi bū
kite šiame gražiame parengi
me. Prieš ir po vaidinimo bus 
šokiai. Taigi, ir šokikai turės 
ką veikti.

Benny Brocken, 60 m. am
žiaus, 22 Stagg St., mirė vasa
rio 14 d., Middletown ligoni
nėje, Middletown, N. Y. Jo kū
nas pašarvotas grab. J. Garš
vos koplyčioje, 231 Bedford 
Ave. Laidotuves įvyks penkta
dienį, vasario 18 d., šv. Jono 
kapinėse.

Gaisras Atvažiavo Pas 
Gaisragesius

Pereitą trečiadienį 
žiuojant pro gaisragesių stotį 
ant Stagg St. užsiliepsnojo 
švaros ’ Department© sunkveži
myje supiltos išmatos. Veži
mas sustojo ir čia pat ugnis 
buvo užgesinta be nuostolių ve
žimui.

Dirbtuvės gaisre, Staten Is
lande, užsidegė darbininkių 
Shotman ir Mrs. Robas drabu
žiai. Kitos moterys greit jas iš 
gabeno lauk ir voliodamos 
šviežiam minkštam sniege iš
gelbėjo nuo pavojingo apdegi- 
mo.

Fed erai i ai agentai sulaikė 
Ivar Haug, Norvegijoje gimu
sį jūrininką, 25 m., kaltinimu, 
kad jis simpatizuoja naciams. 
Jis Yorkvillės karčiamoje gy
nęsis, 
matyti 
laivą.

Sulaikytas 16 metų studen
tas, James Gerrity, pradėjęs 
rašinėti sabotažu grasinančius 
laiškus. Vaikinei} nuvežė ligo
ninėn ištirti. Jis neseniai sirgęs 
mieglige.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai- 

F pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191

Pardavimas bonų, t. y., pir
kėjai ir dainininkai paskaidri- 
no apvaikščiojimą. Politinė da
lis rengėjams nedavė to, ko ti
kėjosi. Iš visko matyti, kad tas 
bendras rengėjų “frontas” — 
Amerikos Lietuvių Taryba, nė
ra tokis “bendras.” Kalbėtojų 
sąraše nebuvo nei vieno kuni
go, nors pora jų matėsi publi
koje ?

Baigiant programą publikos 
padaugėjo, nes prieš 8 (vai. va
karo pradėjo rinktis šokėjai. LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS

pageidaujama, kad tokiais 
klausimais būtų surengta ir 
daugiau prakalbų.

Kuopa nutarė greitoje atei
tyje surengti prakalbas ir tam 
.tikslui išrinko 
Mureika, J. A.
Kuraitį.

LLD
Korespondentas.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE 

lQ LIETUVIŠKAS KABARETAS 
*7 ’ O STANLEY MISIŪNAS

/ Ir z-^il savininkas

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse
, Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tel. EVergreen 4-9612

DIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAIL

Tel. STagg 2-2178.

‘ ensembles in prer 
p sentotion boxes

Apląnkykitc Mūsų Religinių Daiktų De- 
partmentą. Mes Turime Pilnai Visokių RO
ŽANČIŲ, KRYŽIŲ, MEDALIŲ, STOVY- 

| LŪKIU ir MALDAKNYGIŲ. Maži rankpi- 
Į, nigiai palaikys jums bi daiktą.

' t. ■<

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

ATDARA VAKARAIS




