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KRISLAI
Iš Chicagos į Maskvą. 
Įžeidė Savo Kamarotus. 
Pasiutęs Gaidys. . .
Durni Liežuviai.
Visai Tuščia Viltis.

Rašo A. BIMBA

Mūsų krašto vice-preziden- 
tas Wallace kelia gražią min
tį. Jis sako, kad reikia nutiesti 
kelią tiesiai iš Chicagos į Mas
kvą. Toks kelias eitų per Ka
nadą, Alaska ir Sibirą.

šiam planui, jis sako, prita
ręs ir Sovietų Sąjungos užsie
nio reikalų komisaras Moloto
vas.

Tokį kelią, žinoma, turėtų 
nutiesti Amerika ir Sovietų Są
junga bendromis jėgomis. Kaš
tuotų bilijonus dolerių. Bet ta
da automobiliumi būtų galima 
iš Amerikos pasiekti Maskvą.

AMERIKIEČIAI ATEME IS JAPONŲ DAR KELIAS SALAS
Amerikos Jūrų ir Oro Jėgos 
Pleškino Japonų Tvirtumas, 
Rabaulą, Kaviengą ir Truką

Sovietai Atvadavo dar 100 
Vietų; Suėmė ir Apsuptų 
Nacių Generolą Ukrainoj

Klerikalai ir menševikai la- -------------
bai aukštoje pagarboje laikė j Perlų Uostas. — Jungti- 
smetonininką žadeikį. Jį skai- nių Valstijų kariuomenė 
to net Lietuvos atstovu ir savo atėmė iš japonų Engebi sa- 
Tarybos darbus veda taip,'lą su aptvirtinta lėktuvų 
kaip žadeikis padiktuoja. [stovykla ir kelias kitas sa-

Bet dabar tasai žadeikis ši- Hukes Eniwetok grupėje, 
mučiui ir c.rigajčiuijškirto tie- vakarinėje Marshall salyno 

dalyje. Amerikos lakūnai ir 
kariniai laivai bombarduo
ja priešus 
ir keliose 
salose. O 
shall salų 
rankose.

Nuo dabar amerikiečių 
užimtos Engebi . salos tėra

mučiui ir 
siog kiaulišką šposą. Vyrai to 
visai nelaukė ir nesitikėjo.

važiavime Žadeikis pareiškė, 
kad nei katalikai, nei socialis
tai nėra lietuviškos srovės!

Tiktai vieni smetonininkai 
esanti lietuviška srovė!

Ar dar vis Amerikos Lietu
vių Taryba į savo posėdžius 
kvies žadeikį ir ims iš jo ins
trukcijas ?

Atsimenate, Juozas Tyslia- 
va buvo Pittsburgh© konferen
cijoje, ją gyrė, sveikino Ame
rikos Lietuvių Tarybą ir jos 
čyfus. n ’ V

Viskas, atrodė, eina gražiai 
ir švelniai, kaip sviestu patep
ta.

Panašiai elgėsi ir Tėvynės 
redaktorius Bajoras. Bet Tys- 
liava ir Bajoras dabar sulipo i tuojaus prez. Rooseveltas 
į smetonininkų bandyagoną ir vetavo - atmetė šį kongreso 

tarimą ir sugrąžino jį at-gieda smetonizmui šventąsias 
psalmes.
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Valdiškų d a m o kėjimų 
priešininkai taipgi tuoj pa
siryžo padaryti savo tari- 

Gaidys yra pasiutęs despo- j įstatymu prieš preziden-

To dar neužtenka. Tysliava 
savo Vienybėje (vas 18 d.) ra
šo :

“i___ _ r___ T____ ,
tas. Radęs grūdą, jis sušaukia valią. Bet jiem nepavy- 
vištas ir. . . pats praryja. Ar 
tai nepanašu Į Naujienų re
daktorių?”

Turime sutikti: labai pana
šu. Grigaitis irgi susikvietė ,__
klerikalines ir sandarietiškas ■ 
Vištas į Amerikos Lietuvių Ta
rybą, o grūdus pats vienas bai
gia praryti. . .

Tačiau, mums atrodo, Tys- 
liavai nelabai gražu savo prie- 
telių vadinti gaidžiu ir pasiu
tusiu despotu. Juk reikės vėl 
susieiti — kaip Pittsburgh© — 
į barzdą pasibučiuoti ir dar po 
vieną už lūpos užsipilti.

Fortūnatas Bagočius ir vėl 
“pagarsėjo.” Kai jis atidaro 
savo nešvarią burną, tai ati
daro iki ausų.

Sako, Bagočius savo prakal
boje Waterburyje bjauriai 
plūdo ir dergė Tarybų Sąjun
gą ir jos vadus.

Bagočius, matyt, tebesap
nuoja apie caristinius rublius, 
kurių jis sakosi tiek daug turįs 
prisirinkęs.

Tai buvę Teherano konfe
rencijoj. Stalinas kirtęs bonka 
gen. Timošenko per galvą, kad 
sutrumpinti jo kalbą.

Taip paskelbė paskutiniai 
melagiai. Tą durną melą pa
kartojo Naujienos (vas. 15).

Tik visa bėda tame, kad 
gen. Timošenko visai nebuvo 
Teherane.

kus gyvenamų vietų, tarp

■į*?r

Vienas dalykas dabar vi
siems turi būti aiškus: Vokie
čių armijoje dar nesimato jo
kio pakrikimo. Tai parodė ap
suptieji naciai Ukrainoje. Tik 
11,000 suimta nelaisvėn. Pen
kiasdešimts du tūkstančiai ge
riau žuvo nuo Raudonosios Ar
mijos kulkų ir tankų, negu pa
siduoti.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Buooldyne $7.00

Metams

Ponape, Kusale 
kitose Marshall 

dauguma Mar- 
jau amerikiečių

Prez. Roosevelto Veto Laimėjo 
Prieš Maisto Brangintojus

Apsuptą Nacių Tragedija Dides
nė, negu Pirmiau Pranešta

Washington. — Kai tik 
kongresas nutarė panaikint 
valdiškus d a m o k ėjimus 
maisto gamintojams ir ne
galintiems be damokėjimų 
pasilaikyti biznyje valgio 
prod ūktų verslininkams,

GEN. E1SENHOWERIO
SVEIKINIMAS RAUDO

NAJAI ARMIJAI
Maskva. — Gener. Eisen

hower, vyriausias amerikie
čių - anglų komandierius, 
atsiuntė iš Anglijos nuošir
dų sveikinimą Raudon. Ar
mijai dėlei jos 26-šių metų 
sukakties, kuri bus minima 
šį trečiadienį.

Gen. Eisenhower savo 
sveikinimo tele gramoje, 
tarp kitko, pareiškė:

“Raudonosios Armijos ka
reiviai, sustabdydami nacių 
karo mašiną, parode pa
sauliui narsiausią iš visų 
žygių, kurie bet kada buvo 
padaryti apsigynimo kare.

“Aš sveikinu Raudonosios 
Armijos oficierius ir karei
vius šia 26-metine sukak- v • teta.

“Kada mes pradėsime ata- 
kuot vokiečių ginkluotos 
galybės kariuomenę iš rytų, 
vakarų, pietų ir šiaurių, tai 
mūsų jėgų gerumas ir drą
sa tikrai laimės galutinąją 
pergalę.”

Sveikinančioji gen. Eisen- 
howerio telegrama buvo 
perskaityta per Maskvos 
radiją . ir paskleista visai 
Sovietų Sąjungai.

Taip pat jie pasiutusiu at
kaklumu kariauja Italijoje.

Visai tuščia viltis laukti grei
toje ateityje nacių eilėse sui
rutės ir pakrikimo. Reikia 
ruoštis ilgoms ir sunkioms ko- šiame fronte atgriebė nuo 
voms su tais hitleriniais žvė- vokiečių dar penkis desėt- 
rimis,

759 mylios iki Truko, galin
giausios japonų tvirtumos- 
salos, kurią tebepleškina 
Amerikos bombanešiai ir 
karo laivai. Sakoma, jog 
ties Truku amerikiečiai pa
darė didelių nuostolių ir ka
riniams bei transportiniams 
Japonijos laivams.

Washington. — Du Ame
rikos submarinai paskutinė
mis dienomis nuskandino 13 
Japonijos laivų, o anglų 
submarinai sunaikino 19 jos 

ko. Tam reikėjo dviejų treč
dalių kongreso atstovų rū
mo ir senato balsų. O čia 
prieš damokėjimus balsavo 
226 kongresmanai prieš 151- 
ną. Taigi trūko jiem 26 bal
sų, kad išleist įstatymą 
prieš prezidento veto.

Kiek Maistas Pabrangtų
Sugrąžindamas kongresui 

minimąjį tarimą prez. Roo- 
seveltas raštiškai pareiškė, 
kad jeigu primokėjimai bū
tų panaikinti, tai valgio da
lykai pabrangtų vartoto
jams bent 7 procentais. Jis 
nurodė ir kiek pabrangtų 
tam tikri maisto reikmenys, 
būtent:

Sviestas, pabrangtų 10 
centų svarui; sūris apie 8 
centais, pienas centu kvor
ta; duona centu kepaliukas; 
miltai 7 centais maišelis 10 
svarų, “hamburger” 4 cen
tais svaras, kumpis 
tais ir puse svaras, 
Čapsai” puspenkto 
svaras ir t.t.

Suprantama, kad 
jų farmų savininkai ir mai
sto kapitalistai per savo at
stovus kongrese dar gamins 
naujus sumanymus, siekda
mi sumušt Roosevelto prog
ramą, kur jis stengiasi su
laikyt pelnagrobiškus mais
to branginimus.

6 cen- 
“pork- 

cento

didžių-

SOVIETŲ ŽYGIAI PER DIENA PSKOVO FRONTE
London. — Tą pačią die

ną, kai Sovietai atėmė iš 
vokiečių tvirtovišką Stara- 
ja Russa miestą, 1’0 mylių į 
pietus nuo Ilmen ežero, jie 
atvadavo nuo hitlerininkų 
geležinkelių mazgą Šimską, 
vakariniame to ežero šone, 
27 mylios į šiaurvakarius 
nuo Starajos Russos, ir nu
grūdo nacius 14 mylių tolyn 
į vakarus nuo Starajos 
Russos, blokšdami 
priešus atgal palei ge
ležinkelį, einantį Dno mies
tą, o per Dno — į Pskovą. 
Kitas geležinkelis eina iš 
Leningrado pro Dno į Vi
tebską. Per tas pačias 24 
valandas Raudonoji Armija

vELLETRI

AROEA
APR L

PADIGL'.ON

ANZI NETTUNO

Paveikslas parodo tą vietą, kurioje amerikiečiai ir 
anglai prieš kelias savaites išsikėlė Italijoje, žemiau 
Romos. Išsikėlimas Įvyko Anzio-Nettuno “byčiuose.” 
Iš sykio nacių pasipriešinimas buvo labai menkas ir 
Talkininkams pavyko nužygiuoti gana toli nuo jūrų.

- Bet už poros savaičių vokiečiai atsigriebė, sutraukė 
daugiau jėgų ir pradėjo ofensyvą prieš amerikiečius ir 
anglus. Šiuo tarpu ten eina labai žiaurūs mūšiai.

5ESSANO
Z

CANTONERA

ONTELL

GENEROLAS EISENHOWER 
APDOVANOTAS SOVIETŲ 

SUVOROVO ORDINU
London. — Sovietų vy

riausybė suteikė amerikie
čiui generolui D. D^Eisen- 
hower’iui aukštąjį karinį 
pirmosios klasės Suvorovo 
Ordiną, kuriuom yra pa
gerbiami tik labai atsižymė-

Amerikos Karo Laivai 
Smoge Priešam N; Bri- 

taine ir N. Irelande
Australija, vas. 20. — Ka

riniai Amerikos laivai - nai
kintuvai atkakliai bombar
davo japonų uostą - tvirtu
mą Rabaulą, New Britain 
saloj, ir karinę priešų bazę, 
laivyno stovyklą Kaviengą, 
New Ireland saloj. Tuo tar
pu amerikiniai lėktuvai ata
kavo japonų laivus ir pozi
cijas Rabaulo srityje, ir 
turbūt, nuskandino keturis 
priešų laivus, o sužalojo 12 
japonų laivų ir 20 valčių.

Visi kariniai Amerikos 
laivai sveiki sugrįžo. Ame
rikiečiai neteko keturių lėk
tuvų, beit nušovė 8 japonų 
lėktuvus.

kurių yra Sviatogorša ir 
Losytino, 15 mylių į pietus 
nuo Ilmen ežero, kaip pra
nešė Maskvos radijas vidu
naktį iš penktadienio į šeš
tadienį.
Smūgiais iš šonų Išmušti 

Naciai iš Star. Russos.
Berlyno radijas skelbė, 

būk vokiečiai, girdi, trum
pindami savo linijas, “pa
tys” pasitraukę iš Starajos 
Russos, .trijų geležinkelių ir 
šešių plentų centro. Bet tai 
buvo Berlyno melas. Nes 
raudonarmiečiai smūgiais iš 
dviejų šonų ir po žiaurių 
kautynių gatvėse išgrūdo 
nacius iš to istorinio mies
to, kuris žinomas daugiau 
kaip per tūkstantį metų.

Viena dalis Raudonosios 
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ję komanduotojai. Šiuo 
garbės ženklu gen. Eisen- 
hower’is tapo apdovanotas 
už ^nepaprastai sėkmingą” 
suplanavimą ir įvykdymą 
talkininkų veiksmų prieš 
hitlerininkus Šiaurinėje Af
rikoje ir Italijoje.

Tuo pačiu laiku Sovietai 
pagerbė antrosios klasės 
Suvorovo Ordinu, ameri
kietį generolą C. A. Spaat- 
zą, oro jėgų komandierių, 
ir apdovanojo kitus aukštus 
Amerikos karininkus, antro
sios bei trečiosios klasės Su
vorovo Ordinais ir pirmo
sios, antrosios bei trečiosios 
klasių Kutuzovo Ordinais. 
Kutuzovo Ordinas taipgi 
teskiriamas tik pasižymė- 
jusiem komandieriam.

Gen. Eisenhower yra vy
riausias anglų - amerikiečių 
jėgų komandų to j as būsi
mam įsiveržimui antruoju 
frontu į Vakarų Europą 
prieš vokiečius.

LAISVĖ šį ANTRADIE
NĮ NEIŠEINA, nės tai 
legalė Washingtono Gim
tadienio švente.

Armijos, komanduojamos 
generolo Meretskovo, iš pie
tų vakarų- smogė vokie
čiams Starajoj Russo j, o ki
ti raudonarmiečių smarkuo
liai kirto priešams iš rytų 
ir įsiveržė miestan. Tuo 
tarpu sovietiniai kovūnai iš 
šiaurvakarių, nuo Šimsko, 
grūmojo užnugarėn naciam 
Staro jo j Russo j. Taip hitle
rininkai ir buvo išvyti iš to 
miesto. Pirm užpuolant vo
kiečius mieste, raudonar
miečiai iš rytų pusės prasi
veržė per Lovat ir Poliset 
upes.

Dabar sovietiniai kovūnai 
gręsia naciams Dno mieste, 
keturių geležinkelių mazge, 
stovinčiame už 50 mylių į 
vakarus nuo Starajos Rus
sos, ir jau atėmė iš vokie-

■ • } į ■

London, vas. 20. — Mar- 
šuodami į vakarus nuo at
vaduotos Starajos Russos, 
raudonarmiečiai atėmė Jš 
nacių Guleblia geležipkelio 

 

stotį, 40 mylių į rytu’ę nuo 
geležinkelių mazgo no, 
esančio už 60 mylių į ry s 
nuo Pskovo. Kiti Sovietų 
kariai užėmė Pliussa gele- 
ležinkelio stotį, 58 mylios į 
šiaurius nuo Pskovo, o žy
giuodami rytinėmis Peipus 
ežero pakrantėmis, Raudo
nosios Armijos junginiai iš-

London, vas. 20. — Nau
jausi oficialiai Sovietų 
skaitmenys rodo, kad apsu
pime į vakarus nuo Čerkas- 
sų, Ukrainoj, raudonarmie
čiai nuo vas. 3 iki 18 d. už
mušė 55,000 vokiečių ir ne
laisvėn paėmė 18,000; suė
mė ir Aštuntosios nacių ar
mijos komandierių, genero-

MacARTHURO LAKŪ
NAI NUSKANDINO 15 

JAPONU LAIVU
Australija. — Amerikos 

bombanešiai užklupo eilę 
Japonijos laivų, beplaukian
čių nuo Truk salos linkui 
Bismarcko salyno. Jie per 
tris dienas įkandžiai pleški
no tuos priešų laivus ir tik
rai nuskandino 12 prekinių 
japonų laivų ir tris nedide
lius karinius laivus, jų pa
lydovus.

Viso buvo pasiųsta jūros 
dugnan 36,500 tonų Japoni
jos prekinių laivų su krovi
niais. Kartu su prekiniais 
ir kariniais japonų laivais 
žuvo didelis skaičius priešų 
jūrininkų.

Tiktai dviem iš septynio
likos japonų laivų pavyko 
pabėgti.

čių pozicijas už 30 myl. nuo 
Dno.

Naciai Nepajėgė Pra- 
kirst Anzio Linijos

Italija. — Daug skaitlin- 
gesnė vokiečių kariuomenė 
(apie 60,000 vyrų) privertė 
anglus - amerikiečius pasi
traukt truputį atgal viena
me punkte, Anzio pajūryje, 
į pietus nuo Romos, bet na
ciams niekur nepavyko pra- 
laužt talkininkų linijos. Ta
po nukauta tūkstančiai vo
kiečių ir atremta visos to
lesnės jų atakos. Nors talki
ninkų padėtis čia sunki, bet 
jų komandierius gen. Clark 
užtikrino, kad anglai - ame- 

vijo hitlerininkus iš punktų 
jau tik už 27 mylių į šiau
rius nuo Pskovo, kuris lai
komas raktu j Estiją, Lat
viją ir Lietuvą.

Viso šiame fronte Sovie
tai per dieną atvadavo dau
giau kaip 100 gyvenamųjų 
vietų, tarp kurių yra eilė 
miestų ir geležinkelių sto
čių.

Berlynas sako, kad Sovie
tai atakuoja nacius Narvoj, 
Estijoj. J

lą Wilhelmą Stemmerman- 
ną.
Tuo pačiu laiku sovietiniai.* 

kovūnai užmušė 20,000 kitų 
vokiečių, kurie iš lauko pu
sės bandė prakirst spragą 
apsupimo lanke. Taigi viso 
šioje srityje hitlerininkai 
neteko 93,000 savo karių. ....

Vien apsupimo plote rau
donarmiečiai sunaikino 150 
vokiečių tankų, 376 lauko 
kanuoles, 59 motorines ka- 
nuoles, 269 minosvaidžius, 
900 kulkosvaidžių ir nušo
vė 430 nacių lėktuvų.

L-

a

Planas Ramiajai Darby- 
metei Amerikoje po 
Vokiečių Sumušimo

■

Washington. — Karo Mo
bilizacijos įstaigos patarė 
jas Bernardas M. Baruch’as 
patiekė planą ekonomi
niams - medžiaginiams A- 
merikos reikalams pertvar
kyti, kada bus Vokietija su
mušta ir kariai paleidinėja- 
mi iš mobilizacijos.

Tas planas pataria tuoj 
po nacių sumušimo perves
ti įvairias valdiškas pramo
nes į privačias rankas; tvar- > 
kiai pardavinėti atliekamus 
nuo karo dalykus, kad ne' 
pasprangint privataus vers
lo; valdžios lėšomis padėti 
pramonininkams pereiti iš 
karinės gamybos į civilių 
reikmenų dirbimą; išanksfojr 
pagamini planus viešiesiem 
darbam, kur žmonės galėtų 
tuojau gauti užsiėmimo, jei
gu nebūtų gana darbo pri
vačiose įmonėse; padėti 
smulkiesiem biznieriam iš
silaikyti biznyj e; suteik 
paramos karo veteranam^ 
norintiems įsisteigti sai 
biznį, ir t.t.

Prez. Rooseveltas pasta 
be Raudonojo Kryžiaus i 
nesj, šaukdamas ameril 
čius tam reikalui suaul 
$200,000,000.

S

rikiečiai atsilaikys.
Apie 60 mylių į pietus m 

Anzio hitlerininkai per ž 
butines atakas atgriebė 
anglų Cassino gele 
stotį.

V.
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žmonės išgirdo džiuginančias žinias — 
apie Truk’ą ir Čerkassus — jie, deja, iš
girdo ir vieną liūdną žinią: 1,000 Ame
rikos karių žuvo Europos vandenyse, 
kuomet priešas nuskandino laivą, ku
riuo jie plaukė.

Tai pirmas tokis įvykis ir jis, žinoma, 
labai nemalonus įvykis kiekvienam ame
rikiečiui. Iki šiol mūsų keliamosios per 
jūrą karinės pajėgos stebėtinai laimin
gai savo tikslus pasiekė. Tikėkime, kad 
ateityje priešui nepavyks to padaryti.

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

* Act of March 3, 1879.

Truk’as ir Čerkassai
Vasario 17 diena reikšminga Jungti

nėms Tautoms diena. Tą dieną Ameri
kos karo laivai ir bomberiai pradėjo 
daužyti Japonijos “Perlų Uostą” — 
Truk’o tvirtumą, esančią Caroline saly
ne, Centraliniame Pacifike.

Truk’o tvirtuma Japonijai didžiai 
svarbi, nes iš čia japonai gali pastoti 
kelią mūsų laivams į Filipinų salas ir 
į pačią Japoniją. Truk’o tvirtumą ja
ponai, taigi, labai stropiai ginklavo, 
tvirtino. Mažai yra svetimšalių, kurie 
begyj pastarųjų 20-ties metų yra įkė- 
lę savo koją į Truk’o salą: japonai im- 
perijalistai saugojo tą vietą, “kaip sa
vo akį”, kad niekas negalėtų jos pa
matyti ir patirti, kas ten darosi, kaip 
ji aptvirtinta.

Šiuos žodžius rašant, dar neturime 
pilnų žinių, kaip mūsų karo jėgoms pa
vyko Truk’o tvirtumą užpulti, kiek prie
šui tapo padaryta nuostolių; nežinome 
nei to, ar ten buvo japonų karo laivų, 
ar ne, ir jei buvo—kiek jų ten buvo.

Tas viskas paaiškės savo laiku. Dabar 
galime tik tiek pasakyti: šis drąsus ad
mirolo Nimitzo vadovybėje žygis rodo, 
kad mes pradedame ofensyvą ne juokais, 
kad mes valome kelią linkui Japonijos, 
kad ginkluotosios mūsų jėgos gali drąsiai 
kirsti priešui smūgį, nuo kurio jam ten
ka skaudžiai raivytis. 

• • • • • •
Vasario 17 dieną Raudonoji Armija 

uždavė galutiną smūgį apsuptajai vo
kiečių aštuntajai armijai — 10-čiai‘di
vizijų — čerkassų krepšy j, Ukrainoje. 
Apie 52,000 apsuptų vokiečių tapo su
naikinti — užmušti, ir 11,000 jų paimta 
į nelaisvę. Dar keli tūkstančiai (šiuos žo
džius rašant) yra gaudomi po miškus, 
po kampelius, kur jie bandė pasislėpti 
arba kaip nors išsprukti iš spąstų. Ne
reikia nei aiškinti, kad jiems pabėgti ne
pavyks.

Taigi šis vokiečių karo mašinai smū
gis dar ir dar sykį parodo, jog Raudo
noji Armija ne tik stipresnė, geriau gin
kluota, negu vokiečių kariuomenė, bet 
ji turi ir geresnę vadovybę, mokančią 
priešą įtraukti į krepšį ir ten jį sunai
kinti.

Reikia atsiminti, kad vokiečiai, ban
dydami išgelbėti apsuptuosius, prarado 
dar apie 20,000 kareivių ir daugybę ka
ro pabūklų, ir nieko iš jų pastangų ne- • v •• • išėjo.

Kadaise kalbėdamas, Stalinas priminė, 
jog vokiečius, esančius Dniepro alkūnėje, 
laukia pražūtis. Jei vokiečių karo vado
vybė būtų pajklausiusi šito maršalo Sta
lino įspėjimo, ji gal būtų galėjusi išsisuk
ti iš tų spąstų, į kuriuos įtraukė 10 savo 
divizijų. Bet kietakakčiai vokiečiai ge
nerolai dar vis manė, kad jie turi reika
lų ne su Raudonąja Armija, bet su ka
žin kokia kvislingų vadovaujama Va
karų Europos kariuomene.

Čerkassų spąstai vokiečiams labai pri
mena Stalingrado mūšius ir apsupimą, 
kur Raudonoji Armija sunaikino 22 vo
kiečių divizijas. Po Stalingrado įvykio 
vokiečiai, rodosi, jau turėjo pasimokyti, 
bet ne!

Apsuptajai Čerkassų “krepšyj” vokie
čių kariuomenei Raudonoji Armija buvo 
pasiuntusi ultimatumą pasiduoti, jei no
ri pasilikti gyvi., Deja, vokiečių karo va
dovybė atsisakė tą padaryti. Naciai ne
pasidavė. Na, ir to akiregyje jie paklojo 
Virš pusę šimto tūkstančių savo karei-

Šiuo savo žygiu, Raudonoji Armija 
dar vienu didžiulės pergalės vainiku ap
vainikavo savo žygius. Ir tas įvyko kaip 
tik 26-rių metinės Raudonosios Armijos 
sukakties, išvakarėse!

• •' 1 •
Tą pačią dieną, kuomet Amerikos

T uchačevskis ir Lenkų Ponai
Įdomų dalyką andai New York “Ti- 

mese” iškėlė francūzų žurnalistas Perti- 
nax, pažymėdamas, kaip 1935-6 metais 
Tuchačevskis su kitais išdavikais suo- 
kalbiavo su Varšavos valdžia dėl parda
vimo Ukrainos. Besiruošdamas nuvers
ti Tarybų vyriausybę, Tuchačevskis pra
šė lenkų talkos—kad jie nesikištų į SSSR 
reikalus. Lenkų ponai pareiškė, tačiau, 
kad jie norį Ukrainos. Jie Ukrainai duo
sią “autonomiją” ir, žinoma, ją valdy
sią.

Bet Tuchačevskis ir jo gengsteriai bu
vo suimti ir atitinkamai nubausti. Len
kų ponams “išlaisvinti” Ukrainą nepa
vyko.

Dabartiniai anosios lenkų valdžios į- 
pėdiniai taipgi triukšmauja, reikalauda
mi vakarų Ukrainos, gal tikėdamiesi, 
kad jiems teksią “išlaisvinti” ir visą Uk
rainą. Tuščios tų ponų pastangos.

Na, o kai dėl Tuchačevskio: dabar jau 
ir akliausiam turėtų būti matoma, ko
dėl visoki reakcininkai ir fašistai jo 
taip apgailestavo ir kodėl jis buvo sušau
dytas, kaip šalies išdavikas.

Jurgis Washingtonas
Rytoj, vasario 22 dieną (rytoj, 

Laisvė neišeis) sukaks 212 metų nuo gi
mimo Jurgio Washington©.

Vargiai šiandien berasi bent vieną 
Jungtinėse Valstijose paaugusį žmogų, 
pradedant nuo mokyklinio amžiaus ir 
aukščiau, kuris nežinotų, kas bu
vo Jurgis Washingtonas. Jeigu kas neži
no jo kitų svarbių žygių, tai žino bent 
tą, kad jis buvo pirmutinis mūsų krašto 
prezidentas.

Bet Jurgis Washingtonas buvo ne tik 
pirmutinis prezidentas. Jis buvo kovoto
jas dėl Amerikos žmonių laisvės. Jo di
džiausias nuopelnas Amerikos žmonėms 
keri tame, kad jis suprato reikalą kovoti- 
prieš mūsų krašto pavergėjus, kovoti 
dėl mūsų nepriklausomybės, kovoti, kad 
mes šiandien laisviau ir laimingiau gy
ventume.

Jurgis Washingtonas buvo visų gink
luotųjų revoliucinių pajėgų komandie- 
rius. Sunkiausiais laikais, kuomet buvo 
momentų, kad revoliucionieriai gali karą 
pralaimėti, Jurgis Washingtonas nenu- 
puolė dvasioje, bet kovojo ir šaukė visus 
laisvę mylinčiuosius žmones daryti tą

beje,

Šičia yra jojo didžiausi mūsų kraštui 
nuopelnai!

Todėl suprantama, kodėl šiandien 
Jurgis Washingtonas skaitomas mūsų 
respublikos tėvu, kodėl daugybė miestų 
ir miestelių, gatvių ir parkų, mokyklų ir 
tiltų yra pavadinta jojo vardu.

Šiandiėn mūsų kraštas ir vėl yra pa
vojuje^ Jis yra žūt-būtiniame kare prieš 
baisesnį priešą, negu tas, prieš kurį ko
vojo Jurgis Washingtonas 18-tojo šimt
mečio pabaigoje. Priešas, prieš kurį mes, 
Washington© ainiai, kovojame, grūmoja 
ne tik Amerikai, bet ir visam pasauliui.

Tai fašizmas, — fašizmas vokiškas, 
fašizmas japoniškas.

Kuomet Washingtonas vadovavo mū
sų karinėms pajėgoms prieš Britanijos 
valdovus, Amerikoje buvo nemažai to
kių amerikiečių, kurie, užuot rėmę Wa- 
shįngtono kariuomenę, amerikiečius, rė
mė britus, tuometinius mūsų priešus.

Ar ne panašiai esama ir šiandien?
Taip, iš tų pačių amerikiečių šiandien 

atsiranda tokių, kurie tarnauja fašiz
mui, kurie faktinai nori, kad fašizmas 
Amerikoje užviešpatautų. Tai visoki 
apyseriai, rasistai, “Peace Now” organi
zacijos nariai, — visoki vieši ir apsimas- 
kavę fašistai!

Kiekvienas, kuris gerbia šviesų Jur
gio Washington© vardą, kuris įvertina 
didžiulius jojo darbus, atliktus mūsų 
kraštui, privalo šiandien labiau susi
kaupti, užsiartavoti šių dienų mūsų prie
šui neapykanta ir meile mūsų kraštui, 
stiprinti mūsų karines pastangas, kovo
ti prieš visokius fašistus ir jų talkinin
kus, siekiančius parausti pagrindus vi
suomeniniam pastatui, kurį įkūrė Jur
gio Washington^ kardas ir išmintis!

RUSTUS PRIMINIMAS 
VISAI AMERIKAI

Amerikiečiai iš kanuolių 
daužo Italijoje klioštorių 
Monte Cassino Abbey. Ta 
“šventvietė” paversta į 
griuvėsius ir naciai iš jos 
išmušti. Aišku, kad atsiran
da fanatiškų balsų, priešin
gų šiam mūsų armijos žy
giui. Bet prezidentas Roo- 
seveltas spaudos korespon
dentų konferencijoje tą žy
gį pilniausiai užgyrė ir pa
teisino. Tame klioštorių j e 
naciai buvo pasislėpę ir įsi- 
drūtinę. Iš ten jie šaudė į 
amerikiečius. Ne vienas 
mūsų kovūnas yra kritęs 
nuo kulkų, nacių paleistų iš 
klioštoriaus. Iš mūsų pusės 
būtų buvus netik žioplystė, 
bet baisi kriminalystė nesu
daužyti tos “šventovės” ir 
nesunaikinti tų nacių.

Tai aišku, tai visiems su
prantama. Mūsų armijos 
žygis pilnai pateisinamas ir 
remiamas visos pažangio
sios Amerikos. Tą žygį tuo
jau užgyrė net trys katali
kų vyskupai — Curley, 
Rummel ir O’Hara.

Bet Daily Worker (vas. 
17 d.) primena panašiu rei
kalu baisią istoriją. Pasi
skaičius tą priminimą, ne
apsakomas piktumas ir di
džiausia gėda turėtų apimti 
kiekvieną amerikietį.

Daily Worker primena 
Ispanijos žmonių karą prieš 
fašistus. Tai buvo septyni 
metai tam atgal. Atsimena
me, sako angliškasis dien
raštis, kiek tada buvo nuo
dų išlieta prieš Ispanijos lo- 
jalistus dėl tų bažnyčių. Fa
šistai — vokiečiai, italai, 
frankiečiai — pavertė baž
nyčias į savo tvirtoves ir iš 
jų žudė lojalistus. O kai lo- 
jalistai atsuko kanuoles 
prieš tas fašistų tvirtoves, 
atsimenate, “kaip beveik vi
sas katalikiškas pasaulis, 
ypatingai katalikai šioje ša 
lyje, dasileido būti pagau
tais į vokiečių ir falangistų 
propagandą” ir keikė ir 
plūdo už tai Ispanijos loja
listus. t

“Nūnai amerikiečiai susi
duria su tokia pat proble
ma”, sako Daily Worker, 
“su kokia teko prieš septy
nerius metus susidurti ne
mirtingai Ispanijos respub
likai.

“Vakarų pasaulio netei
singumas linkui Ispanijos 
sekioja mus ir neduoda ra
mybės.... Tai niekada nebus 
galima pamiršti.”

FAŠISTAI NUSIDĖJO,
KAD NESUSIDĖJO SU 

JAIS
Nabašninkės Naujosios

Gadynės graborius St. 
Strazdas irgi labai užsirūs
tinęs ant smetoninių fašis
tų. Jie esą sunkiai nusidė
ję, teigia Strazdas Kelei
vyje (vas. 16 d.).

Bet jų nusidėjimas nėra 
tame, kad jie dirba Hitlerio 
darbą. Taipgi ne tame, kad 
jie, tie “tautiški seiminin
kai, galėjo dalyvauti Lietu
vių konferencijoj” Pitts
burgh©, sako Strazdas, bet 
nedalyvavo. “Jų dalyvavi
mui durys nebuvo uždary
tos. Jei rado kelią toks 
žmogus, kaip Newarko Tre
čiokas, galėjo rasti ir ki
ti...”

Išdykėliai ir pakvaišėliai, 
tie lietuviškieji fašistai, 
kad nesurado kelio į Pitts- 
burghą pas Šimutį, Grigai
tį, St. Michelsoną, Strazdą 
ir jų kamarotus. Ten jiems 
ne tik durys buvo plačiai 
atdaros, bet dar būtų buvę 
išskėstomis rankomis pasi
tikti ir maloniai priimti ir 
pavaišinti.

KEIKIA SOVIETŲ SĄ
JUNGĄ, KAM JI GALI 
PADIDINTI LIETUVĄ!
Naujienos (vas. 16 d.) la

bai supykusiai rašo apie 
kalbas, kad gali būti nuo 
Vokietijos atskirta Rytų 
Prūsija ir pavesta Lenkijai 
ir Lietuvai. Ypatingai Gri
gaičiui pikta, kad prie Lie
tuvos gali būti sugrąžintas 
lietuviškas kraštas.

Naujienos šaukia:
“Stalino sumanymas, rei

kia pasakyti, yra tikrai ne
paprastas. Kur Rusija, o 
kur Karaliaučius! Vien tam 
tikslui, kad Rusija turėtų 
išėjimą į Baltijos jūrą per 
Karaliaučiaus uostą, jai rei
kia to viso ploto žemės 
Rytprūsiuose. Bet galima 
manyti, kad Stalinas čia' 
planuoja pasirodyti Lietu
vos ‘geradariu,’ dovanoda
mas jai šiaurinę Rytprūsių 
sritį, kuri prieina prie Ne
muno, ir Klaipėdos kraštą 
kitoje Nemuno pusėje, — 
panašiai, kaip kad jisai pa
sielgė 1939 metais, grąžin
damas Vilnių su Vilniaus 
krašto sklypeliu.”

Tada Grigaitis išplūdo So
vietų Sąjungą už sugrąžini
mą Vilniaus krašto Lietu
vai, dabar jis iš anksto ją 
išdergia, kad ji gali atiduoti 
Lietuvai Rytprūsių dalį.

žiemos metu, kai vakarai 
ilgesni, reikia daugiau skai
tyti ne tik laikraščius, bet 
ir knygas. Laisvės knygų 
sankrovoje yra geros litera
tūros; užsisakykite ją ir 
skaitykite.

Pirmadienis, Vasario 2T, 1944

Amerikiečiai kariai už barikadų prie Anzio, Itali
joje. Jie sveikina tankų vienetą, kuris traukia j mūšio 
lauką pasitikti vokiečius.

Laisvės Bazaro 
Reikalu

“Lai bazaras būna geras, ’ 
Lai gyvuoja Laisvės dvaraš;

Aš ten būsiu su minia,
0 čionai — su penkine!

—Atliktas Kriukis.”
Su šiom eilutėm įteikė $5 

dovaną bazarui 'Rojus Ži- 
džiūnas, autorius ką tik iš
leistos linksmosios poezijos 
knygos “Daug Labų Dienų”.

Pirmą ir labai naudingą 
dovaną Laisvės bazarui ga
vome nuo drg. Agnes Ling, 
W. Hartford, Conn. Pri
siuntė 4 rankų darbo prie
juostes (kvartugėlius).

O pirmas grąžino bazarui 
dovanų surašo blanką A. 
Gudzin, Schenectady, N. Y. 
Per jį aukojo šie asmenys:

Po $1: P. Ramonas, A. 
Gudzinskas, F. Sargelienė, 
M. Bereikienė, M. Gudzins
kas. Po 25c: J. Buleviče ir 
B. Barkus. Viso $5.50.

Daugiau dovanų gavome 
nuo sekamų asmenų:

Po $5: Ona Silks, Weth

ersfield, Conn.; M. Panelis, 
Bayonne, N. J.; K. Grybas, 
Brooklyn, N. Y.

John Mitchell, Baltimore, 
$3.50.

Po $2: Josephine Vens- 
kienė, Mexico, Me. ir Wal
ter Kukas, (Vilnietis), 
Chicago, Ill.

Po $1.50: A. Navikaus- 
kas, New Canaan, Conn, ir 
K. Placenis, E. Toledo, 
Ohio.

B. Shlaves, New York Ci
ty, N. Y., $1.25.

Frances ‘Vitkauskienė, 
Ossining, N. Y., $1.

Širdingai dėkojame už 
gražias dovanas geradėjam, 
kurių vardai aukščiau pa
dėti ir laukiame to paties iš 
visų dienraščio prietelių.

Iki bazarui jau tik 2 sa
vaitės. Jis įvyks kovo- 
March 3, 4 ir 5 dd., Grand 
Paradise salėse, 318 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

Laisves Administracija

Nebūk Sunkenybė Kitiems, Nepastok Kelio 
Kūrybinės Kultūros Vežimui Pravažiuoti

Visgi mes neatleistinai e- 
same apsileidėliais. Turime 
ALDLD, kuri leidžia trimė- 
nesinį mokslo žurnalą, tu
rim šios draugijos glėbį iš
leistų naudingų knygų, ku
rios nustato gyvenimo gai
res. Draugijos valdyba triū
sias!, prakaituoja ir ragina 
mus prie kilnaus, skaistaus 
kūrybinės kultūros darbo, 
o mes žiopsom ir vis žadam 
veikti. Vis žadam, bet ne
veikiam! Nei 'naujų narių 
neverbuojam, nei senų ne-

nemažai.
Sužeistieji amerikiečiai skubiai išgabenami iŠ Anzio fronto. Ten dabar siaučia 

labai žiaurūs mūšiai ir sužeidimu

skatinam prie kilnaus dar
bo. Tai negerai, negerai!

B r oi ir sesė, jei nori tik
rai pasiliuosuoti ir paleng
vinti kitiems pasiliuosuoti, 
kad žmogus žmogaus nebe- 
išnaudotų, tai skaityk aty- 
džiai, studijuok išleistas per 
ALDLD knygas ir trimėne- 
sinį žurnalą “Šviesą” ir žy
giuok tais keliais, kur ALD 
LD gairės nustatytos. Už
tikrinu, kad nei nepajusi, 
kaip tavo gyvenimo našta 
palengvės ir sulauksi duos- 
nesnio gyvenimo — sulauk
si palaimos sau, savo šei
mai ir podraug visai žmoni
jai.

Tad atsiraityk rankoves, 
rauk krūtinėn tyro oro— 

stverkis už garbingo, kil
naus kūrybinės kultūros 
darbo!

Meldžiu tavęs, brol ir se
se!

Dr. A. L. Graičūnas

London. — Vokiečiai iš
gabeno 120,000 Holandijos 

| žydų į vergijos darbus, o 
kelis desėtkus tūkstančių 
kitų sunaikino.

Karas Italijoj rodo, jog 
vien iš oro negalima su-s 
mušt nacių.

Naciai šaukia armi j on 51 
. iki 60 metų vyrus.

.Oil
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Kas Amerikos Kareiviam
Patinka, o Kas Ne

Generolas F. H. Osborn, 
Jungtinių Valstijų armijos 
direktorius, paskleidė tūks
tančius blankų su klausi
mais kareiviams, kas jiems 
patinka, o ypač, kas nepa
tinka. Jis patvarkė, kad 
kareiviai atsakytų klausi
mus be savo parašų; užtik
rino, kad niekas nebus kvo
čiamas ar baudžiamas dėl 
atsakymų, ir kad bile sąži
ningas atsakymas bus lai
komas geru.

Atsakydami tuos klausi
mus, du kareiviai iš kiek
vienų penkių skundėsi, kad 
kelinės jiems persiauros. 
Karo departmentas todėl 
tuojaus įsakė paplatinti be 
jokio primokėjimo už pa
taisymą kelines tiems, ku
riems jos perankštos.

Tik vienas iš kiekvienų 
astuonių sakė, kad čevery
kai nepritaikyti jo kojoms. 
O praeitame kare beveik

visi skundėsi netinkamais 
Čeverykais.

Keturi iš kiekvienų pen
kių kareivių į klausimą 
apie maistą atsakė, kad 
maistas geras, šviežias ir 
jie valgo, kiek nori, nors 
tarpusavyje kareiviai ir 
pasišaipo iš armijos mais
to.

Daugumai Amerikos ka
reivių geriausiai patinka 
judamieji paveikslai, kaipo 
pramoga; mėgiamasis jų 
sportas yra beisbolas; o 
laiškų rašymas laisvu nuo 
pareigų laiku tai svarbiau
sias daugumos kareivių už
siėmimas, kaip rodo jų at
sakymai.

Dabartiniai kareiviai a- 
belnai yra daugiau lankę 
mokyklas, negu praeito ka
ro kareiviai; bet vis tiek jie 
permažai žino apie svar
biuosius dabarties politikos 
dalykus, kaip matyt iš jų 
atsakymų. J. C. K.

DIDŽIULIAI ATSTATYMO DARBAI 
SOVIETU SĄJUNGOJE

Nežiūrint milžiniškų ka
ro reikalų, Sovietai yaro 
pirmyn didžiulius atsteigi- 
mo darbus atvaduotuose 
nuo vokiečių plotuose, kur 
naciai viską sunaikino.

“Tai didžiausi atstatymo 
darbai iš visų, kokius pa
saulis bet kada matė karo 
metu,” rašo New Yorko Ti
mes korespondentas W. H. 
Lawrence iš Maskvos, vas.

siuntė į atvaduotas vietas 
daugiau traktorių — už 18,- 
620,200 rublių ir dar siun
čia jų už 2,513,100 rublių.

Į tas vietas taipgi pasiųs
ta 3,587 specialistai ir lauko 
ūkio darbų vadai, tame 
skaičiuje 1,169 mokyti ag
ronomai, 364 gyvulių gydy
tojai ir 499 mechaniški in
žinieriai.

Dar nepaskelbta skaitme
nys, kiek Sovietai atsteigė 
suardytų geležinkelių, bet 
jau žinoma, kad atstatyta

Stalingrado, Smolensko, 
Oriolo ir kitose nuteriotose 
srityse jau pastatyta 326,- 122 geležinkelių stotys ir 
460 naujų namų gyventi 1,- pabudavota 1,399 dideli na- 
813,614-kai žmonių, kurių mai - barakai gyventi dar- 
daugelis lindėjo duobėse, bininkams, kurie atstatinė- 
kai vokiečiai sunaikino jų ja geležinkelius.
namus.

36 medžių apdirbimo fa
brikai pagamina tiek rąstų 
ir lentų, kad iš jų pastato
ma po 800 didelių, apart- 
mentinių namų per mėnesį.

Iš anapus Uralu kalnų su
grąžinta kolektyviams ū- 
kiams 1,723,201-nas ketur
kojis gyvulys ir 516,853 viš
tos, antys ir žąsys. Tie gy
vuliai buvo išsiųsti toliau į 
rytus, iš vietų, kurioms grę- 
sė naciai.

Tarp sugrąžintų gyvulių 
yra 54,621-nas arklys, 209,- 
453 dideli raguočiai galvijai 
ir 366,765 avys. Visiem tiem 
gyvuliam pergabenti buvo 
pastatyta 15 didelių laiki
nųjų tiltų per Uralo, Vol
gos, Tereko ir Okos upes.

Įrengti patalpoms šiem 
gyvuliam ir jų veisimui val
džia atsiuntė 1,610,000 kūbi- 
škų metrų lentų ir apdirb
tų medžių. — Metras yra 
trimis coliais ir trečdaliu 
ilgesnis už jardą.

Sugrįžusiems ūkininkams 
vyriausybė davė 96,324 to
nus sėklinių grūdų žiem
kenčių sėjai ir deda pastan
gas patiekti reikalingas lau
kų darbams mašinas.

Kol kas sugrįžo iš rytinių 
sričių 5,972 traktoriai, o 
darbininkai atstatė 575 ma
šinų - traktorių stotis ir 
969 dirbtuves traktoriams 
ir kitoms ūkio mašinoms 
taisyti.

Sovietų . vyriausybe at-

Eksploduoją Alaus 
Stiklai

London. — Anglijoj pas
kutiniu laiku dažnai eksplo- 
duoja ir sutrūksta alaus 
stiklai, belaikant juos gėri
kam rankose. Alinių stiklų 
žinovas R. H. Poske sako, 
jog todėl jie sutrūksta, kad 
per kietai užgrųdinti, arba 
užartavoti. Pasak jo, tie 
stiklai sprogtų ir padėjus 
juos su alum ant šilto sta
lo.

Chemikalu Nuneriama 
Kiaulės Plaukai

Hercules parako kompa
nijos laboratorijose išrasta 
tokia cheminė košė, kad joj 
pamirkius paskerstą kiau
lę ir leidus košei kiek su
stingti, paskui visai lengvai 
ir švariai sykiu su koše yra 
nuneriama šeriai ir plau
kai.

Atšildžius tą chemikalą, 
jis apvalomas • nuo kiau
lės plaukų ir šerių; tuomet 
ir vėl galima jis naudoti to
kiam reikalui'. Chemikalas 
nei kiek nesugadinąs pačių 
šerių ar plaukų.

Panašia chemine koše 
galima esą gerai “nusi
skust” ir barzdą.
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KUR TIE “GERIEJI” VOKIEČIAI?
Yra Tamošių nevierninkų, kurie neti

ki, jog Hitlerio kariai tokie žiaurūs, kaip 
apie juos rašoma. Kiti sako, gal specia
liai nacių smogikai ir karo žandarai kar
tais žvėriškai elgiasi su civiliais gyvento
jais, bet, girdi, ne paprasti vokiečiai ka
reiviai, imant juos bendrai.

Čia todėl paduosime, ką rašo papras
tieji nacių kariai savo dienynuose. Tuos 
dienynus sučiupo raudonarmiečiai kartu 
su jų savininkais, o ištraukas iš jų pa
skelbė amerikinėje spaudoje Uja Eren- 
burgas, garsusis sovietinio fronto kores
pondentas.

DEGINTOJAI
Kapralas Lothar iš 751-mo vokiečių 

sapiorų bataliono rašo:
“Besitraukiant vokiečiams iš Oriolo 

srities, mūsų batalionas sunaikino gyve
namuosius namus Karačevo mieste. Pas
kui, pagal bataliono komanduotojo Ro
gers© įsakymą, mes naikinome visus na
mus Roslavlio mieste. Karačeve mes tik 
sprogdinome namus; Roslavlyje aš juos 
sprogdinau ir deginau, o Kričeve tiktai 
deginau. Aš neatsimenu mažesnių gyve
namųjų vietų vardų, kurias mes sunai
kinome.”

ŽUDIKAI
Paprastų pėstininkų feldfebelis Her

manas Scholtz rašė savo broliui sekamą
jį laišką, atrastą jo dienyne:

“Besitraukiant mums atgal, pastebėjo
me moterų grupę miške arti Gomelio, 
kurios slapstėsi. Kitokiose aplinkybėse 
mes būtume pristatę jas į savo karinį 
punktą, bet dabar padėtis buvo tokia opi, 
kad aš įsakiau savo kuopai likviduot 
(nužudyt) šias moteris.

“Man nereikėjo kažin kiek raginti sa
vo automatinius šaulius, ir jie apsidirbo 
su jomis per kokias tris ar keturias mi
nutes.”

LAKŪNAI BUČERIAI
Gal vokiečių lakūnai geresni? Baltaru

sijos ir Ukrainos keliai atsimena baisią
sias dienas, kada tie lakūnai, žemai 
skraidydami, šaudė kulkosvaidžiais mo
teris ir vaikus. Tatai atsimena ir keliai, 
vedantieji iš Palangos, kur nacių lakūnai 
bombomis ir kulkosvaidžių ugnim žudė 
vežamus iš vasarojimo vietos vaikus.
MERGINŲ TRAIŠKYTOJAI TANKAIS

O nacių tankistai ar žmoniškesni už ki
tus Hitlerio karius? Na, tai pasižiūrėkim 
į tankistų kapralo Paulo Vogto atsimi
nimą jo dienyne; jis rašo:

“Mes surišome tas merginas ir paskui 
tik biskį paspaudėme jas savo tankų 
vikšrais. Net smagu tada buvo į jas žiū
rėti”....

ŽAGINTOJAI
O štai ramus, eilinis vokiečių kareivis, 

Peteris Schuber. Pirm karo jis buvo 
banko raštininkas, paskui vokiečių ofi- 
cierių kliubo patarnautojas (veiteris) 
Sivers lėktuvų stovykloje. Ve ką jis, ro
dosi, kultūringesnis ir ramus kareivis, 
sako užraše savo dienyne:

“Mes nuvykome į Roždestveno, arti 
Gatčinos (Leningrado srityj). Mums bu
vo įsakyta pargabent merginas ponams 
oficieriams. Mes apsupome visus namus 
ir atlikome savo pareigą. Mes parvežė- 
me pilną troką merginų. Ponai oficieriai 
ištisą naktį pasilaikė sau merginas, o 
ant rytojaus padalino jas mums karei
viams.”

KUR SKIRTUMAS?
Skaitydami tokius užrašus, ar matote 

skirtumą tarp nacių smogikų ir Hitlerio 
gvardiečių bei karinių žandarų, iš vie
nos pusės, ir eilinių karių, iš antros?

Senovės Egiptenų Išmintis
Saliamono patarlės yra 

laikomos šventraščiu pas 
žydus ir krikščionis, bet 
daugelis jų yra tik “svietiš
ki” patarimai, kaip tvar
kiai ir laimingai gyventi 
pagal tų laikų supratimus.

Saliamonas buvo pasisko
linęs tos išminties nuo daug 
pirmesnių Egipto mokyto
jų, pagonių filosofų. Salia
monas gimė 1033 metais 
pirm krikščionių gadynės 
ir gyveno 58 metus, taigi 
nuo jo mirties tepraėjo tik
tai 2,919 metų. Bet egiptė- 
nai jau prieš 4,750 metų 
turėjo panašių patarimų 
knygą, vadinamą “Ptah-ho- 
tep Pamokomis,” kur štai 
kas sakoma:

— Elgkis draugiškai su 
visais. Nebūk pasipūtęs, 
neniekink kitų žmonių, ne
būk piktas nei godus. Nes 
tai yra ydos, kurios erzina 
žmones.

Vesk žmoną ir nesusipai
niok su moterimis, kaip gi
minėmis, taip ir svetimo
mis; būk mandagus ir 
gerbk savo viršininkus; 
vengk ginčų bei vaidų. Vi
suomet būk linksmas; ne
dirbk sunkiau, negu reikia, 
ir nesirūpink perdaug savo 
namais ar kitokia nuosavy-

Jeigu kas su tavim dis- 
kusuoja, o yra gero būdo 
žmogus ir išmintingesnis 
už tave, tai nuleisk savo 
rankas, pasilenk ir klau
syk, o nepyk, jeigu jis su 
tavim nesutinka. Nekalbėk 
blogai; neprieštarauk tuo 
laiku, kada jis dar kalba. 
Jeigu jis kalbės į tave kaip 
į nieko nežinantį apie tą 
dalyką, o tu nepasipūsi, tai 
tokiu savo užsilaikymu ir 
sumuši jo tvirtinimą,

>v
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Plentas iš Chicagos į 
Maskvą Galimas

Kai Sovietų užsienių rei
kalų komisaras Molotovas 
užpernai lankėsi Washing
tone, jis sakė, jog būtų ge
ras dalykas pravest plentą 
iš Chicagos per Kanadą, 
Alaską ir Sibirą iki Mas
kvos. Apie tai dabar rašo 
Survey Graphic žurnale 
Henry A. Wallace, Jungti
nių Valstijų vice-preziden
tas, pritardamas tokiam 
sumanymui.

Molotovas, besikalbėda
mas su Wallace, pripažino, 
jog tokio ilgiausio pasauly
je vieškelio pravedimas la
bai daug lėšuotų; todėl 
vieškelis turėtų būti nuties
tas abiejų kraštų lėšomis.

Tarp Alaskos ir Sibiro 
tėra tik siaura Beringo Jū
ros rankovė.

Vice - prezidentas Wal
lace, iš savo pusės, sako, 
jog tas plentas “daug reikš
tų ateities taikai” ir ameri
kiečių suartinimui su ru-

sais. Wallace dar kartą pa
brėžia reikalą Jungtinėms 
Valstijoms bendradarbiauti 
su Sovietų Sąjunga, ir ra

šo :
“Mes niekuomet neturi

me atsistot priešiškon pozi- 
cijon Rusijai ir Azijai.

“Suprantama, jog mes 
sandarbininkausime su An
glija ir Vakarų Europa. 
Bet svarbiausi pasaulyje 
augimo punktai per seka
mąjį šimtmetį tai bus Azi
ja, Rusija ir Lotynų Ame
rika.

“Aš esu visapusiškai įsi
tikinęs, jog Rusija yra na- 
tūralis Amerikos kraštų 
draugas arčiausiais pokari
niais metais,” pareiškia vi- 
ce-prezidentas Wallace.

Washington. — Senatas 
užgyrė $1,350,000,000 skyri
mą pokarinei pagalbai 
Jungtinėms Tautoms.

PRISIBIJO JIM AS IR BAILUMAS
KARINĖSE PAREIGOSE

f

Bet jeigu kas arti tavęs 
blogai kalba apie kitus 
žmones, tai netylėk. ..

Jei koks beturtis ir tau 
nelygus priešingai išvedžio- 
ja, neniekink jo todėl, kad 
jis yra žemesnis. Duok jam 
ramybę ... Nestatyk jam 
klausimų, norėdamas pasi
tenkinti (pasijuokti). Juk 
tai gėda tau būtų, jeigu tu 
dar painiotum mažą jo iš
manymą .. .

žiūrėk, kad savo žodžiais 
nepasidarytum priešų ir 
kad nesukurstytum priešiš
kumo tarp kitų žmonių, iš
kraipydamas teisybę.

Niekam kitam neišduok 
ir nepakartok, ką tau iš šir
dies pasako bile žmogus, 
vis tiek ar jis būtų kuni
gaikštis ar artojas.

Jeigu tu esi galingas, tai 
elgkis taip, kad tave kiti 
gerbtų už žinojimą i ir už 
mandagumą. Kalbėk auto
ritetingai, bet žiūrėk, kad 
kito kalbos nepertrauktum, 
o atsakydamas saugokis 
užsikarščiavimo... susival- 
dyk.

Nesivaidyk su tais, kurie 
yra tau priešingi. Nes tai 
šitokia siela ugdo kitų mei-

pavardintas “Kergemni 
Pamokomis,” sako:

— Apsirijimas yra šlyk
štus dalykas. Bet jeigu tu 
sėdi su apsiryjančiu žmo
gum, tai kviečiamas užval- 
gyk drauge su juo, paskui 
išeik. Jeigu tu geri su gir
tuokliu, tai priimk gėrimo 
nuo jo, kad patenkint jo 
širdį; paskui išeik. Nepa- 
stumk šalin duodamo mai
sto; priimk jį, nes to man
dagumas reikalauja.

Jeigu žmogus nedraugiš
kas, tai jokia kalba faepaju
dina jo. Veidas jo surūgęs 
linkui linksmaširdžių žmo
nių, kurie maloniai su 
juom elgiasi. Jis yra toks 
žmogus, kad skaudina širdį 
savo motinai 
gams.

Egiptenų 
Mokymai,” 
apie 2,000

ir savo drau-

Jei tu kada atleidai žmo
gui nusikaltimą, vesdamas 
jį į gerą kelią, tai daugiau 
jam to neprimink, jeigu jis 
pats apie tai nekalba.

Jeigu tu nori pažint savo 
draugo būdą, tai neklausi
nėk jo bendrų apie jį, bet 
tiktai dviese su juom pra
leisk tam tikrą laiką. Nety
lėk, kada jis nori pasikal
bėt, ir nekalbėk niekinan
čiai, atsakydamas jam. ¥

Kitąs egiptenų raštas 
virš 4,800 metų senumo*

raštas ' “Ani 
pagamintas 

metų ' pirm 
krikščionių gadynės, sako:

Jeigu yra girtas žmogus, 
neik prie jo, jjeįgu kas ir 
ragintų, net jeigu raginan
tis sakytų, kad iš to gausi 
pagarbos.

Perdaug giliai netėmyk, 
kaip tavo kaimynas elgiasi. 
Vistiek, ką tavo akys maty
tų, nepasakok kitiem.

Nieko nepradėk dėl to, 
kad alaus gėrei, nes jeigu 
tada tu pradėsi, tai žodžiai, 
eidami iš tavo lūpų, gali 
turėti skirtingą prasmę, 
tau pačiam nematant skir
tumo.

Nekalbėk blogo su nieku, 
kas ateina. Vienas pletkų 
žodis gali apverst tavd na
mus aukštyn kojom.

Dviprasmis žodis, skubo
tai pasakytas, išėjęs iš tavo 
burnos . ir kartojamas, pa
darys tau karčių priešų. 
Liežuvis parbloškia žmogų • \

Klinika šarvuotos kariuo-, kovūnas 
menės mokyklos Kentucky 
valstijoj tyrinėjo reiškinius 
paprasto prisibi jojimo ir 
tikro bailumo tarp fronto 
kareivių. Iš surinktų davi
nių paskui kapitonas M. B. 
Jensen padarė sekamas iš
vadas :

Mūšio fronte baimė ge
riau suvaldoma, jeigu ka
reivis žino faktus, būtent: 
mūšyje dabartiniu laiku 
priešo kulka ar sproginio 
skeveldra pataiko tik vie
nam iš dvidešimties abel- 
nai, ir nemiršta keturi iš 
kiekvienų penkių, kuriems 
pataikoma.

Baimė sumažėja, jeigu

Nauji, Baisiausi Ameri
kos Ginklai

ang-

vo-

Amerikiečiams ir 
lams generolams ir pulki
ninkams Italijoj paskutinė
mis dienomis buvo rodoma 
naujausi, Amerikoj išrasti 
karo pabūklai.

Pirmiaus kai kurie
kiečių ginklai buvo geresni 
už tos rūšies amerikinius 
ginklus. Bet pačioje karo 
eigoje amerikiečiai taip iš
tobulino savo ginklus, jog 
dabar jie viršija visus ži
nomus priešų ginklus.

Kai kurie naujieji Ame
rikos pabūklai yra taip bai
siai mirtini, kad Jungtinių 
Valstijų karo departmen
tas uždraudė šiuo tarpu 
jais kovoti, jeigu vokiečiai 
nepanaudos kokių dar bai
sesnių pabūklų, kaip sakė 
vienas amerikiečių pulki
ninkas.

New York. — Fašistiniai 
chuliganai apterliojo raudo
nomis maliavomis Šv. Pat
riko katedros sienas.

ir suardo jo gyvenimą.
“Amen-em-Apto Moky

mas,” tarp kitko, sako: Jei
gu matai kitą žmogų klum
pant, eik drauge su juo ir 
padėk jam nueiti/, N. M.

įtemptai mąsto 
apie savo pareigos atlikimą 
arba jeigu jis fiziniai 
smarkiai veikia.

“Paprasta baimė tai vi
suotinas reiškinys,” sako 
kap. Jensen: “Visi mes esą-' 
me gimę su gabūmu bijoti 
tam tikruose atsitikimuose. 
Bet vieni geriau mokame 
suvaldyti baimę, o kiti blo
giau.

“Tikras gi bailys tai spe
cialistas pasiduoti baimei 
visose aplinkybėse, kur tik 
gręsia koks pavojus. Bailys 
visą savo gyvenimą taip 
pasidavė baimei, kad jinai 
virto nuolatiniu jo papro
čiu,” kaip teigia kapitonas 
Jensen.

Nedidelė baimė, arba 
prisibi jo j imas yra net nau
dingas dalykas kareiviui’, 
sako Jensen. Prisibijąs ka
reivis yra veiklesnis. Jeigu 
kareivis mūšyje, sakysime, 
visiškai nebijo, tai jis nesi
stengs tinkamai apsisaugo
ti ir laužys discipliną. O 
jei kareivis šiek tiek prisi
bijo, tai jis stengsis apsi
saugoti ir tuo pačiu laiku 
dės daugiau pastangų, kad 
priešą nukautų.

Minimos mokyklos klini
kos atradimai apie prisibi- 
jojimą ir bailumą yra lai
komi tokiais naudingais, 
jog kap. Jensen yra siunti
nėjamas su paskaitomis iš 
tų atradimų; ir per 10 pas
kutinių mėnesių tokias jo 
paskaitas girdėjo daugiau 
kaip 10,000 karinių stu
dentų, kurie įvairiose mo- . 
kyklose lavinasi į oficie- 
rius.

Be kitko, jis nurodo ir 
vieną fizinį būdą baimei 
nugalėti, būtent: “Įtempk 
kojų ir rankų raumenis; 
paskui įtempk kaklo ir vei
do raumenis. Sulaikyk savo 
kvėpavimą ir taip kietai 
įveržtai stovėk per kokią 
minutę; paskui mažu-pa- 
mažu atliuosuok raumenų 
įtempimą ir kūno 
stovėjimą.”

fiziniai
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Waterbury, Conn

(Tąsa)
Durys vėl atsidarė. Įėjo Juozapas.
— Virtuvėje vėl pašaliečiai. Ką aš sa

kiau, Pranciška? Ir paskui — greičiau 
valgyk, tave šaukė į viršų, — susierzinęs 
pasakė jis.

— Na, kas čia dabar? Neleis ramiai 
pavalgyti! Nuo ryto ligi vėlybos nakties 
bėgi, bėgi, ir vis maža! Dar vis kažko 
kimba, — atsikirto Pranciška.

— Na, na, valdyk savo liežuvį! —rik
telėjo Juozapas. — O tu, vaike, baik dar
bą, paskui vėsinkis, kiek nori. Čia tau nė
ra kas veikti... Malkas sukrauti ten pat, 
užpakaliniam kieme, daržinėje. Kiemą 
iššluoti. Tada ateisi pinigų. Na, visi į 
savo vietas! — pakėlė balsą Juozapas.

Jaunuolis taip staiga pakilo, jog senis 
atbulas pasitraukė.

Dėkui už vaišes, — kreipdamasis lyg 
į Prancišką, lyg į Juozapą, prislėgtu bal
su ištarė Raimondas ir greitai pasuko 
prie durų.

Kai paskutinis glėbys malkų buvo su
krautas, kiemas iššluotas, Raimondas už
sivilko megztinį, po pažasčia pasikišo 
kirvį ir nuėjo prie paradinio priebučio.
Rūmai stovėjo ant kalnelio, kurio papė

dėje tekėjo upė. Į upę vedė dveji platūs 
granito laiptai. Ten, kur prasidėjo stati 
kriaušis, lanku lenkėsi klombos ir apie 
metrą aukščio vielos tinklas. Prie laiptų 
— apvalus apleisto fontano baseinas. 
Senovėje čia buvo sustiprinta grafų Mo- 
gelnickių pilis. Tvirtovės likučiai iš upės 
pusės dar tebebuvo.

Savo veidu rūmai žiūrėjo į parką. 
Prie paradinio priebučio — didelis išbe
tonuotas pusratis. Plati, raudonu smėliu 
išbarstyta alėja vedė į didžiuosius par
ko vartus. Vaismedžių sodas nustūmė 
nuo rūmų sparnus, arklides ir kitus tro
besius.

Prie priebučio stovėjo nedengta brič
kutė. Stambus vežikas vos išlaikė karš
tus arklius. Nusistovėjęs gražuolis kume
lys nekantriai daužė kanopa betoną. 
^Žvėriška akimi sušnairavo į priėjusį 
Raimondą ir grąsinamai suprunkštė.

— Na, nešiaušk, velnie! — riktelėjo 
kumeliui vežėjas, įtempdamas vadeles.

Pasigirdo lengvi žingsniai. Raimondas 
atsigręžė ir sutiko Liudvikos akis. Jos 
vos akimirksnį jį tepalietę. Tačiau jis ir 
toliau neatsitraukdamas su nuostaba 
žiūrėjo į ją, kaip žiūri vaikai.

Ji lengvai įlipo į bričuktę.

tave 
ten! 
rėkė

— O kur Stefanija? Ir mano arklys? 
Jonai, bėk į arklidę, kad man tuoj atves
tų Laską. Kiek aš kartų turiu įsakinėti! 
— griežtai suvogravo kažkas užpakaly
je Raimondo.

Vežikas sunkiai nulipo nuo ožių.
— Reikia kam nors arklius palaikyti, 

šviesiausiasis pone.
— Ei, tu! Kas ten toks? Palaikyk ark

lius! — įsakomai sušuko Raimondui pa
pūtas storą lūpą jaunuolis su raitelio 
švarku ir batais, nekantriai sukdamas 
rankoje vytinį. Jis buvo dar beūsis, 
trumpomis kojomis ir storas.

— Aš jums ne bernas!... — išsiveržė 
Raimondui.

Vladislovas akimirksnį sustingo. Po to 
siūtingai Užsimojo vytiniu, tačiau nesu
davė: suvokė, kad už smūgį šis vaikinas 
gali jam kirviu galvą suskaldyti.

— Tada eik šalin iš čia. Kas čia 
įleido? Ei, Juozapai, ar kas kitas 
Kur jus visus velnias išnešiojo? —
netekęs pusiausvyros Vladislovas, plėš
damas vežėjui iš rankų vadeles.

j Raimondas pamažu nuėjo į šalį nuo 
priebučio, pasukdamas į virtuvę atsi
skaityti.

Tuo metu išėjo Stefanija.
Už kelių žingsnių nuo tinklo, skyrusio 

aikštę nuo kriaušies, Raimondas sustojo. 
Jo dėmesį patraukė alėja lėkęs motocik
las; jį valdė vokiečių kareivis su trumpu 
karabinu už pečių. Motociklas išnėrė 
prieš pat bričkutę, ir nuo kurtinamo mo
toro trenksmo arkliai šusterėjo į šalį. 
Kumelys šoko piestu, sutreškėjo rodik
lis. Vladekas, metęs vadeles, puolė į prie
butį, gelbėdamasis nuo jo kanopų. Karei
vis, vengdamas susidurti, paleido visą 
gazą, ir motociklas staiga pasuko į šalį. 
Nuo to arkliai šoko pirmyn ir nušvilpė 
į kriaušį. Baisus Stefanijos klyksmas tik 
paragino juos. Dar keletas žingsnių, ir 
viskas nugarmės žemyn. Arkliai nematė 
krūmo paslėptos kriaušies. Raimondas 
puolė už akių pasibaidžiusiems arkliams 
ir tuo pačiu akimirksniu suprato, jog ne
sulaikys iš baimės apakusių gyvulių. Kol 
jis ką nors padarys, tie jį sutryps.... Ir 
tik paskutinę akimirką pajuto rankoje 
kirvį. Štai, jau priešais jį laukinis ku
melio snukis!.... Baisus kirvio smūgis į 
kaktą nugriovė arklį. Ir tuo pačiu mo
mentu jaunuolis pats sugriuvo nuo kau
styto rodiklio smūgio. Ant jo užvirto su
klupęs kitas arklys.

(Bus daugiau)

Lietuvių Trejankos Sorkės
Vasario 13 d., federacija ir 

lietuvių trejanka surengė Lie
tuvos “nepriklausomybės” mi
nėjimą, kaip jie vadina. Įvy-^ 
ko šv. Juozapo parapijos mo
kyklos svetainėj. Jų 
jų žvaigždė buvo F. 
čius, o pirmininkavo 
njnkas P. Vileišis.

Susirinko žmonės. Sėdime ir: 
laukiame; štai Vileišis užbėgo 
ant pagrindų ir kaip pamišęs 
ėmė šaukti:

—Stokitės! Stokitės!
žmonės dairosi ir nesupran

ta, kas čia pasidarė, gaisras; 
prasidėjo, ar kas. Tūli atsisto
jo ir pradėjo bėgti, kiti sėdė-, 
jo. Tuo kartu Vileišis šaukė:

—Stokitės, stokitės pagerb
ti poną žadeikį, ministerį!

Viso karščio priežastimi bu
vo tas, kad smetonininkas, bu
vęs ministeris, p. žadeikis įėjo, 
į svetainę. Dalis žmonių atsi
stojo, kiti sėdėjo ir juokėsi.

—Didelis čia daiktas, Sme
tonos ministeris, kuris daugiau 
nieko neatstovauja, kuri jau 
nėra nei Lietuvos pilietis, tik 
sėdi Washingtone ir. Lietu vos 
žmonelių sunkiai uždirbtą duo
na ėda. .

v

Prasidėjo ir sorkės. Bago
čius, kaipo klajūnas pirmas 
perstatytas. Pirmiausiai pradė
jo angliškai, sakydamas, kad 
jis visada pirmiausiai angliš
kai pakalba, o paskui tą patį 
ir lietuviškai atpasakoja. Pra
dėjo iš Lietuvos istorijos, pas
kui iš 13-tojo šimtmečio prišo
ko prie 1923 m., o paskui pra
dėjo girti “progresą” prie 
Smetonos Lietuvoj ir aimana
vo dėl Smetonos pabėgimo pas 
Hitlerį, kada 1940 metais į 
Lietuvą atėjo daugiau Raudo- 
nosios Armijos. Kartojo fašis
tų melus apie 90,000 lietuvių 
išvežtų į Sibirą, bet kad hitle
rininkai iš Lietuvos išvežė apie 
500,000 lietuvių į nacių vergi
ją, kurio ten mipšta ir sunkiai 
dirba, tai apie tai Bagočius 
nutylėjo. Kas jam galvoj, kacl 
naciai treti metai smaugia Lie
tuvą! Jis, pakviestas į trejan- 
kos kermošių, niekinti Ameri
kos talkininkę Sovietų Sąjun-

kalbėto-. 
J. Bago- 
smetoni-

gą, tai tą ir atlieka, kaipo tik
ras smetonininkas! <

Buvo pakviestas Monkevi
čius, kongresmanas, pakalbėti, 
kuris pasveikino susirinkusius 
ir palinkėjo, kad greitai Lie
tuva būtų išlaisvinta iš po na
cių jungo. Po to buvo perskai
tyta keli angliškai rašyti laiš
kai ir vėl perstatytas Bagočius.

Vėl atsistojo Bagočius, pasi
tampė, kaip jis visada daro ir 
jau lietuviškai pradėjo rėkti, 
kaip Rusija, su pagalba “azi
jatų” ir “totorių, “kirgizų” ir 
“kalmukų,” pavergė Lietuvą. 
Jis bjauriojo tas Sovietų Są
jungos laisvas tautas. Ir vėl 
toji pati istorija apie 90,000 
lietuvių, išvežtų į Sibirą; kar
tojo, kad Sovietai yra Ameri
kos talkininkai, bet vis vien 
b ū d v a r d ž i a v o “šeškais,” 
“skunkėmis,” tik prie galo pri
dūrė apie vokiečių plėšimus 
Lietuvoje.

Po to Vileišis užkomandavo 
aukas nešti “Lietuvos reika
lams,” kurias jie čia pat išlei
džia anti-sovietinei propagan
dai. Daug žmonių išėjo pro du
ris ir ten diskusavo. Girdėjau, 
kaip daugelis pasipiktinusiai 
atsiliepė apie Bagočiaus bjau- 
riojimą Sovietų Sąjungos, ku
ri taip didvyriškai kariauja ir 
Ameriką išgelbėjo nuo nacių 
pavergimo. Girdėjau, kaip sa
kė: “Tai kas, kad jie čia loja 
prieš Sovietus, lietuvių pulkai 
ateis į Lietuvą ir Lietuvos liau
dis ten susitvarkys neklausus 
ponų Bagočių!”

Kada buvo perstatytas ža- 
deikis kalbėti, tai jau publi
kos nebuvo nei pusės; pusė iš
ėjo pasiklausius Bagočiaus sor- 
kių. “Ministerio” prakalba su
sidėjo iš pasigyrimų: “Dar 
tebesu Lietuvos ministeris. . . 
Tebesu Washingtone. . . Gyve
nu Lietuvos atstovybės na
me . . Mane paskyrė Smetona 
atstovu ir esu juomi.” Kalbė
tojas iš jo prastas. Bumbė
jo sau po nosia tuos pasigyri
mus. Tauškė apie Atlanto 
Čarterį, būk jis duos progą 
smetonininkams vėl Lietuvoj 
viešpatauti. Jam pabaigus pu
blika kilo ir ėjo laukan. Vi
leišis šaukė, kad turi rezoliuci
ją. žinoma, jis ją pasiųs, kaip 
jie paprastai daro, veikiausia, 
visų Waterburio lietuvių var
du, nes tie gaivalai niekur su 
lietuvių liaudies reikalais nesi
skaito.

Schenectady, N. Y.
Iš Lietuvių Apšvietos Kliubo

Kliubą atstovauja A. Gud- 
žinskas vietos Russian War Re
lief komitete, kuris laiko susi
rinkimus ir aptaria, kaip ge
riausiai galima pagelbėti So
vietų Sąjungos sunkiose kovo
se prieš mūsų bendrą priešą. 
Komitetas turi centrą, kuris, 
kasdien atdaras. Savininkas už 
namą neima raudos. Moterys 
liuoslaikiais dirba prie t vark y-.- 
mo ir taisymo drabužių. Kada 
daiktai būna sutvarkyti, tai 
yra siunčiami į New Yorką.

Sausio 9 dieną kliube iš mi-! 
neto komiteto veiklos A. Gud- 
žinskas išdavė platų raportą. 
Kliubas nutarė pripildyti ketu-' 
rias dėžes įvairių daiktų, po> 
$3.50 už kiekvieną ir tam rei
kalui paskyrė $14. Darbą ap
siėmė atlikti M. Bareikienė ii’ 
O. Kriunienė. Joms nelengva 
buvo tatai atlikti, nes nekuriu 
dalykų nelengva buvo gauti, 
bet jos darbą atliko net su 
kaupu ir todėl joms priklauso 
didelis ačiū!

Kliubo susirinkime vasario 
13 dieną buvo skaitytas laiš
kas iš Laisvės bazaro reikale.' 
Tam reikalui komiteto ir taip 
kliubo nariai paaukavo $5.50. 
širdingai jiems ačiū. A. G.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokio 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Pirmadienis/Vasario 2T, UF44
*■ n'. - 1 1 ■— 111

JONAS KAŠKAITIS.

“JAVAI ŽYDI”
Dalyvavęs.

NAUJAS TEAT 
RINIS VEIKALAS

SO. BOSTON, MASS.
Svarbų parengimą apšvietos klau

simu ruošia ALDLD 2-ra kuopa 
ateinančioj ned&laoj, ’vasario (Feb.) 
20 dieną, 4 vai. po pietų, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo svetainėj, 
376 Broadway.

Paskaitą apšvietos klausimu duos 
d. D. Jusius iš Quincy, Mass., o 
skanius užkandžius prirengs .Anta
nas Jankus, garsusis Bostono apy
linkes “šefas.*’ Kviečiame visus at
silankyti ir pasinaudoti šia nepa
prasta proga, kuri So. Bostone ne 
tankiai pasitaiko. Mes užtikriname, 
kad šis parengimas bus pamokinan
tis ir draugiškas. įžangos nebus. — 
Rengėjai. > (40-42)

(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica^ Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius tr ke 

rietas veselijom, krikštynom 
ir kitkam.

231 BEDFORD AVENUE 
BROOKLYN

Telephone: EVergreen «-«•»•><•GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokt’ 
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

į*
459

(Skersai nuo Republic Teatro)

<♦>

<f>

<!

<♦>

<|>

<♦>

<t>

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 
Nedeliomis atda
ras nuo 1 valau 
dos dieną iki vėlai

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

*Tel. STagg 2-0788
NIGHT — HAvemeyer 8-1158.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS {STAIGA

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
.... .... • t ■ •

Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tol. Evergreen 4-9508

CHARLES’
UP-TO-DATE 

f BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

, Prieinamos Kainos 
į 306 Union Avenue
F. Tarp Ten Eyck ir Maujer St®.
! Brooklyn
į GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

sunkus pristatymas anglies.

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

(Pabaiga)
Andrius išbėga bendruomenei signalą 

duot, kad piktadarį suradus. Kryga, pa
naktinis sargas, sakosi nieko nematęs ... 
Dovydukas eina prie stalo ir įsideda 
fleitą makštim Tik tuo tarpu pribėga 
Jonas ir pakelia nuo aslos nuvytusį ža
lią stiebelį, kurs tik ką iškrito iš makš
ties. Nustebęs, pareiškia: taigi čia ma
noji varpa, iš varpučio išauginta, — 
kur tu ją gavai? ...

Dovydukas kratosi nieko nežinąs — 
ir išeina iš gryčios. O Kryga, nuduotai 
gąsčiodamas, įkalba Olgai Petraitei, kad 
tai būsiąs... Dovydukas... iš pavydo, 
iš skaugės, iš apmaudo atkeršijęs savo 
konkurentui Jonui...

Olga Petraitė stačiai tikėt nenori, kad 
puikusis Dovydukas, su savo skaisčia, 
lyriška siela, tai būtų galėjęs papildyti. 
; Trečias aktas. Dramos mazgas mez
gasi standžiau. Spalvos eina tirštyn.

Scena — kliubo patalpa. Paprasta 
gryčia. Kampe didžiulė senoviška kros
nis — neharmonizuoja su blizgančiais 
instrumentais, plakatais, obalsiais, sta- 
tuliukėmis. Vaiski birželio naktis. Girdė
tis toli mergaičių daina. (

Kryga vienas. Lūkuriuoja, kada visi 
nurims, suguls, kad jis galėtų, niekieno 
netrukdomas, savo slaptą darbą pradėt.

Netikėtai įeina jo sūnus Karpa. Klau
sia, ar jau tėvas iškasė turtą. Tas jį 
siunčia lauk, šalin iš čia, kad kas nepa
matytų slapuko, nepažintų. Karpa grą- 
sina tėvui, kad neapgautų. Dargi už
klausia, kaip Jonas, ar bent jis nepasi- 
korė iš apmaudo, radęs savo daigyną su
gadintą. Kryga atsako, kad Jonas ra
mus, bet kaltė nužiūrima ant Dovydu- 
ko. Bet, girdi, tikrąjį kaltininjsą nuseks,

kai rytoj atsives sekiklį šunį. Karpa, 
būkštelėjęs, ragina tėvą pasiskubint, 
nes jam reikią iš čia greičiau pabėgt...

Ir vėl netikėtai — įeina bobutė Para- 
nė, įtariamai žiūri į išeinantį Karpą, 
klausia, kas jis toks. Kryga atkošia: tai, 
girdi, kakalininkas apžiūrinėjo kakalį. 
Bobutė teiraujasi, ar Kryga negirdėjęs, 
kaip Mariulai, ar geriau. Kryga šuniškai 
kandžiai įgelia: duktė, girdi, tau padės 
amželį kalėjime praleist. ..

O čia kaip tik ir duktė. Grįžta nuo li
gonės. Bobutė, išbėgusi, įsi vadina ją vi
dun į kliubą, išprašo Krygą pabūt ore ir 
teiraujasi su dukteria, kaip tai Mariulai 
ir jos vaikui... Čia ją gydytoja duktė 
suramina: ligoniai eina geryn, gyvens. 
Pradžiugusi bobutė prisižada daugiau 
nebesikišt su savo gydymu. Tačiau ji 
bando savo gyvenimo patyrimus perduo
ti dukteriai, nes. tai esą tikri būdai išgy
dyt nuo ligų. Perduoda dukteriai visas 
savo žoleles, šakneles, virveles, siūlelius 
“bumbai” užrišt... Mokina ją, kaip 
“duntį” užkalbėt, kaip gumbą vieton at- 
varyt, kaip apkerėjimą atgal atkerėt...

Olga Petraitė nuolaidžiai klausosi, 
džiaugdamos, kad motina geruoju pame
ta savo užkalbėjimus, burtus. Pasibu
čiuoja, susitaiko. Išeina iš kliubo. Čia 
da bobutė patėmija Krygai, kad anas 
kakalininkas esąs labai panašus į Kry- 
gos sūnų Karpą, kiek tai jį prisimena.

Kryga vėl vienas,. Na jau dabar grieb
sis darbo — labai rūpi, nes jau vėlu? 
Reikia skubintis. O čia, kaip ant tų ne- 
buičių vėl staigmena. .. Įeina Galytė. 
Jieško Jono ir Dovyduko. Kryga atker
ta, girdi, Dovydukas gali sau galą pasi-

(T^sa 5-tame puslapyj)

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ
Mes egzaminuojant akis, rašome receptas, 

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- 
cijantams.)

OPTOMETRISTS 
394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-8842

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

LAIDOTUVDŲ 
DIREKTORIUS

Liū dėsi o valandoj kreip
kitės prie manęs diena 
ar naktj, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa

tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti

1113 Mt. Vernon Si.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Javai Žydi”--Naujas Teatrinis Veikalas
Visokios Žinios

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 
daryt, po laukus su savo fleita besliūkin- 
damas, rūpesčių graužiamas.

Galytė tuoj nori eit ir surast Dovy- 
duką, o čia jai įeina Jonas, jos bejieško- 
damas. Abu nori pasikalbėt. Išprašo su- 
siraukėlį Krygą laukan. Užklaustas Ga
lytės, Jonas pasisako, kad taip, jam 
skaudu ir sunku. Sunaikino piktadariai 
jo daugelio metų pasiekimus, tačiau ne
išrovė jų iš jo galvos. Visi užrašai, for
mules tebėr. Jis ir vėl pasiners darban, 
padarys taip, kad ir smėlynuose augs 
kviečiai, didžiuliai, brandūs. Bet jam 
ypač rūpi Dovydukas. .. Kaip tai jis, jo 
širdingas draugas, galėjo dasileisti tokio 
baisaus darbo. .. Galytė jį ramina, ne
mano, kad Dovydukas kuo kaltas: Bet 
kaip pakliuvo jo fleiton ana kviečio var
pa su visu stiebu? Abu nutaria, kad rei
kia tuojau surast Dovyduką ir viską iš
aiškint.

Įeina nekantrumo suėstas Kryga ir 
beveik varyte išvaro juodu lauk. Pasili
kęs vienas, Kryga uždangsto langus, ima 
dalbą ir kapoja molinę aslą. Ištraukia 
špyžinį katilą. Gėrisi jis žibančiu auksu, 
savo slėptuoju turtu, pasaulio valdonu. 
Žada jis tą turtą miškan nunešęs pa
slėpti ir niekam, nė savo sūnui Karpai, 
neduot.

Bildesys į duris. Skubiai paslepia 
Kryga katilą į kakalį, atidaro duris. 
Įeina jo sūnėnas Dovydukas. Prasideda 
įdomi, įtempta scena. Dovydukas išbalęs, 
susigraužęs. Gailisi nedraugiškai pasi
elgęs su Jonu. Kryga atkerta, kad Jono 
jis nežiūrėtų, bet savęs, nes baisu teis
mo: Andrius galįs skundą paduot ant 
Dovyduko. Dovydukas stebisi, kam, už 
ką?—Už tas, girdi, varpas ... Dovydu
kas neišmano, kaip tas stiebelis pakliuvo 
į jo fleitą... Ir jam taip gaila Jono, — 
būtinai jis turįs su juo pasikalbėt ir su
sitaikyt.

Kryga bando atsibodėt Dovyduko, nes, 
mat, sutrukdė jam slaptąjį darbą. Be
eidamas prie durų, Dovydukas pamato 
duobę, klausinėja, kaip ji atsirado. Kry
ga mikčioja, būk tai kakalininkai prade
dą kakalį kraustyt. O čia vėl Dovydukas 
pakelia nuo aslos aukso kieliką bažnytinį. 
Čia jau Kryga nebesugeba išsimeluot. 
O Dovydukas užsispyręs tyrinėja savo 
senelį. Tas galop turėjo visa prisipažint: 
kaip jis vis svajojęs pralobt, kaip jiedu 
su kitu draugu, su čekistu vežę bažny
čios turtą baduoliams gelbėt, kaip jis jį 
užmušęs miške, o svietui paskelbęs, būk 
plėšikai apvogę. .. Ragina Dovyduką ty
lėt: būsią abiem naudos, būsią ponai...

Dovydukas ir klausyt nenori. Liepia 
Krygai vilktis — ir abu jie eisią į val
dybą. Kryga turįs prisipažint. Kryga su 
ašarom prašo pasigailėt, bet Dovydukas 
laikosi kietai. Tada Kryga prašo, kad 
Dovydukas jam ant drąsos pagrotų su 
fleita. Dovydukas įsismaginęs groja tą 
pačią giesmę apie džiugesį žmonišką, o 
Kryga, prisitaikęs, ranką atvedėjęs, kad 
užsimos su dalba virš Dovyduko galvos. 
Bet užmušt nepasisekė: jo ranką staiga 
sulaikė patylom įėjęs senelis Arsenis.

Senelis Arsenis buvo išėjęs naktį ja
vų pažiūrėt ir garnio naujoj gūžtoj ant 
klėties — ir va užklupęs ant tokios pik
tadarybės. Dovydukas sako seneliui Ar- 
seniui pasisaugot, nes Kryga žmogų už
mušęs, turtą pavogęs. .. Tik Kryga kad 
sušuks: Karpa, sūnel, gelbėk!

Čia tuoj ir Karpa įbėga. Nori atimt

nuo sūnaus, nuo Dovyduko katilą. Tas 
nei artyn, neduoda, — kviečia abu į kai
mo tarybą. Karpa bando permaldaut ge
ruoju ir piktuoju. Ant galo metasi ant 
Dovyduko mušt, bet senelis Arsenis už
bėga jam kelią. Karpa jį parstumia ant 
aslos...

Laimei įeina bobutė Paranė, paskui 
ją Andrius, Gardys, Jonas ir Galytė. Bo
butė tuoj parodo Andriui į Karpą, ar tai 
jo esama. Jis. Andrius irgi jį pažino. 
Karpa krimstelėjo tėvui Krygai, kam ji
sai jį į sląstus pagavęs. Tas teisinasi, 
girdi, mus abu pagavo, bėda... Tuojau 
Andrius atima nuo Karpos jojo durklą. 
Dovydukas perduoda pavogtas bažnyčios 
brangmenas. Kryga prisipažįsta, kad jis 
miške anais metais papildė žmogžudybę 
ir vagystę. Senelis Arsenis jaučiasi ne
gerai, tai Jonas išbėga pašaukt gydytoją 
Olgą Petraitę. Štai ir ji, ir jos dukrikė 
Levutė ir Jonas, tuoj sugrįžę.

Senelis Arsenis išmetinėja Krygai, 
kaip jis drįso nuo baduolių atitraukti 
suaukotą gerybę.

Kryga pasisako.* Jis neapkenčiąs visų, 
kam jo pralobimo svajonę įvarę į žemes, 
kam visus sulyginę, kam naują tvarką 
ir naują gyvenimą sudarę... Jis ir savo 
sūnėno Dovyduko, komjaunuolio neap
kenčiąs. Tai jis ir tą kviečio stiebelį į 
Dovyduko fleitą įdėjęs. '

O kas sulaužė, sumaigė Jono daigyno 
augalus? Gi Karpa. Andrius ir Karpą ir 
jo tėvą Krygą užrakina kamaroj. Įeina 
ir Gardys, su šautuvu.

Bobutė Paranė džiaugiasi atvedusi 
Andrių ir padėjusi išgamas pagaut. Jo
nas su Galytė jaudinamai susitaiko su 
Dovyduku. Visi trys prisižada, kaip ir 
pirma, būt tikri draugai ir bendradar
biai. Dovydukas žada pagrot Galytės ir 
Jono santuokoj, o pats — važiuot į sos
tinę mokytis.

Senelis Arsenis sušaukia visus aplink 
ir iškilmingai prabyla.—Paklausyk, sa
ko, visa giminė mano, mano patyrimo 
žodžių. Šimtą metų mindžiojau aš žeme
lę. Pavedu jums didelius turtus, ne 
žemėse užkastus, bet širdy išnešiotus, iš
puoselėtus: garbę — gerą vardą, darb
štumą ir savo ilgą gyvenimą, sveikatą. 
Priimkite šituos turtus ir laikykite. Bū
kite vieningi. Vienybė — jūsų galybė. 
Vieningai, meiliai, draugiškai gyvenkite 
ir džiaugkitės naujuoju gyvenimu. Sau
gokite savo naująjį gyvenimą, teisybę ir 
linksmybę.

Andrius, visų vardu, prisižada priim
ti ir laikyti tą brangų paveldėjimą. Pa
deda seneliui atgulti ant sofos. Senelį 
subaladojo tie šaldros, snustert reikia.

Girdėt griausmo dundėjimas. Senelis 
džiaugiasi — bus lietaus, sakiau, kad 
bus. Eikite bitelių avilius apdengt.. Bite
lės myli šilumą ir malonę žmogišką... 
O tu, Dovyduk, da kartą tu man pagrok 
aną giesmę apie džiaugsmą žmogišką.

Dovydukas groja. Olga Petraitė nusi
grįžta, jos pečiai krustelia. Senelis užsi
merkęs maloniai, prataria: O lauke ja
vai žydi, ir užmiega.

Įbėgusi iš daržo, Levutė sušunka, koks 
puikus esąs lietus. O aviliuose tylu, tylu, 
bitelės miegą, nori ji pranešt seneliui, 
bet Andrius jai mostelia, kad ne, tegul 
senelis miega. Lietus ramus, gausus. 
Bus derlius! Gimdyk žemele, gausiai 
gimdyk.

Dovyduko melodijos garsėja galingai, 
linksmai.

Vasario 13 cl. įvyko Liet. Li
teratūros Draugijos 87 kp. su
sirinkimas, 1320 Medley St. 
Susirinko nedaug narių. Ko
miteto vietose 1944 metams, 
palikti senieji: org. D. P. Le
kavičius, fin. raštininke — I4e- 
len Kairienė, užr. raštininkas 
K. K airis, iždininkas Juozas 
Kazimier.

Surinkta nuo 20 narių duo
klių $26.70 ir pasiųsta į cen
trą. Blogai, kad kaip kurie na
riai nesirūpina apšvietos orga
nizacijos reikalais ir neateina 
į susirinkimus. Gi Liet. Litera
tūros Draugija yra labai svar
bi organizacija, leidžia moks
linį žurnalą, knygas, organi
zuoja lietuvius, dabar padeda 
karo laimėjimui prieš barba
riškus hitlerininkus, gi nario 
mokestis maža, tik $1.50 į me
tus. Todėl kiekvienam geram 
lietuviui yra proga prigulėti 
prie šios organizacijos.

Pasimirė Jonas Kaulius, 60 
metų. Buvo pavienis, priklausė 
prie Liet. Sūnų Draugijos. Pa
ėjo iš Kauno gubernijos. Pa
laidotas vasario 14 dieną į Šv. 
Kazimiero kapus.

Mirė drg. Janavičius, Wa
shington, Pa., kuris gyveno 
ant fanuos ir palaidotas va
sario 13 d. Drg. Janavičienė 
yra veikli darbininkų judėji
me. Reiškiame užuojautą šei
mai.

Buvo parvažiavę kareiviai 
aplankyti savuosius : J. Mažuk- 
na, Tamasaučiutis, Gailiukas, 
P. Mandeikius. Taipgi iš vy
riausybės gavo žinią V. Juče- 
vas, kad jų sūnus parvažiuo
ja iš Australijos gydytis. Pas
kutiniu laiku daug turės išeiti 
į kariuomenę ženotų, kurie tu- 

vaikų.
D. P. Lekavičius.

ri

Philadelphia, Pa
Aukos Vilnų Fondan

Draugė Merkienė pridavė 
sąrašą aukotojų vilnų fondan, 
kuriuos čia paskelbiu:

J. Gružauskas $2.
A. Galkus $1.75.
Po $1: R. Merkis, A. žalis, 

P. Kodis, J. Nakutis, E. Ničie- 
nė ir J. Šimkienė.

Po 50c: P. Mack ir P. Za- 
leckas.

E. Zigmantavičius 25c. Viso 
$11.

♦ “Bešališkas”
Ispanijos diktatorius Franko 

yra kaltinamas padėjime bom
bų svogūnuose, kuriuos siuntė 
trijuose laivuose Anglijon. — 
Jeigu jis yra teisingai bešališ
kas, turėtų tokį pat skaičių 
bombų įmaišyti svogūnuose, 
siunčiamuose Vokietijon, — 
pareiškė vienas juokdarys.

Geras Biznis

šv. Jurgio parapijos finansi
nis raportas 1943 metams pa
rodo : įeigų . turėta $25,-. 
533.20, išlaidų $23,862,24. Be 
to, $4,496.06 specialių rinklia
vų, kurios bendron skaitlinėn 
neįeina. Viso $30,029.20. Tai 
pusėtinai stambi metinė apy
varta. O kur dar mišios, krikš
tai, vedybos, įnirusiems patar
navimas, už kuriuos kunigai 
atskaitų parapijonams neduo
da? , . i

REIKIA FABRIKO 
DARBININKŲ

VYRŲ NUO 50 IKI 
60 METŲ AMŽIAUS

Lengvas Statymo Darbas 
Geros darbo sąlygos ir 

švarus darbas.
DABAR DIRBAMA 

VIRŠLAIKIAI
Nesikreipkite, jei dabar dirbate prie 

apsigynimo.

FERRO - CO. CORP
20 WYTHE AVE., 
BROOKLYN, N. Y.

DŽIANITORIUS $15 į mėnesį, pilnas apart- 
mentas, šiltas vanduo, namas East Side.

GEO. A. BOWMAN. INC., 
100 W. 42nd St.

(46)

REIKIA VYRŲ
Paprastam darbui Kumpių apdirbimo 

departmente. 
Kreipkitės

ARMOUR & CO., 
635 BROOK AVE., 

BRONX, N. Y.

VYRAI PROSYTOJAI prie geros 
rūšies vyriSkų koatų.

S. MARKOWITZ
17 E. 16th St.

(46)

(45)

___________________________________________(45)

PAPRASTI DARBININKAI
Viduj fabriko^ darbas. Būtina pramone. Nuo

latinis darbas. Proga išsimokyti biznio.
ŠEŠIOS 8 VALANDŲ DIENOS.

Laikas ir pusė viršaus 40 valandų.

STEIN-DAVIES CO.
11-35 48th Avė., 

LONGf ISLAND CITY.
(45)

VYRAI
Dirbt i išsiuntimų rūme, pakavimas, kilnoji- 

būtinųmas pakų ir sukrovimas pakų. 15 
darbų reikia paliuosavimo. 

DAGGETT & RAMSDELL, 216 W. 14 th St.
(45)

Scranton, Pa

MERGINOS
Lengvas statymo darbas prie 

žaislinių daiktelių.
40 VALANDŲ, 50c Į VALANDĄ 

Laikas ir Pusė Už Viršlaikius
DE LUXE GAMES
135 PLYMOUTH ST., 
BROOKLYN, N. Y.

______________________________________(49)
MERGAITĖS-OPERATORES

Valdžiai medvilnės marškinių siuvimas. Sek
cijinis darbas. Nuolat.

S. H. WEISER’fe SONS, 
102-108 West 11th St.

*

I

i

I

AUTO TROKŲ MECHANIKAI 
MECHANIKOM 

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.

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

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

MERGINOS atlikimui lengvaus fabriko dar
bo. Patyrimas nereikalingas.

JACOB GILBERT, Inc., 
652 BROADWAY, Algonquin 4-5160. 

______________________ <12
FABRIKO DARBAS

Patyrimas nereikalingas. Nuolatinis darbas. 
60c Į VALANDĄ PRADŽIAI.

5 DIENŲ 40 VALANDŲ SAVAlTfi

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

__________________________ (44)
MERGINOS-MOTERYS

NEREIKIA PATYRIMO!
Patogios Dienom, Vakarais ar Naktim Va
landos. Malonus Darbas. Gera Transportacija.

Matykite Mr. DeBaun,
• 11-05 44th Dr., L. I. C.

Ind. Sub. iki Ely Ave. ar Ct. House Sq. St*. 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.

_______________________________________(43)

MERGINOS IR MOTERYS 
Pagelbėjimui sukrauti labai reikiamo maisto 

mūsų vyrams, esantiems užjūriuose 
ginkluotose jėgose. 

Patyrimas Nereikalingas.
5 DIENŲ SAVAlTfi AR DALIAI LAIKO 
DIPLOMAT PRODUCTS, INC. 

29th St. & Paterson Plank Road 
NORTH BERGEN, N. J. 

_________________________________________ (44) 

MERGINOS IR VIDURAMŽfiS MOTERYS 
linksmam darbui didelėje meninių gaminiu 

dirbtuvėje. Puikiausia alga. 
NATIONAL ARTCRAFT, INC.

356 Pearl St., Brooklyn. TRI 6-5490
(44)

• i

PAGELBININKAI
BENDRAM DARBUI
Biznio Pasiuntiniai 

LARSEN, 50 WARREN ST.

Puikiai Pavykęs Bankietas
Vasario 13 dieną, šių metų, 

LLD 39 kuopa turėjo puikų 
bankietą. Vakarienė visais at
žvilgiais pasisekė gerai, nes 
mūsų gaspadinės nepatingėjo 
įdėti gana triūso, idant sve
čiai, kurių buvo pilna svetai
nė, būtų patenkinti.

Prie vakarienės buvo ir 
programa, kurią išpildė wil- 
kes-barriečiai, Lyros Choro 
kvartetas ir V. Valukas, kurių 
dainomis visi buvo gerai pasi
tenkinę, apart deklamacijos, 
kurią drg. Šlekaitis pasakė. 
Tokią deklamaciją gal kur 
prie baro galima pasakyti, bet 
tik ne tokiame pažmonyje, nes 
per daug “riebi.” Ir drg. Šle
kaitis turėtų tatai žinoti, kur 
kokios deklamacijos galima 
dekląmuoti. Vienok, žmonės 
pasitenkinę vakariene ir dai
nomis, linksminosi iki vidur
nakčiui.

Tačiau, šis draugų seranto- 
niečių parengimas neapsistojo 
tik su vakariene, — dar buvo 
ii' daugiau kas atlikta; dar 
buvo parduota ir Ketvirtos Ka
ro Paskolos bonų už keliolika 
šimtų dolerių. Ačiū drg. K. 
Geniui, kuris čionais radosi ir 
tuomi klausimu pasakė keletą 
žodžių, atsišaukdamas pirkti 
karo bonų. Vėliau dar buvo 
surinkta ir aukų keliolika do
lerių, rodos, dėl LPT Komite
to, pasiuntimui pundelių mūsų 
broliams lietuviams kovūnams 
eilėse Raudonosios Armijos. 
Tai vis gražūs ir puikūs dar
bai dėl greitesnio karo laimėji
mo, dėl greitesnio sunaikini
mo hitlerizmo-fašizmo.

Dar reikia prisiminti, kad 
kada visi linksminosi, tai pasi
taikė ir kiek nesmagumo, nes 
drg. A. Medelienė staiga su
sirgo. Pasirodė, gasu kūrena
mas pečius, kur nors buvo pra
kiuręs ir gasas po truputį 
skverbėsi. O kakla drg. Mede
lienė triūsėsi apie pečių, tai ji
nai ir apsvaigo ir reikėjo grei
tai išgabenti į lauką, o vėliau 
ir namo nugabenti. Bet, teko 
girdėti, kad jau jaučiasi gerai. 
Labai apgailėtina, jog taip at
sitiko drg. Medelienei, o rei
kia pasakyti, kad drg. Mede
lienė gana daug prisidėjo su
ruošimui tos puikios vakarie
nės. Taipgi daug dirbo ir drg. 
Proleikienė, Elinskienė, Kups
tienė ir Gluoksnienė. Todėl vi
soms tonka didelis ačiū už jų 
tokį skruopnų triūsą. Taipgi 
labai širdingas dėkui tenka ir 
jaunuolėms, kurios pasitarna
vo prie stalų ir tuomi prisidėjo 
prie svečių patenkinimo.

Tankiau turėtų tokių pra
mogų surengti.

(44)

VYRAS 
Viduramžis, pasiuntinys. 40 Valandų, 5 Die

nos, $20. Pakilimai. 
TYPOGRAPHIC CRAFTSMEN, INC. 

305 E, 45th St.
(43)

REIKALINGI 
VYRAI IR BERNIUKAI

VIRŠAUS 18 METŲ AMŽIAUS
GERA ALGA

Darbininkai ia būtinų veiksmų nebus 
priimami.

C. BENNETT BOX CO.
1500 BLOOMFIELD ST., 

HOBOKEN, N. J.
(X)

R.

Reikalingi dirbti 
Išsiuntimų - Priėmimų Dept. 

J. M. KOHLMEIER, INC. 
Hardware

27th St. & Bridge Plaza North 
LONG ISLAND CITY

(44)

ELEVATORIO OPERATORIUS — 
PEOKURYS (Naktims) 

TAIPGI VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
Rezidencijiniame Viešbutyje 

$107 Į MENESĮ 
MR. KLEIN 

325 W. 45 th St.

MERGINOS-MOTERYS 
16—45

PILNAM AR DALIAI LAIKO
Patyrimas Nereikalingas. 
Malonios darbo sąlygos.

Kreipkitės bile dieną nuo 8 v. ryto iki 5 V.V. 
Iš būtinų pramonių reikia paliuosavimo.

PROTEX PRODUCTS CO.
61 BISHOP STREET, 

JERSEY CITY, N. J.
___________________ &

MERGINOS-MOTERYS
Siuvimui su Singer Sewing Mašina. 

Nuolatinis Darbas.
Gera Alga. laikas ir pusė už viršlaikius.

PERFECT WEAR NOVELTY
26 WAVERLY PLACE, N. Y. C.

(47)

SINGER MACHINE OPERATORES
Su arba be patyrimo. Gera Alga, laikas ir 

pusė už viršlaikius.
LUCKY TOY CO., 30 BLEECKER ST., 

WOrth 4-6856.
(if)

(43)

RAŠTININKAS PRIE IŠSIUNTIMŲ, PAKA
VIMŲ. Daugmeninė geležinių dirbinių įstaiga.

Pastovus darbas, gera alga. 40 valandų, 
viršlaikiai.

SEMER HARDWARE CO.
19 Leonard St. (43)

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
VYRAI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
$25.50 I SAVAITĘ. NUOLATINIS DARBAS.

VAKACIJOS. KREIPKITfiS J
HOUSEKEEPER

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

(X)

TROKŲ DRIVERIAMS 
PAGELBININKAI

TURINTI NUOVOKA PRIE LEDO 
IR ANGLIES. 

GEROS ALGOS 
Kreipkitės

MUTUAL ICE & COAL 
540 W. 50th St. 

Phone CIRCLE 7-5297

CO.

(44)

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

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

(3-ėios lubos)
(43)

S

I

MERGINOS PAKAVIMUI
Lengvas darbas. 40 valandų savaitė, 
dirbti viršlaikius. Kreipkitės dienom

U. & J. LENSON CORP.
92 Front Street, N.Y.C.

Proga

OPERATORĖS
PATYRUSIOS ANT SINGLE 

MAŠINOS
LENGVAS DARBAS. GERA ALGA

Kreipkitės
B. & L. SUPPLY CO.
99 CENTRAL AVENUE

NEWARK, N. J.
_________________________(«>
VIEŠBUČIŲ DARBININKĖS

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
MAUDYNIŲ PRIRUOŠEJOS 
$21.25 I SAVAITĘ. KREIPKITfiS I 

HOUSEKEEPER
HOTEL ST. GEORGE

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

OPERATORES 
Patyrusios prie rupaus audimo. Vakacijos ra 

alga. Nuolatinis darbas.
ERNEST CHANDLER, 173 Wooster St 

(8-čios lubos)
•(48)

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

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

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

(48)

i

»

I

4
3

Svečias,

642 West 30th St.

HELP WANTED—MALE 
. REIKALINGI VYRAI

Kuomi jūs prisidejot prie 
parėmimo lietuvių kovūnų, 
esančių lietuviškuose pul- 
kuosc Raudonojoj Armijoj?

BERNIUKAI—VYRAI
BENDRAM FABRIKO DARBUI

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

reikia turėti paliuosavimo pareiškimo.

INTERNATIONAL TAILORING OO.
12th St. ir 4th Avė. 9-tos lubos.

(48)

MERGINOS
Patyrimas nereikalingas, prie dirbtinių gėlių.

CO-ED FLOWER 
335 WEST 88th STREET 

(46)

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

■■■Mi

DALIAI LAIKO 
PILNAM LAIKUI 

LAIVŲ APTARNAUTOJAI 
KREIPKITĖS 

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

________ (48)

Amerikiečiai eina medžioti japonų,ant salos Enubuj, kuri priklauso Marshall 
ėalų grupei. Nors čia priešų mažai bėraCHkę,Stačiau šen-ten užtinkami ir sunaiki
nami*

Užmušta 800 iš Oru Spruku- 
šių Nacių Oficierių

Maskva. — Nors daugu
ma vokiečių oficierių lėktu
vais pabėgo .iš apsupimo 
Ukrainoje, palikdami savo 
kareivius, bet sovietiniai 
kovūnai ir sunaikino dau
gelį iš oru sprukusių nacių 
komandierių. R a u d onoji 
žvaigždė rašo, kad su nu
šautais jų lėktuvais žuvo 
bent 800 Hitlerio oficierių.

ALCOA Reikia Darbininku
MASPETH, QUEENS

Bilo stiprus vyras, norintis mokytis 
gali atlikti šį darbą.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Nors šis darbas nereikalauja jokio 

ypatingo išsilavinimo, tačlaua jis 
gerai apmokamas.

Pasitarimais su Kompanijos Atstovais 
Kreipkitės Kasdien 

8:30 A.M. iki 5:80 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 

pareiškimų. (45)

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

JOHN T. STANLEY OO., INC.

(46)

REIKALINGI STALIORIAI 
ir

RANKINIAI ŠVEITĖJAI
Nuolatinis Darbai

GERA ALGA
MUSPHY flOOR BED CO.

956 BROOK AVE.,
BRONX, N. Y.

(45)
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Ten Jūsų Lauksime 
Šeštadienį

Yorko^/^WŽinios
Lietuvos Žmonėms Drabužių Centro Žinios

pazmonys po

lietuvių, latvių, 
bendrai rengia-

jį garsino

Lietuviai kas metai atlaiky
davo savo — būdavo skaitlin
gi lietuvių bendrai su kaimy
niškomis tautomis rengiamuo
se metiniuose koncertuose. Ir 
atsilankydavo ne vien tik iš 
noro neužsileisti kaimynams, 
bet dėl to, kad Pabaltijos Kul
tūrinės Tarybos koncertuose 
visuomet būna įdomi progra
ma ir smagus 
programos.

Šiemetinis 
estų ir finu]
masis koncertas-balius įvyks 
jau šį šeštadienį, vasario 26- 
tą, Finnish Centre, 15 W. 
126th Street (netoli Lexington 
Ave. linijos 125th St. stoties), 
New Yorke. Programa prasi
dės lygiai 8 vai. įžanga (su 
taksais) 85c.

Pasirodykime gerai ir šie
met. Įsigykite tikietus iš anks
to. Ruoškitės patys, kvieskite 
kaimynus. Tikietai gaunami 
Laisvės raštinėj ir pas platin
tojus. N. K.

Priešsovietinės Klikos 
Biednas Mitingėlis

Pereitą antradienį, Town 
Hall, New Yorke, įvyko social
demokratų sušauktas biednas, 

. su apie 320 asabų mitingėlis, 
kuris atrodė juo biednesnis 
dėl to, kad per savaičių savai
tes, be pačių soc-demų spau
dos ir lapelių,
World-Telegram, Post ir tūli 
kiti didieji miesto laikraščiai.

Kalbėtojuose turėjo buvusį 
kaunsilmaną Louis Goldberg, 
August Classens, Rafael Ab- 
ramowitch, pabėgusį nuo So
vietų teismo; Otto Brauer, Vo- 

-kietijos socialdemokratą; Mor
ris Ernst, Algernon Lee.

Mitingas, kaip matyti, buvęs 
Šauktas triumfališkai atakuoti 
Sovietų Sąjungą, o čia jo ren
gėjams prisiėjo dejuoti, kad 
daug liberališkų kalbėtojų ne- 
apsiėmę, kad mažai publikos, 
kad tiems “nelemtiems” komu
nistams ir kitiems progresy- 
viams sekasi, kad Sovietų Są
junga sustiprėjusi ir dabar 
esanti didžiausiu jų pasauliui 
pavojumi, nuo kurio dabar jie, 
apkerpėję per 27 metus ėdi
kai Sovietu] Sąjungos, turį pa
saulį išgelbėti.

Drabužių centras, 417 Lori
mer St., pereitą savaitę gavo 
daug, labai daug drabužių ir 
kitokių dovanų Lietuvos žmo* 
nėms. Esamosioms spėkoms 
darbo buvo ne tik pakanka
mai, bet ir neapspėjamai. Kar
tą atsitiko ir taip, kad komisi
ja suėjo tik pasitarimui, tikė
josi .krautuvėj atlaikyti susi
rinkimą. Vienok suėjusios ne
rado vietos, kur apsisukti, nei 
kur atsisėsti, tiek prinešta 
pundų. Tad atidėjo susirinki
mą, pasiraitojo rankoves ir 
dirbo iki pusiaunakčio, kol 
drabužius suskirstė, gatavuo
sius sukrovė į didžiules dėžes, 
dalį kitų sutaisė.

Po tokių tai darbymečių, 
kai po audros, reikia dar ir 
daugiau ko. Sekamą rytą atė
jusi Irena Levanienė apsižiū
rėjo, kad pasekmėje buvusio 
ant kojui .prinešto sniego ir 
masiniam darbe sukeltų dul
kių reikia generalės ablavos 
ant stalų, kėdžių, grindų ir 
visko. Ir taip per visą diene
lę ji su kibirais vandens ir ki
tokiais ginklais centrą sugrą
žino į malonią padėtį, reikme
nis savo vietosna suskirstė,/su
tvarkė. šis — šalutinis jos dar
bas, nes ji siuva naujus, taiso 
ir perrinkinėja senus, krauna 
gatavus ir sužinojus turinčius 
drabužių, bet negalinčius at
vežti, nuvažiuoja-nueina par
gabenti.
Pavyko Gauti Gerą Valytuvę

Iki šiol gavus nevalytus dra
bužius centras turėdavo mokė
ti už išvalymą brangiai, maž
daug kaip ir bile kostumeris, 
nunešęs savo vieną drabužį. 
Tačiau pastaruoju laiku atra
dome gerą valytuvę, kur no
rįs pagelbėti prieš hitlerizmą 
kovojantiems žmonėms biznie
rius ir jo darbininkai sutiko 
išvalyti drabužius nepaprastai 
prielankiomis kainomis.

Tad prašome, skalbiamus, 
kurie tik galite, išskalbkite, o 
ploščius ir kitus reikalingus 
duoti į valytuvę drabužius ga
lite atnešti ir nevalytus. Išga
lint! prašomi paaukoti dolerį- 
kitą valymo lėšoms.

Drabužių centrui esant už
darytam, pundus galite palik
ti Laisvės raštinėj.

Atnešė Dovanų
Ona Yakštienė, East New

VIRŠ 3000 ŽMONIŲ
Kartu Tilps Į Sales

LAISVES BAZARE
šiemet Laisves Bazaras bus puošniose ir 

erdviose salėse

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

Bazaras bus tris dienas:
Penktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį

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

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

Abiejose salėse yra gražūs barai

PRAŠOME BAZARUI DOVANU
Laisvės reikalas yra visos Amerikos reikalas. Tad 

laukiame bazarui dovanų iš visų kolonijų.

York, apžiūrėjo krautuvę ir 
paaukojo vilnoms $2.

Marcinkevičienė, iš Great 
Neck, britvukių, siūlų ir 2 bak- 
sus labai gerų ir švariai sutvar
kytų drabužių.

Agnes Grubiėnė labai gerų 
drabužių, cukraus, kondensuo
to pieno, guzikų.

Nellie Venta — cukraus, 
pieno, muilo ir $1 vilnoms.

J. Miškeliunas didelį pundą 
drabužių ir kenuoto maisto. J. 
Nešukaitis — marškinių. Ch. 
Balčiūnas — britvą.

Ir visi žemiau paduoti su
nešė gerų ir kai ,kurie po labai 
daug drabužių. Kadangi iš
vardijimas visko užimtų labai 
daug vietos, tad viršui tik ke
lis plačiau atžymėjom paro
dymui, ko atnešama, o didžiu
mos skelbiame tik vardus. At
nešė drabužių:

Rušinskienė
Klimai iš Richmond Hill
S. Tomsonienė
A. Rainienė
Al. Deikus
Naktinienė
Karvoski iš Maspetho
J. Nešukaitis
A. Zablackienė
Pranaičiai iš Flushing 
Petras Paliokas
B. Shlavis iš New York o 
Mrs. Pušekas
Ona Titanienė
Olga Reinhardt
Vera šibeika, savo ir nuo 

Mockevičių.
Dirbo Krautuvėj

Savaitė į savaitę tos mote
rys (ir pora vyrų) ateina pa
švęsti dieną, pusdienį, vaka
rą, o tūlos ir po kelias, kož- 
na pagal savo išgalę, tarsi, kad 
jos turėtų bosui atsakyti ir už 
tai gautų kokią užmokestį, 
nors jų užmokestimi yra tik 
džiaugsmas, kad broliai-sesės 
lietuviai gaus greičiau, dau
giau, geresnių drabužių, kad 
jų kančios greičiau 
kad daugeliui tie 
prailgins gyvenimą, 
sveikatą. Kiek man 
tyti, pereitą savaitę 
karnos:

II. Petkevičienė
R. Laukaitienė
M. Janulevičienė
S. Tomsonienė
O. Čepulienė
K. Rušinskienė 
Valis Bunkus
J. Augutienė 
O. Depsicnė 
A. Dagis
A. Bimba
B. E. Senkevičienė
K. Petrikienė
O. Lapata
1. Levanienė

Apie Mūsų 
Karius

laišką 
John 

kitko,

May Skučiūtė aplaikė 
nuo savo brolio kario 
Skučo iš ' Italijos. Tarp 
jisai rašo buvęs ligoninėje ir
ten susitikęs Brooklyn ietį Peter 
Pross. Jiedu abu kartu apleidę 
ligoninę ir abu sveiki vėl eina 
karinę tarnybą.

John Skučas ir Peter Pross 
pranašauja, jog karas su Vo
kietija baigsis už šešių mėne
sių. Abu kariai pilni ūpo triuš
kinančiai ir greit sunaikinti 
nacizmą.

Julius Gudeika, 46 Butler St. 
gyventojų Gudeikų sūnus, pa
dėjo gyvastį Italijos fronte. 

* * *
Juozas Petraitis, sūnus An

tano ir Marijonos Petraičių, 
pereitą savaitę buvo parvykęs 
atlankyti motiną ir patėvį. Iš
važiavo atgal tarnybon trečia
dienį. Tarnauja Georgijoj. Juo
zas dar ne labai senai tarnau
ja, išėjo pereito gegužės mėne
sio 29-tą, bet jau pekeltas į 
petty oficierius.

* * *
Orlaivyno leitenantas Stasys 

Budris turėjo ilgoką atostogą 
ir ją smagiai praleido pas sa
viškius Brooklyne.

* * *
Jonas Kolis, Onos Titanienės 

sūnus, turėjo ilgą atostogą per
eitą mėnesį, bet mažai teko ja 
pasidžiaugti, nes buvo susirgęs 
ir veik visą laiką išbuvo ligo
nio padėtyje. Grįžo tarnybon 
4-tą šio mėnesio.

* * *
Vasario 18-tą išeina 

kon tarnybon /laivyne 
Romanciškus, sūnus
niečių Onos ir Juozo Romanciš- 
kų, maspethietės veikėjos Pe
tronėlės ir Jono Baukų žentas. 
Jo žmona Nellie ir dukryte 
Joan liekasi Maspethe.

* * *
Leitenantas Algirdas Pavilo- 

nis su žmona Frances ' pereitą 
ketvirtadienį parvyko atostogų 
iš Nebraskos pas savo motiną, 
■žinomąją veiklią kliubietę Verą 
ir patėvį šibei.kus ir pas Fran
ces tėvus Lenorą ir Antaną 
Mockevičius. Algirdas 
tarnybon 25-tą, o jo 
žmonelė liksis pas tėvus.

—Tokie jauni, gražūs,

kariš-
Jonas

brookly-

baigsis, 
drabužiai 
apsaugos 
teko ma- 
dirbo se-

Nematomos Darbininkės
Be to, kai kurios iš čia mi

nėtų ir neminėtų nešasi darbo 
į namus arba dirba ne krautu
vėj. Prie tų galima priskaityti 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo Centro raštinės jauniu 
moterų-merginų tymas — El
sie Gasiūnienė, Beatrice Kala- 
kauskaitė, Frances Pakalniš
kienė, Anė Yakštienė, per ku
rių rankas eina visi iš kitų 
miestų atsiųsti ir ant vietos su
nešti individuališkų raudonar
miečiams ir kitiems lietuviams 
dovanų pundeliai.

Nę kartą tas jaunas drauges 
rasi vėlai vakare ar šeštadie
nio popietį peržiūrinėjant tuos 
siuntinius, surašant kiekvieną 
daiktelį. Mašinėle jos pagami
na sąrašus septyniose kopijose 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos, 
taipgi Lietuvos respublikos vy
riausybinėms įstaigoms ir ko
piją užklijavusios ant kožno

tėjo vardą, adresą, sunumeria 
vusios, paduoda išvežti ant lai
vo. Jos atlieka daug iš tolo ne
matomo, bet taip labai svar
baus darbo

Pagelbininkė,

AMERIKIEČIAI LENKAI DALYVAUS 
RAUDONOS ARMIJOS PAGERBIME 

APIE LIETUVIUS KARIŠKIUS

gos general is konsulas Euge
nijus Kissolevas su žmona, 
amerikietės žymios ponios Ad
ler, Astor, Baker, Marshall 
F i (‘Id ir daugelis kitų.

Profesorius Ignace 'Zlotows- 
ki, žymus lenkų mokslininkas, 
dabar profesoriaująs Vassar 
Kolegijoje, kalbės apie lenkų 
divizijų, atsižymėjimą su So
vietui armijomis rytų fronte. 
Apie jo pasižadėjimą kalbėti 
praneša garsusis smuikininkas 
Balokovic, pirmininkas Natio
nal Council of American-So
viet Friendship Tautų Divizi
jos, kuri rengia Raudon. Ar-

mijos 26 metu] sukakties pa
minėjimo masinį mitingą-kon- 
certą vasario 27-tą, 2 vai. po 
pietų, Majestic Teatre, 245 W. 
44th St., New Yorke.

Programą pildys, kelių tau
tui žymūs menininkai, taipgi 
bus ir daugiau nacionaliai žy
mių kalbėtojų. Tikietai po 
$1.10, 83c ir 55c, gaunami iš 
anksto Laisvės raštinėje.

Paul Robeson Garsiojoj
Tragedijoj “Othello” '

Jau keli mėnesiai Shubert 
Teatre, W. 44th St., vaidinama 
paskilbusioji Shakespearo tra
gedija “Othello,” kurią Mar
garet Webster apvilko moder
nišku rūbu, o pasaulinio mas
to artistas aktorius-dainininkas 
Paul Robeson įgyvendino visa
me jos didingame perstatyme.

Paveiksle matome Raudonosios Armijos lenkų divizi
ją priimant priesaiką nuo kunigo Franciszek Kupsz 
pirm einant mūšin. Jie ir visos kitos Raudonojoj Ar
mijoj kariaujančios tautos bus pagerbta masiniame 
mitinge vasario 27-ta, 2:30 po piet, Majestic Teatre, 
245 W. 44th St., New Yorke, surengtame per National 
Council of American-Soviet Friendship.

PARDAVIMAI
Parsiduoda mūrinis namas po an

trašu 524 Lafayette Ave., Brookly- 
ne. 6-šių šeimynų, garu šildomas. 
Rendos sukolektuojama $212 į mė
nesį. Morgičius $11,000. Parsiduoda 
už $13,000. Pageidaujama, kad 
$2,000 pinigais būtų įnešta. Jeigu 
greitai atsišauks pirkėjas, tai gal 
susitaikysime už pigiau. Man vienai 
sunku išlaikyti namas. Dėl daugiau 
informacijų, prašome kreiptis pas 
Anna Belski, 47 Ainslie St., Brook
lyn, N. Y. (43-46)

REIKALAVIMAI
Reikalinga knygvedė (Bookkeeper); 

mokestis pilnai apsipažinusiai $35. 
Prašome kreiptis pas Steponą Kar
vei), 45 Roebling Street, Brooklyn, 
N. Y. (41-43)

Filmos-Teatrai
“No Greater Love” Pradės 

Rodyti 24-tą
Artkino vėliausia filmą “No 

Greater Love,” perstatanti So- 
vietų moters gyvenimą, meilę 
kraštui ir rolę jo gynime, an
glų kalboje, pagaliau bus pra
dėta rodyti vasario 24-tą, Vic
toria Teatre, Brodway ir 46th 
St., New Yorke, kur kelintą 
mėnesį rodoma paskilbusioji 
apie Sovietų Sąjungą ITolly- 
woodo produkcija “The North 
Star.”

Pirm to, vasario 23-čios va
karą, naujoji filmą “No Great
er Love” bus rodoma organi
zuotai publikai, kadangi visas 
teatras yra tam vakarui už
pirktas per Women’s Volunta
ry Services. Garbės svečiuose 
tą vakarą bus Sovietų Sąjun-

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.

FOTOGRAFAS

grįžta 
jauna

malo-

nūs/ turės skirtis, — sako ši- 
beikienė ir nubraukus ašarą 
skubiai imasi kokio darbo pa
gelbėti greičiau karą laimėti, 
■kad tas vaikų ir jos su sūnum 
išsiskyrimas tebūtų juo trum
piausias.

Mockevičiuj sūnus, Jonas jaui 
tūlas laikas randasi Italijoj.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

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

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

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

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

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
p “ Oil STANLEY MISIŪNAS

/ 'i SAVININKASSAVININKAS

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

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST

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

Tel. EVergreen 4-6864

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

IMI

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN. 1

BROOKLYN

282 Union Avė.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne /
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

DIAMOND ENSEMBLE
FIRST

T?
All Lady Crosby 
ensembles in pre
sentation boxes.

NO. 070

Matched 14K gold

fashioned in ro 
in antic designs 
Lovely.

DIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAIL

Aplankykite Mūsų Religinių Daiktų De- 
partmentą. Mes Turime Pilnai Visokių RO
ŽANČIŲ, KRYŽIŲ, MEDALIŲ, STOVY- 
LUKIŲ ir MALDAKNYGIŲ. Maži rankpi

nigiai palaikys jums bi daiktą.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y. 
2-2178. ATDARA VAKAE




