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AMERIKOS KARIAI LAIMĖJO LAIVYNO STOVYKLA LUZON SALOJ
KRISLAI

Kai Per Daug Turime, Tai
Per Mažai Gauname.

Perdėtos Iliuzijos.
Nuo Amerikos Motinu

Lietuvos Motinoms.
Skola — Ne Rona.
Nė Valandai Nesustokite.

Rašo A. BIMBA

Žiūri žmogus i skaitlines ir 
nenori joms tikėti. Tabako ka
raliai sako: 19 11 metais bu
vo padaryta 25,000,000,000 
cigaretę daugiau, negu 19 13 
metais.

Bet 19 13 metais cigaretę 
visiems užteko, o 1944 metu 
pabaigoje ju pritrūko. Tai kur 
jie dingo?

★ ★ ★
Daugiau pasigaminome, ma

žiau tegavome! šiemet istori
ja ta pati: cigaretu būsią pa
gaminta tiek pat daug, kaip 
ir peniai. O tas reiškia, kad 
ir vėl bus toks pat trūkumas.

Kur nors stambiu vagiu šai- 
ka daro sau puikiausi biziiį. 
Juos baimė purto, jeigu kas 
kalba apie karo pabaigą. . .

★ ★ ★
Jūs girdite ir tokiu kalbą: 

Susirinks “Trys Didieji” ir vi
sus reikalus gražiai išspręs. 
Bet tai perdėta iliuzija ir pas
kui reikės gražiai nusivilti. į

Rooseveltas, Stalinas ir 
Chinchillas veikiausia jau kur 
nors konferuoja. Daug ką jie 
apkalbės, daug ką vienas ki
tam pasakys, daug svarbiu 
klausimų išspręs — apie tai 
abejonės negali būti.

Bet daug kas turės būti ir 
ateičiai palikta. Reikia atmin
ti, .kad mūsų prezidento ran
kos pusėtinai suvaržytos. Už
tenka pasižiūrėti i Kongresą, 
jog tai supratus. Negali jis 
net tokio rimto ir nuoširdaus 
paprastųjų žmonių užtarėjo, 
kaip Ilenry Wallace, įstatyti 
į savo kabinetą.

★ ★ ★
Tie patys žmonijos neprie

teliai, kurie šiandien kryžia- 
vo.įa Wallace, ruošia pačiam 
Rooseveltui tokią pat pirtį, 
kokią jie suruošė po Pirmojo 
Karo Woodrow Wilsonui.

Tą žino Rooseveltas ir tą 
turimo mes žinoti. Jis privers
tas saugoti kiekvieną savo žy
gi-

★ ★ ★
Lietuvių Literatūros Draugi

jos Moterų Komitetas padarė 
gerą sumanymą. Jos pasiūlė 
Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetui, kad būtų smarkiai 
agituojamos Amerikos lietuvės 
motinos pasiųsti Lietuvos mo
tinoms pasveikinimus formoje 
drapanėlių jų vaikams.

Komitetas tą sumanymą pri
ėmė. Gausite Moterų Komite
to ir LPT Komiteto bendrą 
paraginimą.

Bet nelaukite nė to. Darbuo- 
kitės jau dabar, šis vajus tę
sis visus du mėnesius: vasarį ir 
kovą.

★ ★ ★
Tai jau ir prabėgo pirmas 

šių metų mėnuo. Jau vasaris. 
Draugijos ii- kuopos laiko su-1 
sirinkimus. Kiekviena sten-; 
giasi savo narius palaikyti ge-j 
ram stovyje. O tai reiškia, kad j 
reikia narines duokles pasimo- 
kėti.

Nežinau, kaip kiti jaučiasi, 
bet man daug ramiau būna, 
kai pradžioje metų pasimoku 
visas narinėse duokles. Visuo
met tatai padarau dar sausio 
mėnesį. Paskui visus metus ne
bereikia žiūrėti į narines kny
gutes ir bijoti, kad nepavėluo
tum, kad neatsitiktum, kad 
nebūtum suspenduotas.

★ ★ ★
Suspenduotam gi būti ne

sveika ir negražu. Tąso tavo 
vardą po susirinkimus, apkal
ba, tinginiu, apsileidėliu kas 
nors išvadina. Tai geriau duo
kles pradžioje metų pasimo- 
kėti ir tokioms kalboms nepa
likti medžiagos.

★ ★ ★
Juk lietuviai sako: Skola— 

ne rona, neužgys. Jei norėsi 
(Tąsa 5-me pusi.)
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BERLYNE GIRDĖT SOVIETŲ ARTILERIJOS TRENKSMAI
Jankiai dar Keliose 

Vietose Įsiveržė 
Į Vokietiją

Paryžius. — Visame va
karų fronte nuo Holandijos 
iki Šveicarijos vokiečiai ata
kuojami. Pirmoji Amerikos 
armija, veikianti iš Belgi
jos, pažygiavo dar tris my
lias pirmyn Vokietijoje.

Toliau į pietus Trečioji 
amerikiečių armija paplati; 
no iki penkių mylių savo po
zicijas, užimtas vokiškame 
Our upės šone. Keliuose 
naujuose punktuose ameri
kiečiai įsiveržė į Vokietiją.

Dar toliau į pietus 7-ji 
Amerikos armija išvien su 
francūzais dalinai apėjo vo
kiečius Colmare ir nukirto 
jiem paskutinį ištrūkimo ke
lia. Talkininkai beveik visai 
apsupo nacius Cernay mies
te.

Į pietus nuo Aacheno a- 
merikiečiai keturiose vieto
se pralaužė Vokietijos sie
ną. Vien Pirmosios jankių 
divizijos kariai per dvi sa
vaites suėmė daugiau kaip 
2,000 vokiečių.

Vokiečiai praneša, kad A- 
merikos artilerija pradėjo 
smarkiai juos bombarduoti 
ties Duerenu, į rytus nuo 
Aacheno. Monschau srityje 
jankiai iššlavė nacius iš 
Kesternicho ir Eicherschei- 
do ir dasigrūmė iki Widdau 
pi*ie Roer upės. Kiti ameri
kiečių junginiai puola vo
kiečius Wahlerscheide, plen
tų mazge. Jankiai taip pat 
perėjo Vokietijos rubežių į 
rytus nuo Lanzerath.

Trečioji Amerikos armija 
užėmė Steįnebrueckę ir El- 
cherathą, pasieniniame Vo
kietijos ruože, rytiniame 
Our upės šone. Amerikie
čiai atmušė vokiečių kontr
ataką į rytus nuo Welchen- 
hauseno, Vokietijos parube- 
žyje.

Hitlerininkai Terorizuo
ja Savo Gyventojus 
London. — Berlyno radi

jas kartotinai grūmojo, kad 
naciai žudys vokiečius, ne
norinčius kariaut prieš So
vietus. Naciai įsakė varu 
imt į vadinamąją “liaudies 
armiją” visus vokiečius nuo 
16 iki 60 metų amžiaus, bė
gančius nuo ateinančios 
Raudonosios Armijos. Hit
lerininkai užreiškė, jog su
šaudys tuos, kurie mėgins 
išsisukt nuo tos pareigos.

Chemnitzo mieste gyvento
jai paliuosavo būrį šešioli
kinių jaunuolių ir virš 60- 
metinių senių, kuriuos na
ciai buvo rekrutavę per ab- 
lavas namas po namo. Susi
kirtime su žmonėmis tapo 
sužeisti keli nacių “rinkti
nieji gvardiečiai” SS, kaip 
sako žinia iš Maskvos.

Į Karaliaučių sugužėjo 150,- 
000 vokiečių pabėgėlių.
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KARALIAUČIUS VISAI APSUPTAS
Užimta Daugiau kaip 9 De

šimtadaliai Ryt. Prūsijos
London. — United Press 

praneša, kad Sovietų ka
riuomenė Rytinėje Prūsijoj 
apvalė nuo priešų dar 100 
ketvirtainių mylių; taigi jau 
tik 1,400 ketv. mylių sklypas 
telieka nacių rankose iš vi
so 14,786 mylių tenaitinio 
ploto.

AMERIKIEČIAI AT
GRIEBĖ LAIVYNO 
STOVYKLĄLUZONE

( Luzon, vas. 1. — Aštun
toji Jungtinių Valstijų Ar
mija, įsiveržus pirmadienį į 
vakarinį Luzon salos kran
tą, pažygiavo pirmyn dar 11 
mylių ir užėmė Olongapo, 
buvusią tvirtovišką Ameri
kos laivyno stovyklą, Subic 
Įlankoj. Kartu amerikiečiai 
atėmė iš japonų Grande sa- 
liukę, saugančią praplauki- 
mą į Subic Įlanką. Iš Olon
gapo šiem jankiam telieka 
pora tuzinų mylių susisiekti 
su šeštąja Amerikos armija 
L-ubao srityje. O tom armi
jom susisiekus, bus visiškai 
atkirsti japonai Bataan 
pussalyje, į rytus nuo Mani
jos, Filipinų sostinės.

Atmaršuojanti iš šiaurės, 
šeštoji armija paėmė Ca- 
luinpitą, arčiau kaip 25 my
lios nuo Manilos. Kiti ame
rikiečių kariuomenės jungi
niai išmušė japonus iš Udi- 
ao, Tayugo, Munozo, Tala- 
veros ir kitų gyvenamųjų 
vietovių.

Naciai Sušaudė Du Breslau 
Majorus už Norą Pabėgti 
Paryžius. — Čia girdėtas 

Berlyno radijo pranešimas 
skelbė, kad naciai sušaudė 
jau antrą Breslau didmies
čio majorą, esą, “už mėgi- 
,nimą pabėgti iš vietos.” Pir
mas Breslau majoras buvo 
sušaudytas prieš dvi savai
tes. Sovietai atakuoja vokie
čius apgultame Breslau mie
ste.

URMINIS NACIŲ TAN
KŲ NAIKINIMAS

iš jų 513 belaisvių, tame 
skaičiuje 486 amerikiečius. 
Visi šie belaisviai parvesti į 
amerikiečių pusę.

Maskva. — Sovietų kariai | Jankiai ir filipiniečiai
saus. 30 d. visuose frontuo- drąsuoliai tuo žygiu užmušė 
se sunaikino bei iš veikimo 500 japonų ir sunaikino 12 
išmušė 132 vokiečių tankus jų tankų. Negrįžo tik 27 
ir nušovė 40 jų lėktuvų.

JANKIAI SVEIKINA ŽYGIUOJANČIUS BERLYNAN RUSUS
Paryžius.— Amerikos ka

reiviai vakarų fronte įvai
riais būdais pareiškia 
džiaugsmą ir sveikinimus 
Raudonajai Armijai, spar
čiai maršuojančiai artyn 
Berlyno.

Amerikiečiai pasieninia- 
me Vokietijos miestelyje 
Brachelene iškėlė didelį pla
katą su parašu: “Maloniai 
prašome, Ivan!” vardu jan-

Rytų Prūsijoje Sovietai Suėmė 
Dar 3,300 Nacių, Atvadavo 90 
Vietovių, Pagrobė 53 Lėktuvus
Washington. — Valdinė 

Amerikos Susisiekimų Ko
misija paskelbė sekamą ofi
ciali Maskvos pranešimą a- 
pie žygius Rytinėje Prūsi
joje:

Baltarusijos Trečiosios ar
mijos kariai sudavė triuški
nantį smūgį vokiečiams, 
prasiveržė per stiprų nacių 
apsigynimo ruožą į šiaurva
karius nuo Karaliaučiaus ir 
perkirto visus kelius, ve
dančius iš Karaliaučiaus į 
vakarus ir į Pilau uostą. 
Vokiečiai greitai permetė į 
mūšį naujus savo kariuome
nės dalinius ir padarė visą

Rusų Bažnyčios Susirinki 
mas Dėkoja Stalinui

Maskva. ■-* čia Prisikėli
mo bažnyčioj susirinko vi
sos rusų pravolsavų bažny
čios vyskupų suvažiavimas 
išrinkti naują patriarchą, 
bažnyčios galvą. Dalyvauja 
daugiau kaip 160 vyskupiš
ko laipsnio dvasininkų, jų 
tarpe ir Šiaurinės Amerikos 
pravosl. metropolitas Ben
jaminas Fedčenkov ir Anti- 
ocho patriarchas Aleksand
ras.

Georgas Karpovas, pirmi
ninkas Valstybinės Tarybos 
Bažnytiniais Reikalais, sa
vo kalboj atžymėjo nuošir-

Būrys Jankiu ir Filipi
niečių Atėmė iš Japo

nų 513 Belaisvių
Luzon. — 400 amerikiečių 

ir filipiniečių smarkuolių 
šturmavo belaisvių stovyklą 
Nueva Ecija provincijoj,kur 
japonai laikė amerikiečius, 
anglus, holandus ir norve
gus belaisvius, 25 mylios už 
fronto linijos. Tie smarkuo- 

smarkuoliai. Generolas Mac- 

kių pėstininkų 406-to pulko. 
Kartu amerikiečiai pakėlė 
šautuvus, sveikindami ru
sus.

Vienas amerikiečių kuo
pos komaųdierius, rimtai 
juokaudamas, sakė savo ka
reiviams, siunčiamiems ant
rapus Roer upės:

“O kada jūs pereisite upę, 
būtinai užklauskite pralei
džiamojo slaptažodžio pir- 

u

B

eilę įniršusių kontr-atakų, 
bet neturėjo jokio pasiseki
mo.

Rytinėje Prūsijoje Raudo
noji Armija šturmu užėmė 
priešų susisiekimų centrą ir 
tvirtovę Friedlandą, geležin
kelių ir plentų mazgą Heils- 
bergą ir 90 kitų gyvenamų
jų vietovių. Sovietų kariai 
Rytinėje Prūsijoje per die
ną suėmė daugiau kaip 3,- 
300 vokiečių kareivių ir ofi- 
cierių; pagrobė 53 nacių 
lėktuvus, 70 kanuolių ir du 
prikrautus geležinkel. trau
kinius, neskaitant kitų kari
nių reikmenų bei įrengimų.

bažnyčios 
kare

dų pravoslavų 
bendradarbiavimą 
prieš vokiečius.

Vyskupų susirinkimas 
meldėsi už maršalo Stalino 
sveikatą ir pasiuntė jam ir 
Sovietų vyriausybei sveiki
nimą; dėkojo už paramą 
bažnyčiai ir sakė:

“Mūsų bažnyčia meldžiasi 
už greičiausią Sovietų Są
jungos ir talkininkų pergalę 
ir už pasisekimus Raudono
sios Armijos, kuriai vado
vauja ir kurią įkvepia didy
sis vadas, maršalas Juozas 
Vissarionovičius Stalinas.”

Naciai Areštavo dar 
Šimtus Savo Oficie- 
riy ir 7 Generolus

London^vas. 1. —- Morok- 
ko radijas pranešė, kad 
slaptoji nacių policija suėmė 
septynis vokiečių generolus 
ir 240 kitų oficierių iš fron
to prieš Sovietus. Jie nužiū
rimi, kad pritarė Laisvųjų 
Vokiečių Komitetui, kurio 
centras Maskvoje.

Tas komitetas, vadovauja
mas paimtų nelaisvėn vo
kiečių generolų, vėl per ra
diją šaukė Vokietijos žmo
nes sukilti prieš Hitlerį.

Arthur apdovanojo garbės 
ženklais visus šio žygio da
lyvius.

ma, negu šausite. Nes gal 
jau rusai bus pasiekę antrą
jį upės šoną.”

Vienas karinis virėjas ne
va skundėsi, kad, girdi, jam 
reikią maitinti daug naujų 
kareivių (suprask, rusų). 
Vargas tik tame, kad jie 
angliškai baisiai blogai kal-

Kai kur amerikiečiai vai
dina: “Ei, vyrai! Karas jau

Budapešte Suimta dar Virš 
8,000 Hitlerininką

Maskva. — Raudonoji Ar
mija vis naikino vokiečių ir 
vengrų kariuomenę, apsup
tą vakarinėje dalyje Buda
pešto, Vengrijos sostamies- 
čio; ir vien sausio 30 d. So
vietų kariai paėmė nelais
vėn dar 8,200 priešų karei
vių ir oficierių.

London, vas. 1. — Sovie
tų kariuomenė vakar pasie
kė vietas už 63 mylių į 
šiaurės rytus nuo Berlyno, 
kaip praneša United Press, 
amerikiečių žinių agentūra.

Berlyno radijas sakė, kad 
maršalo Žukovo Baltarusi
jos Pirmosios Armijos tan
kai ir šarvuoti automobiliai v.
įsiveržė į Odro upės klonį uz 
45 mylių i rytus nuo Berly
no. Jau girdėt Berlyne di
džiųjų sovietinių patrankų 
griausmai.

Raudonarmiečiai, žygiuo
dami pirmyn 60 mylių ilgio 
frontu, paėmė svarbų gele
žinkelių mazgą, Landsberg 
miestą, 67 mylios į šiaurių 
rytus nuo Berlyno, 
yersdorfą 
stočia, 63 
lyno.

Berlyno 
riai teigė, 
ginsis linijoj, einančioj pa
lei Odro upę tarp Kuestrino 
ir Frankforto miestų-tvirto- 
vių. Frankfortas, didis gele
žinkel. mazgas ir svarbiau
sias pramonės miestas ryti
nėje Vokietijoje, stovi prie 
Odro upės, už 3i9 myliu į 
pietų rytus nuo Berlyno. 
Kuestrin miestas, geležinke
lių centras, yra kampe tarp 
Odro upės rytinio šono ir 
įplaukiančios į ją Warthos 
upės.

Sovietų kariuomenė užė
mė Skampe, 39 mylios į pie
tų rytus nuo Frankforto. 
Nuo raudonarmiečių paimto 
Beyersdorfo yra 21 mylia 
iki Kuestrin tvirtovės. Pa
siekdami Soldin miestą su 
geležinkelio stočia, raudon
armiečiai paėmė punktus už 
35 mylių į pietų rytus nuo 
Stettino uosto, kokių 300,- 
000 gyventojų miesto, prie 
Odro upės žiočių į pietinę 

(Gal hitlerininkam davė! Baltijos Jūros įlanką.
įkvėpimo japonai, kurie per| 
radiją ramino vokiečius ir 
patarė taip kovoti, kaip ru
sai; tai, girdi, gal ir jūs lai
mėsite.)

RUSAI, PASAK NACIU, 
ARČIAU 39 MYL. 

NUO BERLYNO
London, vas. 1. — Vo

kietijos radijas sakė, kad 
maršalo Žukovo Pirmoji 
Baltarusijos armija pasiekė 
vietas už 39 amerikinių my
lių nuo Berlyno arba dar 
arčiau.

Berlyno radijas skelbė, 
kad Vokiečių Silezijoje rusų 
kariuomenė dar keliuose 
punktuose prasiveržė iš ry
tinių Odro upės krantų 
vakarinius.
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Naciu Nuostoliai
London. — Viso per die

ną sovietiniai kariai užėmė 
daugiau kaip 340 gyvenamų
jų vietovių ir užmušė bei 
suėmė 6,700 hitlerininkų, 
neskaitant tų 8,200 priešų, 
kuriuos raudonarmiečiai pa
ėmė Budapešte.

Bėgą 5,000,000 vokiečių iš 
vietų, kur artėja Raudonoji 
Armija.

Berlynas, Girdi, Imsiąs 
Pavyzdį iš Stalingrado

London. — Naciu kalbos 
per radiją rodo, kad jie ruo
šiasi ginti Berlyną panašiai, 
kaip Sovietai gynė Stalin
gradą.

PASIEKTA ODRO UPĖ 
NETOLI BERLYNO

Vokiečių komanda piane-j 
še per radiją, kad Sovietų 
kariuomenė pasiekė Odro u- 
pės krantus Kuestrino tvir-| 
tovės srityje, apie 39 mylios 
nuo Berlyno.

pasibaigė! Atėjo rusai! Dė
kimės savo daiktus į maiše
lius, ir trauksime namo!”

Kiek pirmiau vienas ame
rikietis saržentas, persiren
gęs raudonarmiečiu, nuste
bino visą savo kuopą, už- 
reikšdamas angliškai, bet 
rusiška ištarme: “Paruoški
te mums, rusams, patalpas! 
Mes jau nušlavėme vokie
čius!”

Vokiečiai Sako, Jog 
Sovietai Nuolat Ar

tėja prie Berlyno

ir Be
su geležinkelio 

mylios nuo Ber-

radijo komenta- 
kad naciai ypač

Laimėjimai Silezijoj ir 
Čechoslovakijoj

Maskva. — Sovietų ka- 
,riuomenė Silezijoj, į vaka
rus ir pietų vakarus nuo sa

lvo užimto Katowice miesto, 
atėmė iš vokiečių Heder- 

I brecką, Oderwaldę, Rati- 
borhammei, Golejową, Wie- 
lopolę ir 40 kitų gyvenamų
jų vietų. Raudonarmiečiai 
puola vokiečius dalinai ap
suptame Silezijos didmiesty
je Breslau.

Čechoslovakijoje, į šiaurę 
ir šiaurvakarius nuo savo 
užimto Lucenec miesto ir 
geležinkelių mazgo, Raudo
noji Armija, grumdamasi 
per kalnus ir miškus, atėmė 
iš nacių dar 60 gyvenamųjų 
vietovių, tarpe jų dideles 
vietoves Brezno, Plomka ir 
kitas.
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Jei Stovite su Rooseveltu, Turite 
Stovėti su Wallace

Republikonų partijos lyderiai, sudarę 
talką su reakciniais demokratais, nė juo
kais stojo kovon prieš Wallace, prieš jo 
paskyrimą komercijos departmento sek
retoriumi.

Aplink Wallace šiandien buriasi visi 
tie žmonės, kurie lapkričio mėnesio pra
džioj (1944 m.) būrėsi aplink prez. Roo- 
seveltą. Prieš Wallace šiandien buriasi 
tie, kurie tuomet būrėsi aplink Dewey.

Ko gi nori prezidento Roosevelto pa
skirtasis komercijos sekretorius arba 
ministeris? Jis nori darbuotis, kad po 
karo Amerikoje nebūtų ekonominio kri- 
zio. Jis nori, kad būtų pravestas gyve- 
niman prezidento Roosevelto Chicago j e 
sakytoje kalboje padarytas pažadas: už
tikrinti 60,000,000 darbų Amerikos darbo 
žmonėms. Jis nori, kad tie pinigai, ku
riuos tvarko komercijos departmentas, 
Įskaitant ir RFC fondus, būtų naudojami 
iie naudai kai kurių korporacijų, bet nau
dai visų smulkių biznierių, naudai visų 
darbo žmonių, naudai visų Amerikos 
žmonių!

Tie, kurie šiandien kovoja prieš Wal
lace, tie kovoja už nedarbą po karo, už 
krįzį. Tie, kurie kovoja prieš Wallace, tie 
kovoja prieš prez. Rodševeltą ir jo prog
ramą.

Štai, kodėl Amerikos žmonės taip 
smarkiai sujudo, kai jie pamatė, kad 
Jungt. Valstijų senate republikonai lyde
riai su demokratų partijos reakcininkais 
pasimojo neįsileisti Wallace į komerci
jos departmentą!

• Net ir Walter Lippman, republikonų 
organo “Herald-Tribune” bendradarbis, 
aną dieną įspėjo republikonus, kad jie 
neatliktų dar vienos kvailystės; kad jie 
hėbalsuotų prieš Wallace paskyrimą ko
mercijos departmento galva. Nes jei jie 
tai dalys, jeigu jiems pavyktų Wallace 
atmesti, tai republikonai tuo būdu užsi- 
’duotų sau tokį smūgį, kuris jiems atsi
rūgtų labai ilgai.

Patsai Henry A. Wallace visą šį daly
ką ima atsargiai ir rimtai. Jis nesisieloja 
ir nerėkauja. Jis aną dieną sakė kalbą 
New Yorke ir joje labai rimtai dalykus 
dėstė, aiškindamas, kas laukia Amerikos 
ir kas laukia pačios partijos — demokra
tų partijos — kuriai jis priklauso.

Jis mano, jog tie senatoriai, kurie šian
dien kovoja į)rieš prezidento pateiktąjį 
“Ekonominių Teisių Bilių”, neriasi sau 
politinę kilpą ant kaklo. Jis mano, kad 
jis, būdamas komercijos sekretorium ir 
valdydamas tuos fondus, kuriuos iki šiol 
valdė Mr. Jones, galėtų ryškiai prisidėti 
prie pravedimo prez. Roosevelto pateik
tų ekonominio biliaus dėsnių gyvenimam 
Tie senatoriai, kurie balsuos prieš tai, 
turėtų žinoti, kad jų laukia pralaimėji
mas 1946 metais.

Rimtesnieji ir apdairesnieji kapitalis
tai, toki kaip Henry J. Kaiser, ir kiti, 
taipgi griežtai stoja už Wallace.

Organizuoti darbininkai — už Wal- 
teėe-. ..

Biznieriai — už Wallace.
Intelektualai taipgi stoja už Wallace.
Milžiniškos farmerių masės — daro tą 

patį.,
. Prieš Wallace šiandien kovoja taip va

dinamieji ekonominiai rojalistai, reakci- 
idhkai, — daugiausiai tie, kurie kovojo 
prieš prezidentą Rooseveltą.

Kai šituos žodžius skaitytojas skaitys, 
jei dar senatas nebus taręs tuo reikalu 
tėigiamo žodžio, skaitytojas raginamas 
pasiųsti telegramą arba laišką savo se- 
natpriui, reikalaujant, kad jis stovėtų «už

Wallaceo užtvirtinimą komercijos sekre
toriumi ! ,

Kai mes kovojame už Wallace, mes 
kovojame ne tiek už asmenį, kiek už 
principą, kiek už svarbų reikalą, susijusį 
su pokariniu Amerikos žmonių gyveni
mu, su jų gerbūviu.

* t ' J
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Kas Ką Rašo ir Sako Skaitytojų Balsai

Hitleris Dar Gyvas
Per tūlą laiką buvo reiškiama abejoji

mas, ar Hitleris yra gyvas. Kai kurie 
manė, būk jo jau nebesą, kiti skelbė, būk 
jis sudurnavojęs, sukreizavojęs.

Pasirodo, kad klaidą darė tie, kurie 
skelbė, būk Hitlerio jau nebesą. Jis dar 
gyvas. Jis sakė vokiečiams kalbą praeitą 
antradienį — jo 12-kos metų viešpatavi
mo sukakties proga. i

Ar Hitleris sukreizavojęs ar ne, — 
sunku pasakyti. Kai kurie žmonės mano, 
būk jis niekad nebuvo pilnai normalus, 
visuomet buvęs truputėlį “Luktelėjęs”. 
Galima daiktas, kad jis ir šiandien tokis 
tebėra: ’’kuktelėjęs”, bet1 dar ne visai 
durnayotas.

Kaip ten bebūtų, Hitleris sakė kalbą. 
Ką jis pasakė? Seną hitlerinę pasaką. 
Nacizmas Vokietijai atnešęs gerbūvį, 
bolševikai sudarę konspiraciją su kapi
talistais prieš hitlerinę Vokietiją, žydai 
esą visų blogumų šaltinis, etc.

Mums įdomus buvo tas jo surikimas, 
kurį jis taikė patiems vokiečiams. Jis 
grasino mirtimi kiekvienam, kuris tik 
bandytų naciams durti į nugarą. Gali
mas daiktas, kad Hitleris dar ne vieną 
tūkstantį vokiečių nudurs pirmiau, negu 
jis pats bus pakeptas. Nes kiekviena die
na rodyte rodo vokiečiams, kad jų padė
tis beviltiška, kad jie turi hitlerizmą pa
šalinti ir pasiduodi Jungtinėms Tautoms. 
Tokius Hitleris šaudys be jokios miela- 
širdystės. O tokių Vokietijoje šiandien 
daugiau, negu kada nors buvo!

Kaip neimsi, ši Hitlerio kalba buvo 
pusiau padūkusio) valdovo kalba.

Milijonai vokiečių, jei ir labai norėjo 
išgirsti jo kalbą, pilnai negalėjo, nes 
Raudonosios Armijos patrankų garsai ją 

■'nemielaširdingai pertraukdinėjo. Ir tie 
raudonųjų patrankų baubimai vis labiau 
artėja link Berlyno, link naciškos valsty
bės sostinės. ' [•

Pagal visas taisykles, mums atrodo, ši 
Hitlerio kalba turėjo būti paskutinė, ta
čiau, galimas daiktas, jog dar ji nebus 
paskutinė. Galimas daiktas, jog Hitleris 
dar turės vieną kitą progą paplepėti, pa
rėkauti, tik tasai jo rėkimas vis turės 
mažiau ir mažiau prasmės net ir pačiuo
se juodžiausiuose naciuose.

Hitlerinei Vokietijai artinasi galas ir 
jos neišgelbės nei joki Hitlerio astrolo
giški pranašavimai, joki niauriojimai per 
radiją, joki gązdinimai.

Už PRIPAŽINIMĄ LAIKI
NOSIOS LENKIJOS 

VALDŽIOS
Labai naudingą' ir gerą 

žygį padarė Amerikos Len
kų Darbo Taryba (Ameri
can Polish Labor Council), 
kuri atstovauja daugiau 
kaip pusę miliono organi
zuotų Amerikos lenkų. Ta
rybą yra sudariusios darbo 
unijos iš Amerikos Darbo 
Federacijos ir CIO. Ją pil
nai remia didžioji Amalga^ 
meitų rubsiuvių unija, ku
rios vice-prezidentas Leo 
Krzycki yra jos preziden
tas.

Vardu Tarybos brolis 
Krzycki pasiuntė laišką 
prezidentui Rooseveltui. Sa
vo laiške Krzycki pažymi, 
kad American Polish' Labor 
Council atstovauja 643,000 
lenkų amerikiečių. 
Jis ragina, kad prezi
dentas tuojau užmegs- 
tų ryšius su laikinąja Len
kijos valdžia, kurią taipgi 
jau yra pripažinus Tarybų 
Sąjunga. Laiške, tarp kitko 
sakoma:

“Išlaisvintosiose Lenkijos 
dalyse žmonės naudojasi de
mokratija. Darbo unijos at- 
steigtos, bažnyčios ir moky
klos vėl atidarytos. Mes ne
abejojame mūsų draugišku
mu Lenkijos žmonių aspira
cijoms įsisteigti tvirtą, ne
priklausomą, demokratinę 
Lenkiją. Tokia Lenkija būtų 
tvirta, nes jinai gyventų tai
koje ir kooperuotų su savo 
kaimynais — Tarybų Sąjun
ga ir čechoslovakija, ir 

taipgi Su kitomis Europos 
demokratinėmis šalimis ir 
su Jungtinėmis Valstijomis.

“Mes esame tikri, kad mū
sų valdžia suras galimybę 
draugiškai kooperuoti su 
naujai įsteigtąja laikinąja 
Lenkijos valdžia.”

Šitie susipratę lenkai ne
sibijo naujų Lenkijos rube- 
žių. Jie sutinka, kad Lenki
jos rubežiai būtų praplėsti 
į vakarus. Jie tiesiog sako:

“Mes esame tikri, kad ši
toks klausimo išsprendimas 
ne tik naudingas Lenkijai, 
bet taipgi visos Europos tai
kai, ir todėl taip pat Jung
tinėms Valstijoms.”

Kaip Keleivis Mulkina 
Savo Skaitytojus

Aš tą šlamštą Keleivį ne
noriu nei į rankas imti, ba 
iš anksto žinau, kad ten yra 
šmeižiama mūsų šalies są
jungininkė Sovietų Sąjunga, 
Raudonoji Armija, ir jos 
vadas maršalas Stalinas. 
Bet vienas mano frentas po 
prievarta įbruko du Kelei
vius, No. 3 ir 4. Na, tai ką 
tu žmogus padarysi, reikia 
peržiūrėt, ypač ką rašo 
Strazdas ir kiti hitlerinio 
plauko peckeliai.

Keleivis, Nr. 4 ant pirmo 
puslapio, štai kaip bliauna; 
Rusų armija dabar ritasi 
Rytprūsių lygumomis be jo
kios opozicijos. Nacių vadai 
išvarė prieš ją mokyklų vai
kus ir šaukia visus, kas tik 
gali pakelt šautuvą.

Ot kokiais stebuklais'Ke
leivis mulkina savo skaity
tojus. Bet Keleivis nėra jau 
toks žioplas, jis žino, kad 
trys milijonai Raudonosios 
Armijos per savo ofensyvą 
triuškina Hitlerio naciškai 
armijai nugarkaulį, muša - 
grūda juos be pasigalėjimo, 
tai* Keleiviui daug strioko, 
kad negali saviem lansmo- 
nam Fricam barbaram pa
dėt atsilaikyti. Keleiviui tik
tai mokyklų vaikai vaidina
si, ai vai, kaip prastai, kad 
ponam fliukteriam negerai. 
Kitų puslapių neskaičiau, 
numečiau į šlamu krepšį.

Imu Keleivį No. 3 ir skai
tau visus antgalvius, kurie 
pagal pronacišką planą su
redaguoti šiaip: “Stalinas 
Užbaigė Savo Sit-down 
Streiką. Lietuvoj veikia 
bolševikų teismai. Ką komu

nistai laimėjo Graikijoj. Vėl 
patarnavo komunistam. Ko
munistai skundžia lietuvių 
kriaučių lokalą. Komunistai 
prieš Lietuvos vėliavą. 
Graikijos komunistai sumu
šti. Komunistai sumaskolino 
savo svetainę. Buvo veiklus 
komunistas, bet vėliau jų 
pašiepiamas.”

Skaičiau raštus po šiais 
antgalviais, perdėm buvo 
niekinama Sovietų Sąjunga, 
taip, kaip kad ją niekina 
pats Hitleris. Niekinami 
Pruseika, Bimba, ir kiti lie
tuviai rašytojai. Strazdas 
neriasi iš kailio, kad tiktai 
kuodaugiausia įkandus ko
munistam ir Sovietų Sąjun
gai. Aš tyčia jieškojau, ar 
nebus kas nors parašyta 
prieš Hitlerį ir Japoniją, su 
kuriais mūsų šalis veda kru
viną karą, bet nieko nesura
dau. Skaitant tą šlamštą, 
susidaro įspūdis, kad Ger
mani jos naciai ir Japonijos 
barbarai O. K.

Laikas jau būtų Keleivio 
skaitytojams pabust ir apsi- 
žiūrėt.

Anais metais aš per Lais
vę rašiau, kad apie Vely
kas Raudonoji Armija bus 
netoli Berlyno atžygiavus. 
Tai N. Gadynė ir Keleivis 
pašiepė mane. Bet dabar, 
nors ir truputį suvėluota, 
mano pranašystė pildosi. 
Klausant žinių per radiją, 
atrodo, kad R. Armija jau 
tiktai 75 mylios nuo Berly
no. Galiu drąsiai bečyt iš 
šimto dolerių, kad per atei
nančias Velykas Raudonoji 
Armija švęs savo galingos 
pergalės dieną Berlyne.

V. J. Stankus

HARTFORD, CONN.

Konversija SLA Bus Pravesta
“Tėvynė” rašo, jog p. Laukaitis pareiš

kęs, ’’jei gautume ganėtiną skaičių nau
jų narių, tai ir besiartinanti konversija 
būtų lengviau pravesti.”

Mums rodėsi, kad konversijos planą 
praeitasis SLA seimas atmetė ir paliko 
patiems SLA nariams savanoriškai per
sikelti iš vienų apdraudos skyrių į kitus.

Kaip dabar ten bus?

NEVYKSTA IŠTRŪKT.
Maskvą. — Į šiaurvaka

rius nuo Allensteino Rytinė
je Prūsijoje skaitlingi vo
kiečių pėstininkai ir tankai 
vėl bandė prasiveržt iš ap
supimo. Raudonarmiečiai iš
daužė jų bandymus ir atme
tė hitlerininkus atgal.

A r Jie Tam Priešinsis?
Vilnyj V. Andrulis rašo:

Jei Prūsų Lietuva, su apie 14,000 
ketvirtainių mylių bus suvienyta su 
didžiąja Lietuva, Lietuva turės virš 
50,000 ketvirtainių mylių.

Jos gyventoju skaičius viršys 5,000,- 
000.

Ji turės kelis gerus portus.
Įdomu, kad lietuvių “tarybininkų” 

laikraščiai liovėsi Prūsų Lietuvą vadi
nę tuo vardu.

Matysite, jie bus priešingi Lietuvos 
suvienijimui.

Juk tai jie, ilgai dainavę: ”Mes be 
Vilniaus nenurimsim,” nenorėjo Lie
tuvai Vilniaus, kada SSSR atidavė tą 
miestą Lietuvai, atėmus iš pilsudski- 
nės lenkų valdžios.
Kadaise Pakštas reiškė pageidavimo, 

kad Mažojoj Lietuvoj būtų įkurta “kolo
nija”, kuriojė galėtų po karo gyventi visi 
lietuviški hitlerininkai, kuriems jų “ka- 
marotai” Amerikoje rinktų pašalpą.

Jeigu Mažoji Lietuva bus įjungta į Di
džiąją, tuomet Pakšto svajones šuo ant 
uodegos nusineš. Ne su viena jo teorija 

-.-tas nelabasis šuov taip padarė!

EISI—GAUSI MUŠTI, 
NEISI — GAUSI MUŠT. 
Naujienų redaktorius su

šilęs įieško naujos lazdos 
mušimui Lietuvos vyriau
sybės.. Nepatinka jam, kad 
iš Lietuvos ateina laiškų, 
kuriuose nėra prakeikiama 
tarybinė vyriausybė. Jam iš 
viso pikta, kad bile kokie 
laiškai ateina. Daug geriau 
jam būtų, jeigu jokie laiš
kai iš Lietuvos neateitų. 
Grigaitis tada galėtų saky
ti: Matote, naciai neišleido 
nieko iš Lietuvos, neišlei
džia ir bolševikai! Bijo, kad 
mes amerikiečiai nesužino- 
tumėm tiesos apie Lietuvą.

Bet iš išlaisvintos tary
binės Lietuvos laiškai ateina 
vis didėjančiam skaičiuje. 
Pasirodo, kad Raudon. Ar
mija, išvijus vokiečius iš 
Lietuvos, ragino Lietuvos 
žmones rašyti laiškus savo 
giminėms Amerikoje. Jiems 
net ir popierio suteikė, kad 
turėtų ant ko laiškus para
šyti. Todėl jau daug laiškų 
ateina.

Tai ką dabar Naujienų 
redaktorius darys? Kaip jis 
dabar prikibs prie Mas
kvos? Įgudusiam triksinin- 
kui, kokiu yra Grigaitis, 
tatai visai nesunku. Jisai už 
savo žodžius neima jokios 
atsakomybės, o žino, kad už 
jį yra dar kvailesnių ir jam 
tikės, nepaisant, kokią kvai
lystę jisai pasakys. Todėl 
Grigaitis ir gieda: .

“Jeigu Maskva dabar iš
leido pluoštą laiškų i užsie
nį, tai su tam tikru politi
niu tikslu. Jeigu kurie laiš
kai iš Amerikos nueis į 
Lietuvą ir bus pristatyti 
tiems, kuriems jie siunčia
mi, tai tas irgi bus padary
ta su tam tikru tikslu. Ame
rikiečiam, žinoma, pavojaus 
nėra, bet žmonėms Lietuvo
je— gali atsitikti visaip.” 
(Naujienos, sausio 23 d.).

Supraskite, kurie Lietu
voje gaus nuo amerikiečių 
laiškus, tie bus valdžios per
sekiojami. Tai pikčiausio 
politinio šarlatano zauna ii; 
kurstymas Amerikos lietu
vių, kad jie nesistengtų už- 
megsti ryšius su savo bro
liais ir seserimis Lietuvoje.

Gal Naujienų skaitytojai 
ir paklausys šito grigaitinio 
patarimo. Iš to, žinoma, 
Lietuvai didelių nuostolių 
nebus, nes tie skaitytojai 
nesudaro nei vienos tūks
tantinės Amerikos lietuvių 
visuomenės dalelės. Kiek
vienas gi kitas lietuvis sku- 
binsis ir stengsis susirašinėt 
su saviškiais Lietuvoje, kaip 
tik greitai paštas susitvar
kys ir laiškai galės laisvai 
iš vieno krašto vaikštinėti į 
kitą./Karo sąlygose, aišku, 
susirašinėjimas negali būti 
normališkas.

Maskva. — ūmai vejami 
iš Silezijos miestų, vokiečiai 
paliko beveik sveikus fabri
kus, kurie, todėl, vėl netru
kus pradės dirbti, jau Sovie
tams. '

Keletas žinučių iŠ Mūsų 
Kolonijos.

Sausio 15 d. L. A. P. Kliu- 
bas turėjo metinį susirinkimą, 
į kurį nemažai nariu atsilankė. 
Valdybos ir .komisijų nariai už
ėmė savo vietas. Pasižadėjo 
kiek tik galėdami darbuotis 
1945 metais kliubo ir visuome
nės gerovei. Pirmininkas J. 
Pilkauskas padėkavojo valdy
bos ir komisijos nariams už 
nuoširdų pasižadėjimą. Jis sa
kė: Aš užimdamas 9-tų metų 
pirmininkystės vietą pasižadu 
kliubo darbuotis, prisilaikant 
tos pat taktikos, kaip iki šiolei. 
Jo kalba buvo aplodismentų 
palydėta.

Iš raportų pasirodė, kad 
kliubas paskutiniais metais ne 
vien aukštai pakilo finansiniai, 
bet ir atliko daug kitų pavyz
dingų darbų. Buvo surengta 
net penki dideli koncertai su 
šokiais, kurie pasitarnavo pa
galbai karo laimėjimo, liko iš
parduota už $100,000 vertės 
karo bonų, sukelta arti $800 
Raudonajam Kryžiui, į karei
vių fondą sukelta arti $400. 
Kliubas aukavo labdaringiems

tikslams virš $200. Ir tuo pat 
laiku mūsų parengimų daly
viai buvo pasitenkinę. Už gerą 
pasidarbavimą kliubas paskyrė 
$50 darbuotojų pietums.

Buvo susirinkime darbuoto
jai ir žymūs svečiai, kaip tai, 
naujas kliubo advokatas, komi- 
sionierius Cornelius Maylon, 
tiesų žinovas. Jis pasveikino 
kliubo narius ir pasižadėjo, 
reikalui esant, kuo geriausiai 
kliubui pasitarnauti.

Antras svečias buvo, tik grį
žęs iš karo fronto Franci joj, 
kliubo narys, tai kapitonas Ta
das Špilius. Jis yra daug pasi
žymėjęs kovoj. Jis pasakė kal
bą lietuviškai ir kreditavo 
kliubą ir jo valdybą už veiklą 
namų fronte. Jis ragino ir to
liau pardavinėti karo bonus, 
remti Raudonąjį Kryžių, dirbti 
karo pergalei ir patsai, sakė, 
kad grįš atgal į frontą, kad tai 
pergalei pasidarbuoti. Nariai 
jo kalbą labai nuoširdžiai pa
lydėjo aplodismentais.

Sausio 23 d. LAP Kliubo na
mo direktoriai, kurie suside
da iš 13-kos narių, turėjo po
sėdį, išrinko valdybą ir vei
kiančius 1945 metą komitetus.

Pirmininku išrinktas Petras

Jungtinių Valstijų armijos inžinieriai naikina Amerikos ir iš vokiečių atimtus ka
ro pabūklus, kurie jau sugadinti. Sūfiaikihia todėl kad jeigu vokiečiai vėl bandytų 
pladėti puolimą ir prisieitų trauktis, tai kad haciai tais pabūklais nebegalėtų pasi
naudoti, juos pasitaisę.

Giraitis, užrašą raštininku — 
C. Meškinas, fin. raštininku— 
A. Laskus, trustistais — A. 
Kelenas ir J. Baltulionis, kliub- 
ruimio gaspadorium — tas pat 
Frank Haiko. Veikiantis komi
tetas dėl įvairių parengimų: J. 
Giraitis, S. Makaveckas, J. Va
sil, J. Pilky, N. Evans ir A. 
Valinskas. Namo prižiūrėtojas 
— Ant. Bakstis, o viso biznio 
dabotoju — J. A. Pilky. Nau
jai susitvarkę pasidarė veiki
mui planus.

Tuojau bus atspausdintos 
knygelės išleidimui $190 karo 
bono, kurį kliubas paaukavo 
paramai Lietuvos žmonių, nu
kentėjusių nuo vokiečių karo. 
Bus surengta didelis koncertas 
ir šokiai. Taipgi planuojama 
surengti kitą didelį parengimą 
naudai Raud. Kryžiaus.

Yra rengiami krutami pa
veikslai nedėlioj, vasario 4 d.,

(Tąsa 5-me pusi.)
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Dar Tik Labai Maža Pradžia
Sausio 27 dieną laikėme 

Lietuvių Literatūros Drau
gijos Centralinio Komiteto 
susirinkimą. Trumpai, bet 
rimtai pasižiūrėjome į da
bartinę Draugijos padėtį. 
Sekretorius išdavė platų ra
portą. štai, trumpoje su
traukoje, kas pasirodė:

1944 metus užbaigėme ir 
uždarėme gerai, laimingai. 
Viskas, kas buvo pasibrėžta 
atsiekti, tapo atsiekta. Fi
nansiniai išėjom ant lygių 
— visas bilas pilnai apmo
kėjome. Tai labai džiugu, 
atsižvelgiant į nepaprastą 
visko pabrangimą.

Tik tas nelabai malonu, 
kad net 190 narių tebėra 
nemokėję duoklių už 1944 
metus. Jie randasi penkiose 
dešimtyse kuopų. Tas tie
sa, kad keletas jų yra mi
rę, keletas yra griežtai nu
sistačiusių nebepriklausytų 
tačiau didelė jų dauguma 
užsiliko tik dėl apsileidimo. 
Juos nereikėtų pamiršti. Tų 
kuopų vadai turi pasirūpin- 
ti.

Jau ir šių metų visas mė
nuo prabėgo. Turime prisi
pažinti, kad pradžios rezul
tatais netenka džiaugtis ir 
didžiuotis. Dar tik 29 kuo
pos yra prisiuntusios 
duoklių už 1945 metus. Ir 
iš jų tik keturios kuopos yra 
jau pasimokėjusios už visus 
savo narius. Tos kuopos y- 
ra: Seattle, Portland, Ha
milton ir Kenosha. Didelis 
joms kreditas.

Naujų narių šiemet jau 
gauta 56. Tai pradžia jubi
liejinio vajaus. Toliau va
jus turės smarkiau įsisiū
buoti. Kaip jau žinot, mūsų 
troškimas yra, kad jubilie
jinis vajus duotų tūkstantį 
naujų narių.

Šių metų knyga jau ati
duota spaudai. Ją parašė K. 
Mizara. Tai bus graži apy
saka iš Amerikos lietuvių 
gyvenimo. Knyga vadinsis: 
“Bernardo Gavelio Klaida.” 
Kaip greitai knyga bus ga
tava, dabar priklausys nuo 
spaustuvės.

Padidintas pirmas šių 
metų Šviesos numeris irgi 
jau spaudoje. Manoma, jog 
jį suspės padaryti dar vasa
rio mėnesį. Šis numeris bus 
64 puslapių.

Informacinė brošiuraitė 
“Susipažink su Literatūros 
Draugija” jau gatava ir ne
užilgo ją kuopos gaus. Ši 
brošiuraitė taikoma nau
jiems nariams bei norin
tiems įstoti į Draugiją. Te
gul jie susipažįsta, ką mū
sų Draugija veikia ir kaip ji 
organizaciniai tvarkosi ir 
stovi, kur jos kuopos ran
dasi ir 1.1. Ji turėtų pagel
bėti mūsų jubiliejiniam va
jui.

Komitetui buvo raportuo
ta apie eigą vajaus už įstei
gimą Centralinio Archyvo. 
Darbas jau pradėtas. Ar
chyvo komisija pilnai suor
ganizuota. Ji išleis į lietu
vių visuomenę atsišaukimą. 
Didžiųjų organizacijų kuo
pos gaus tuo reikalu laiš
kus su prašymu finansinės 
paramos. Mūsų kuopos, ga
vusios nuo komisijos laiš
kus, turi juos rimtai apsvar
styti ir surasti būdus dėl 
parėmimo finansiškai. Ko
misija susideda iš senų vei
kėjų. Jon įeina: Vincas Ru
daitis, Jonas Gužas ir Jonas 
Siurba.

Moterų Komisija darbuo
jasi gerai. Ji žada smarkiai 
pasidarbuoti dėl pasiuntimo 
Lietuvon našlaičiams para
mos. Tuo reikalu bus taria
si su Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komitetu. Negerai, 
kad iki šiol dar neišėjo bro
šiūra apie karžygę partiza

nų vadovę Marytę Melni- 
kaitę. Bet tai ne komisijos 
kaltė: spaustuvė negalėjo 
padalyti.

Ryšyje su Moterų Komi
sijos veikla, susirinkime bu
vo atsiminta , kad moterų 
kliubuose yra daug narių, 
kurios nepriklauso prie Li
teratūros Draugijos. O tos 
moterys labai tinkamos būti 
sios garbingos organizaci
jos narėmis. Jos visos yra 
nuoširdžiai kviečiamos įsto
ti. Kliubų vadovės turėtų 
savo nares gražiai pakal
binti į Literatūros Draugi
ja.

Jau išrinkome komisiją 
jieškojimui rankraščio dėl 
1946 metų knygos. Bendra 
nuomonė buvo, kad 1946 
metų knyga būtų iš mokslo 
srities. Šiame kare mokslas 
yra parodęs didžiausius ste
buklus. Lietuvių kalba žinių 
apie tai turime labai mažai 
— kaip ir visai neturime. 
Jei kas parašytų lietuvių 
kalba, arba jeigu pasirody
tų kita kuria kalba knyga 
apie vėliausius mokslo ati
dengimus ir atradimus, mū
sų Draugija pasirūpintų iš
leidimu.

Tiek apie įvairius bėga
muosius Draugijos reikalus. 
Kas dabar svarbiausia, tai 
narinių duoklių rinkimas ir 
mokėjimas. Tai beveik vie
nintelis Draugijos įplaukų 
šaltinis išleidimui literatū
ros ir pravedimui visų pla
nų. Visos Centralinio Komi
teto pastangos bus veltui, 
jeigu anksti ir laiku nariai 
nepasimokės duoklių. Tai 
sakome kasmet pradžioje 
metų ir tai pakartojame da
bar: be galo svarbu pasimo- 
kėti duokles pradžioje metų. 
Jau dabar reikia spaustu
vei duoti pinigų (ir nema
žai) už Šviesą ir knygą. Bet 
jų turime tik labai mažai, 
nes dar tik saujalė narių te- 
pasimokėjo duokles.

Svarbu ir tas, kad kai 
nariai mokasi duokles ank
sti ir gausingai, tai ne tik 
Centre, bet visoj organiza
cijoj esti geresnė nuotaika, 
visi smagiau jaučiasi, visi 
darbai geriau sekasi, visi 
pasimojimai greičiau išde
ga. Argi mes negalėtumėme 
šiemet taip pasidarbuoti 
duoklių rinkime ir mokėji
me, kad nors kartą sulau
kus liepos pirmos dienos ne
bereikėtų užsimokėjimo lai
kotarpis pratęsti?

Niekas negali skųsties, 
kad neturi iš ko pasimokė- 
ti. Gali tuomi skųsties tik
tai tas, kuris dėl ligos nega
li dirbti. Tokiam nariui na
rinė duoklė esti dovanoja
ma. Šiaip kiekvienas narys 
ir narė gali duokles pasimo- 
kėti. Susirinkimuose reikia 
apie tai kalbėti. Neateinan
čius į kuopos susirinkimus 
narius reikia pasiekti ir 
duokles iškolektuoti. Čia la
bai svarbi rolė kuopų virši
ninkų, ypatingai finansinių 
sekretorių.

Pasidarbuokite pradžioje 
metų, paskui bus daug leng
viau ! Mokėkit narines duok
les be jokio atidėliojimo!

O mokėdami duokles, jei
gu tik galite ištesėti, pa
aukokite dolerį kitą, ar tai 
Draugijos literatūros išlei
dimui, ar Centralinio Ar
chyvo įsteigimui!

A. Bimba,
LLD. Pirmininkas.

SKANDINA NACIŲ LAI
VUS TIES LIEPOJA

Maskva. — Liepojos uos
to srityje Sovietų lakūnai 
nuskandino dar 4 vokiečių 
transporto laivus, visa 26,- 
000 tonų.

Neseniai CIO Politines Veiklos Komitetas buvo su- 
ruošęs Los Angeles mieste bankietą pagerbimui Sidney 
Hillmano. Dalyvavo apie 900 žmonių. Čia jis kalbasi su 
Carey McWilliam, autoriumi ir Charles Boyer, žymiuo
ju aktoriumi.

V ertinga Istorinė 
Knyga

ir kija 
centrą kad

(Pabaiga)
1263 metais Mindau gis žu

vo. Jo vietoje atsistojo jo sū
nus Voišelkas, o vėliau Min- 
daugio žentas, rusas, kuni
gaikštis švarnas. Po švarno 
mirties, tarpe 1270-1282 me
tų, lietuvių-rusų valstybės 
priešakyje stovėjo Trodenas, 
Vytenis ir kiti.

Gedeminas ir Rusai
Po Mindaugio, didžią rolę 

lietuvių istorijoj suvaidino Ge
deminas. Kas buvo jo tėvas, 
tai viąaip užrašyta : Pukuve
ras, Putuveras, Utinueras ir 
Liųtuveras. Tūlą laiką lietu
vių-rusų valstybės priešakyje 
stovėjo du broliai: Vytenis iki 
1316 m. ir Gedeminas (1316 
iki 1341). Prie Gedemino lie
tuvių-rusų valstybė smarkiai 
išsiplėtė, nes buvo atremta to
torių veržimąsis. Gedeminas 
vaidinosi “Rex Litvinorum Ru- 
thenoruque” arba “Rex Litvi
norum et multorum Rutheno- 
rum” (Karalius lietuvių ir ru
sų) arba (karalius lietuvių ir 
daugelio rusų.) (56 pusi.)

Gedeminas apvesdino savo 
dukrą Augustą-Anastaziją su 
Maskvos kunigaikščiu Simanu. 
Jis įsteigė Vilniaus miestą 
lietuvių-rusų valstybės
perkėlė, iš Naugarduko į Vil
nių. Gedeminas žuvo kovoj 
prie apgulimo vokiečių kry
žiuočių pilies 1341 metais.

Algirdas ir Broliai
Dar gyvas būdamas Gede

minas savo sūnus paskirstė, 
kur kuris viešpataus. Monavi- 
dui pavedė Karnavą ir Sloni
mą — Raudonoj Rusijoj; kitą 
dalį Raudonosios Rusijos su 
Naugarduku — Kariotui; Al
girdui — Krėvės sritį, Keistu
čiu i — Trakus, Gorodenko ir 
Baltstogės sritis; Narumantui 
—• Pinsko sritį ir Jaunučiui — 
Vilnių. Liubartui buvo skiria
ma Galicijos ir Volyniaus že
mės, dėl kurių paskui išsivys
tė tarpe Lietuvos, Lenkijos ir 
Vengrijos ilgų metų karai.

1348 metais kryžiuočiai su- 
įpušė lietuvius ant Strėvos 
upės, kas apsunkino valstybę. 
Su lenkais ir vengrais ėjo 
žiauri kova dėl Volyniaus ir 
Galicijos žemių. Algirdas ir 
Keistutis nuvertė Jaunutį ir 
pasiėmė Vilnių (69 pusi.).

Po Algirdo mirties Žemaiti
joj viešpatavo Keistutis. Ja- 
gaila (Algirdo antros pačios 
sūnus) su savo broliais Vigon- 
du, Kirgaila, Skirgaila, Lug- 
vienu, Minkaila ir Svidrigai- 
la) nepasitikėjo dėdei Keistu- 
čiui. Jegaila tuojau organizuo
ja prieš Andrių, Polocko ku
nigaikštį, (brolį, tik iš kitos 
motinos), karą ir šaukėsi tal
kon vokiečius kryžiuočius. Tuo 
gi laiku Maskvos kunigaikš
tis Dimitrius Donskoj, šalinin
kas Andriaus ir Keistučio, ve
dė sunkią kovą prieš mongo- vo

lūs (Mamajų). Vokiečių spau
džiami žemaičiai, su Keitučiu 
priešakyje, negalėjo ateiti į 
pagalbą Andriui. Keistutis 
visgi, lapkričio 1, 1381 metais, 
paėmė Vilnių. Bet ne ilgam. 
Jegaila įveikė Keistučio jėgas. 
Vytautas puolėsi į pagalbą 
Keistučiui, bet buvo atmuštas 
nuo Vilniaus ir užsidarė Tra
kuose. Ant Vytauto užpuolė 
Jegailos ir kryžiuočių jėgos.

Keistutis, sugrįžęs iš Po
locko srities, rado i reikalus 
prastai. Jis bandė taikintis su 
Jegaila. Jegaila veidmainiškai 
pasikvietė jį į Vilnių, neva de
ryboms, suėmė ir uždarė į 
Krėvos pilį ir Vytautą į Vil
niaus pilį. Už kelių dienų Je
gailos tarnai pasmaugė Lie
tuvos kunigaikštį Keistutį. Vy
tautui pavyko pabėgti. Jegai
la vėliau su Vytautu ir jį re
miančiais Lietuvos ir Vakarų' 
Rusijos dvarponiais turėjo da
ryti nusileidimų, bet Lietuva 

; vis tampriau ir tampriau rišo
si su Lenkija, po to, kaip Je
gaila apsivedė su Jadvyga.

Jadvyga Buvo Vengraite
Daug lietuvių piktai šaudo į 

lenkus: vieni kaltina, būk Len- 
“pavergė Lietuvą,” kiti, 
lenkaitė Jadvyga kalta.”

Daug žmonių nežino to fakto, 
kad Jadvyga tiek buvo “len
kaitė,” kaip ir “lietuvaitė,” 
tikrumoje ji buvo vengraitė.

Vengrija ir Lenkija — ka
talikiškos valstybės — buvo 
ramsčiai Romos popiežiaus. 
Popiežiai, su pagalba katali
kiškų valstybių, plėtė savo 
viešpatavimo galią. Jie ir kry
žiuočius laimino kovai prieš 
stabmeldžius lietuvius.

Lenkijos karalius Kazimie
ras buvo bevaikis, po jo mir
ties nebuvo sosto įpėdinio. Ro
mos popiežiaus įtakoj jis, ba
landžio 4 d., 1350 metais, pa
darė sutartį su katalikišku 
Vengrijos karalium Liudviku, 
kad po Kazimiero mirties 
Liudvikas bus ir Vengrijos ir 
Lenkijos karalius. Tokia pa
dėtis buvo labai naudinga Ro
mos popiežiui, nes jis, su pa
galba sulipytos Vengrijos-Len- 
kijos valstybės, manė daugiau 
praplėsti įtaką Lietuvoj ir Ru
sijoj. 1370 metais Vengrijos 
karalius Liudvikas ir tapo ir 
Lenkijos karalium ir karaliavo 
per 12 metų.

Tada prasidėjo žiaurios ko
vos tarpe Vengrijos ir Lenki
jos prieš Galicijos žmones, 
prieš lietuvius. Bet vokiečių 
kryžiuočių jėgos iš vakarų, to
torių iš pietų, o sustiprėjusi ir 
apsivienijusi rusų valstybė iš 
rytų, grūmojo atgrobti nuo 
Lietuvos ir Lenkijos rusiškas 
žemes. Lenkijos ir Lietuvos 
kunigaikščiai ir dvarponiai 
buvo susiinteresavę apsivieni- 
jimu. Lenkijos karalienė bu- 

parinkta vengraitė Jadvy

ga (lenkų ponų suvažiavimo 
1370 metais). Po eilės dery
bų Krėvoj, rugpjūčio 15, 1385 
metais pasirašyta sutartis ap- 
vesdinimo Jegailos su Jadvy
ga. Iš lietuvių pusės pasirašė 
Jegaila ir jo broliai Skirgaila 
ir Kaributas, ir Vytautas su 
Lugvieniu, varde kitų lietuvių 
kunigaikščių (78 pusi.).

Lietuvos-Lenkijos Unija
Unijos arba apsivienijimai 

atskirų sričių ėjo plačiu baru 
visame feodališkame pasauly
je. Rusijoj surinkinėjo žemes, 
tai broliškomis sutartimis vie
nijant vieną po kitai atskiras 
kunigaikštystes, kaipo valsty
bėles, tai jėga aplinkui Mask
vą. Ėjo centralizavimasis, ap
si vienijimas valstybės. To rei
kalavo atsispyrimas prieš to- 
torius-mongolus ir kitus. Tas 
patsai buvo Francijoj ir kitur.

Lietuvių-gudų-rusų valstybė 
ir darė vieną po kitam susita
rimą bendrai laikytis, tai vėl 
būdavo atply.šimai. Taip Al
girdo sūnūs Andrejus, Dimit
rius ir Aleksandras, būdami 
kunigaikščiais Polocko, Staro- 
dubo, Perejaroslavlio-Susdals- 
kio buvo šalininkai jungimosi 
su Maskva, nes jų sričių gy
ventojai nebuvo lietuvių kil
mės. Vytautas kariavo prieš 
savo pusbrolį Fiodorą Podolio 
žemėj, kuris jungėsi su Ven
grija. Vytautas ir Keistutis net 
keliais atvejais darė sutartis, 
kada jų padėtis buvo labai 
sunki. Ir tada, kada Jegailos 
tarnai pasmaugė Keistutį, tai 
Vytautas pabėgo į užsienį, 
kad mobilizuoti jėgas prieš 
Jegaila.

Taigi, ir sutartys tarpe Len
kijos ir Lietuvos buvo pastan
gos abiejų pusių viešpataujan
čių kunigaikščių ir dvarponių. 
Lietuvių-rusų valstybė matė 
sau pavojų iš augančios ir ap
si vienijančios bendros rusų 
valstybės Maskvos vadovybėj. 
Lietuviai kunigaikščiai, norė
dami išlaikyti nelietuviškas 
sritis, jungėsi su Lenkija ir 
Vengrija. Todėl į Jegailos ir 
Jadvygos apsivedimą reikia 
žiūrėti ne tik kaipo į jų as
meninį dalyką, bet kaipo į tų 
laikų, abiejų valstybių viešpa
taujančių sluoksnių reikalą.

Tarpe Lietuvos ir Lenkijos 
susitarimų buvo daug. Krėvos, 
Karnavos, Vilniaus, Gorodnos 
ir, pagaliau Liublino, 1569 
metais, kuri galutinai apvieni- 
jo Lietuvą ir Lenkiją į vieną 
valstybę.

Lietuvių-Rusų Valstybė ir 
Kalba

Aišku, kad “didžiojoj Lie
tuvoj,” teisingiau, Lietuvių- 
Rusų valstybėj, kur Gedemino 
laikais du trečdaliai valstybės 
buvo apgyventa baltarusiais ir 
ukrainais, tai kultūra, papro
čiai ir kalba buvo baltarusiš
ka, ukrainiška ir lietuviška.

Valstybės priešakyje stovė
jo kunigaikštis su šalies ‘Ta
da” (taryba). Radą sudarė 
kunigaikščiai ir dideli bajorai, 
žemė priklausė kunigaikš
čiams, kurie ją duodavo ba
jorams ir karvedžiams. Vė
liau, bendraujant su lenkais, 
atsirado šlėktų luomas — ma
žesnieji ponai, kaip bajorai. 
Paprasti valstiečiai buvo skai
tomi “čeliad,” kaipo darbo 
gyvuliai. Penkioliktame šimt
metyje darbo valstiečiai — 
“čeliad” likosi prijungti prie 
ponų, padaryti jų nuosavybe 
— baudžiauninkais. Pirmiau 
ponai žemę negalėjo palikti 
savo vaikams.

Armiją arba karo jėgas 
duodavo bajorai, imdami po 
prievarta savo valstiečius. 
Įvykstanti kunigaikščių, bajo
rų, šlėktų suvažiavimai gami
no įstatymus, paskelbdami 
“gromatas,” kuriom buvo pa
sisavinamos privilegijos, pasi
remiant religija ir kitais sume
timais (94 pusi.).

Vėliau lenkų-lietuvių vals
tybėj šlėktos įgijo privilegi
jas paveldėtą žemę perduoti 
savo vaikams, kaip ir bau
džiauninkus. Darbo žmogus 
vedė kovą, kuri pasireikšdavo 
pabėgimais nuo jo savininko, 
sukilimais ir net karais. Daug 
darbo žmonių (valstiečių) su

kilimų buvo Žemaitijoj iri 
Aukštaitijoj, Dzūkijoj ir Bal
tarusijoj, kaip ir pačioj Rusi
joj. Stenk os Razino ir Rinel- 
jano Pugačievo sukilimai rado 
atgarsių ir Lietuvoj darbo 
žmonių tarpe.

Žalgirio Mūšis
Vokiečių kryžiuočiai dėjo 

pastangų suardyti Lietuvos- 
Lenkijos uniją, nes apsijungi- 
mas abiejų valstybių buvo ga
lingesnė atspara prieš vokie
čių žvėriškus užpuolimus. Jie 
tai bandė pataikauti Vytautui 
prieš Jegaila, tai priešingai.

Taip ir 1410 metų karas 
prasidėjo kryžiuočiams puo
lant Žemaitiją ir reikalaujant 
Lenkijos atsisakyti nuo vieny
bės su Lietuva. Vokiečiai, su
kuopę 17,000 rikiuotos armi
jos užpuolė Lietuvą ii’ Lenki
ją. Lietuviai, rusai, lenkai ir 
cechai išstatė 23,900 kovūnų. 
Prie Žalgirio kryžiuočiai buvo 
visiškai sumušti liepos 15, 
1410 metais. Visa Rytų Prūsi
ja atari auta, tik Magden- 
burge 5,000 vokiečių išlaikė 
dviejų mėnesių Jegailos apsu
pimą.

ši knyga yra labai vertinga 
ir būtų gerai susilaukti ją mū
sų kalboj. Turėsime viltį, kad 
laisvoj tarybinėj Lietuvoj ji 
bus sulietuvinta ir išleista.

D. M. Šolomskas.

Pittston, Pa.
ALDLD 12-to Apskričio 

Reikalai.
Visoms kuopoms išsiuntinėta 

pranešimai, kad apskritys ren
gia prakalbų maršrutą sekamo
se vietose:

Binghamton, N. Y., penkta
dienio vakare, kovo 16 d.

Scranton, šeštadienio vaka
re, kovo 17 d.

Exeter, sekmadienį, 2:30 v. 
po pietų, kovo 18 d.

Wilkes-Barre, sekmadienį, 
kovo 18 d., 7:30 vai. vakare.

Kalbės Draugijos Centro Ko
miteto pirmininkas Antanas 
Bimba. Jeigu kur nebus gali
ma gauti svetainę, tai laiką 
bandysime apmainyti. Artimes
nių kolonijų draugai, kaip tai, 
Įnkermano, Pittston, Wyomin- 
go turi bendradarbiauti su ki
tomis kolonijomis, kad prakal
bos būtų, sėkmingos. Jeigu kur 
nepasigaminsite plakatus, tai 
prisiųskite man, aš pagamin
siu.

Portland, Oregon
Rele į as žinučių iš Portland ir 

Oregon City.
Sausio 7 d. įvyko Liet. Dar

bininkų Susivienijimo 106 kuo
pos susirinkimas pas drg. Stu
porus, Portlande. Narių atsi
lankė pusėtinai. Kuopa gerai 
stovi ii’ visi nariai yra duokles 
pas i mokėję.

Taip pat ir Lietuvių Litera
tūros Draugijos 4-tos kuopos 
visi nariai jau pasimokėjo duo
kles už 1945 metus ir dar gau
ta du nauji nariai. įsirašė drau
gai A. Bruckas ir J. Samuolis. 
Naujiems nariams vėliname 
geriausių pasekmių.

Šios Portlando kuopos veikia 
bendrai su Lietuvių Literatū
ros Draugijos 223 kuopa iš 
Oregon iCity. Jos bendrai, 1944 
metais, turėjo surengę du pi
knikus ir vienas prakalbas. 
1944 metais šios kuopos sudė
jo ir surinko $1,255 aukų ta
rybinės Lietuvos žmonių pa
galbai ir pagalbai kovingiems 
raudonarmiečiams. Vilnies 
dienraščiui $138.65 aukų ir 
laisvei $50, Raudonajam Kry
žiui $55 ir Liaudies Balsui su
kelta $8.24 aukų, o Lietuvių 
Meno Sąjungai $6. Tai reiškia, 
kad 1944 metais sukelta viso 
$1,494.65 aukų geriems tiks
lams. Tai gražiai paremta au
komis iš tokių mažų lietuvių 
kolonijų.

Taip pat daug drapanų pa
siuntėme per Russian War Re
lief įstaigą pagalbai Lietuvos 
žmonių. Tai dirbame pagal sa
vo išgalę.

LDS 106 kuopos susirinkime 
buvo nauja valdyba renkame. 
Nauji į valdybą įeina F. Ulskis 
— pirmininkas ir A. Rimkus— 
vice- pirm., o kiti visi seni val
dybos nariai pasiliko. Valdy
bai velijame 1945 metais kuo 
geriausio pasisekimo darbe.

Portlandietis.

ALDLD 12-tos kuopos, Pitt-

Sudegė 16 Kūdikių
Auburn, Me. — Vaikų 

prieglaudos name* Čia sude
gė 16 kūdikių, trijų mėnesių 
iki 3 metų amžiaus. Gaisre 
žuvo ir jų slaugė.

ston ir Wyoming susirinkimas 
įvyks nedėlioj, vasario 4 dieną, 
paprastu laiku ir paprastoj vie
toj.

M. Kalauskas, 
12-to Apskr. sekretorius, 

30 Laurel St., Pittston, Pa.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas

WORKERS. INC.

Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 
Apdraudos Organizacija

• Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000.
• Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15.
• Visiems įstojimas veltui.
• Mėnesinė mokestis pigiausia.
• Priima naujus narius nuo 2 metų iki
60 metų amžiaus.

Įsirašyk dabar ir savo šeimą {rašyk. Išpildyk žeminus telpančią 
blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St. Brooklyn, 6, N. Y.

Aš noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano vardas...............................................„.......................... ......................

Antrašas.......................................................  ...........„............
'■ U. !■' - i i 1.1

VILNIES
KALENDORIUS

1945 METŲ
Svarbi Knyga, Jvairi, Raštais iš Daugelio Moks

linių Sričių; Daug Informacijų ir 
Dailiosios Literatūros.

STAMBI KNYGA. KAINA 35c.
Per paštą užsisakantiems po vieną, kaina 40c.

Gera Nuolaida Platintojams. Tuojau Užsi
sakykite Platinimui Ar Patys Sau.

LAISVES ADM.
427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.
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Šerininky Išreikštos Mintys
Laike Diskusijų Dėl Laisvės

Redakcijos Raporto
(Pabaiga)

P. BEČYS, Great Neck. 
—Manau, kad yra geras 
dalykas, kad išsikalbame 
plačiai. Įvykę nesusiprati- 
mėliai tarpe Redakcijos ir 
korespondentų yra mažmo
žiai. Mūsų išrinkti direkto
riai ir redaktoriai daro, 
kaip galima geriausiai. 
Mes turime su jais sutikti.

Kas liečia korespondenci
jų, tai nereikia ilgų išve
džiojimų. Kiek tik aš para
šiau, tai visos tilpo pilnai ir 
greitai.

A. G ALKUS,

kos raštų, permažai kores
pondencijų. Tai esti dėl 
tech n i k in i ų pr ieža sč i ų.

kymas priklauso vyriausiai 
nuo tinkamo žmogaus, ga
linčio tą skyrių vesti. To
kiam skyriui vesti reikalin
gas asmuo, sekąs politiką ir 
ją suprantąs, sekąs lietu
viškąją spaudą. Kaip greit

sakyti. Mes rašėme tik tą, 
ką patys patyrėme: ' kurie 
siuntėme į išlaisvintą Lie
tuvą laiškus — negrįžo, va
dinasi, jie priimti ir pasių
sti. Bet galimas daiktas, 
jog yra dar tokių pašto 
skyrių, kurie Lietuvon 
siunčiamus laiškus grąži
na. Man tai nuostabu: kaip 
gi jie gali grąžinti laiškus,
siunčiamus į Tarybų Są
jungą! Reikėtu del to 

į Washingtona.
Čia buvo dar padaryta 

visa eilė smulkesnių pasta
bų 'dėl korespondencijų ir 
kitko. Turiu pasakyti, jog 
redakcijoj taipgi pasitaiko 

šian ir ten esti
. • • • X vvICAAxva I V/

mes tokį žmogų gausime, n paĮ<jaįjų> šian įr Uix 
vėl pradesime anglišką s y- neapSižiūrėjimų, netikslumų
Irių. Aišku, būtų galima 
anglišką skyrių nuolat pa
laikyti, bet mes nenorime 

_ , Philadel-l|beČ kokio skyriaus, tik to- 
phia. .— Aš tik noriu pa-’kio, kuris būtų angliškas, 
tirti, kaip tikrai yra su laiš-' Mums svarbu turėti tokis 
kais į Lietuvą? Redakcija l,skyrius, kuris būtų įdomus,
turėtų tą sužinoti ir išaiš-lkurio kiekvienas galėtų
kinti, arba padaryti 
dimą kur reikia. Iš Lietu-! 
vos ateina laiškai, gi 
tuvą parašytus pas 
paštas grąžina. Kodėl taip?

A. GILMANAS, Laurel
ton. — Redakcija raporta
vo apie bendradarbius, bet 
kiek aš pastebiu, tai jų 
Laisvėj visai nėra, tik re
daktoriai prirašo. Gi kores
pondentus negalima bend
radarbiais skaityti. Gi ben
dradarbių labai reikia.

Iš Lietuvos Laisvė neturi; 
bendradarbių; juk iš laik-i 
raščių paėmimas Lietuvos! 
rašytojų raštų dar negali
ma skaityti, kad jie Laisvėj! visur 
bendradarbiauja.

Aš pasiilgau St. Jasilio-; 
nio. Jis daugiau jau nera
šo. Keli metai, kaip nerašo 
ir Senas Vincas, o jis dar 
gyvas, pereitą vasarą New!1 
Jersey valstijoj piknike 
kalbėjo. Kas nors yra nege
ro su Laisvės Redakcija.

P. JANIŪNAS, Bayonne. 
—Gal būti jau tik vienas 
dalykas šiose diskusijose ■ 
nepaliestas, tai tas, kad 
Vietos Žiniose yra perdaug 
būstinami žmonės, tai jie 
išvažiavo į vakacijas, tai 
vėl parvažiavo. Kam tam 
tiek daug vietos laikraštyj 
užimti?

S. GRIKŠTAS, Jamaica. 
— Kaip kurie klausia Lais
vės Redakcijos: kodėl laiš
kai neina į Lietuvą? Jūs 
esate šios šalies piliečiai, 
skaitote laikraščius, klauso-' 
tės radio ir turite žinoti, 
kad tai ne Laisves Redakci
jos kaičia. Matote, kad Lie
tuvos pasienyj dar eina 
mūšiai, kad dar paštas ten 
nepilnai sutvarkytas, kad 
ten reikia rūpintis, kaip 
laimėti, o ne kam gromatą 
pristatyti.

Tas ir dėl to, kad kaip 
kurie skaitytojai negauna 
Laisvę laiku, kaip seniau. 
Draugai, atminkite, kad 
karo laikas, kad paštas yra 
užverstas didžiais darbais 
ir nereikia nervuotis, jeigu 
laikraštį gauni kelias va
landas vėliau, kaip seniau.

kurių mes, vienok, vengia
me ir vengsime ateityj.

Chester, Pa

Montello Žinios

neprietelius, 
liūdną padė- 
išliko gyvais 
sunkiose gy-

ęentrą pasiųsta $609.19, o liku
sieji yra čia pat ant vietos var
tojami nupirkimui naujų dra
panų ir čeverykų.

Drapanų pasiųsta Lietuvon 
iš viso 2848 svarai.

čeverykų naujų nupirkta ir 
pasiųsta 450 porų.

Taip vadinamų “Kit Boxes” 
pasiųsta 100.

Tas parodo, kad nuveikti 
darbai labdarybės reikale kal
ba patys per save. Tokiu būdu 
vietinio komiteto nariai ir kiti 
lietuviai, kurie bendrai dar
buojasi, užsitarnauja gilią pa
garbą nuo mūsų visuomenės ir 
širdingą padėką nuo Lietuvos 
žmonių.

Varde mūsų komiteto išreiš
kiu nuoširdžią padėką visiems 
darbuotojams ir aukotojams, 
kurie pasiryžę stovi už teisybę 
šiame kritiškame gyvenimo 
momente.

Naujas gyvenimas jau aušta. 
Ateitis bus mūsų. Nelaimė 
tiems, kurie bandys pastoti ke
lią į' teisingą ir padorų gyveni
mą ! X. Kareivis.

Žuvo Jau Daugiaus Kaip 100 
Japonijos Generolų

Japonai per Tokio radiją 
pranešė, kad paskutiniu lai
ku fronte žuvo dar 5 Japo
nijos generolai; tai viso šia
me kare japonai būtų nu
stoję jau 111 savo generolų 
ir admirolų.

Talkininkai Galį per Jūrą 
Įsiveržt į Vokietiją

Paryžius. — Anglijos ad
mirolas Sir Harold Burr- 
ough, anglų - amerikiečių 
laivynų komandierius, sakė 
laikraščių korespondentam, 
jog kai Sovietai pliekia vo
kiečius iš rytų, tai talkinin
kų laivai galėtų iškelt nau
jas savo armijas į šiaurinės 
Vokietijos krantus bei į ki
tus, dar neatvaduotus pajū
rius.

Orentas, K. Beniulis, J. Vaite
kūnas, A. čarkasas ir P. Ku- 
gienė.Geo. Steponauskas $3.

Po $2: H. Rindzevičienė, J. 
Risgelis, V. čarkasienė, U. Za- 
leckaitė ir K. čereškienė.

Po $1: J. Vaitaitis, K. Rau- 
kis, A. Stira, Al. Valangevi- 
čius, K. Zlotkienė, W. Valange- 
vičius, Geo. Janusevičius, T. 
Kristopavičius, B. Gutkauskie- 
nė, O. Vaitekunienė, M. Potsie- 
nė, K. Gedvilą, J. Stigienė, S. 
Baronas, P. Kmaras, K. Kma- 
rienė, M. Podžiunienė, F. Mar
kevičius, S. Vismanas, J. Ne
nortas, J. Kukaitis, P. Klimas, 
M. žaliukienė, T. Gavėnauskie- 
nė, R. Alusevičienė, F. Bane
vičius, W. Kelley, V. Sinkevi
čius, J. Neverauskas ir P. če- 
reška.

Po 50c: 
Yurkevičius, 
Mickevičienė,

Po 25c: J. 
Skaburskis.

Viso sykiu
Pirmiau surinktų aukų kalė

dinėms dovanoms priduota se
kančiai :
Birutės Pašelpinė D r-j a 25.00 
Petras ir Ona Chesnai 
A. Damulienė 
J. Laužikas

Romoje prez. Roosevelto 
draugas Hopkins tarėsi su 
popiežium politiniais Euro
pos klausimais.

SKAUDA NUGARA?
KARŠČIO — GREIT!

Karštis palengvina raumenų skausmus — 
greitai, sėkmingai. Norint gaut pageidaujamą, 
nuolatinį palengvinimų karščiu ištisas dienas, 
pačioj skaudamoj vietoj, ušdčk vieną didelį 
Johnson’s RAUDONOJO KRYŽIAUS PLAS
TER! — arba storesnįjį, šiltesnį Johnsop’s 
Plasterį Nugarai . . . Lengvi, veiklūs jo vais
tai švelniai kaitina nugarą, išjudina kraujo 
apytaka, veikia prieš jo susikuopimą, Atlino- 
suoja skausmą ... Šiltas audeklinis apdangas 
palaiko kūno karštį, saugo nugarą nuo atšali
mo, teiki nuolatinę paramą . . . Išbandyk šį 
švarų, lengvą, .patikrintą būdą "karščiu gydy
ti" paprastą nugaros gėlimą ir kitus raumenų 
skausmus — ŠIANDIEN. (Jei turi chronišką 
nugaros gėlimą, eik pas gydytoją.) . . . Vi
suomet reikalauk TIKROJO, Johnson and 
Johnson pagaminto.

RED CROSS PLASTER
BACK PLASTER

w.M. Budrikis, 
P. Baronas, 
J. Grigas. 
Kaminskas irTrwpiniai.

Vytauto Lietuvių Pašelpinis 
Kliubas atliko labai mielašir- 
dingą darbą dėl Lietuvos žmo
nių, nukentėjusių nuo karo. 
Kliubo išrinktas komitetas dir
bo kiek galėjo, bet už vis yra 
tariama didžiausia padėka 
drapanų aukotojams, nes jie 
paaukavo gana gerų ir šiltų 
drapanų. Bet dar drapanų dar
bas nėra užbaigtas, drapanos 
bus renkamos ir ant toliaus dėl 
Lietuvos mažų vaikučių, nes 
Lietuvos vaikams yra labai rei
kalinga kaip tai drapanų, mui
lo, popieros, paišiukų 
toliaus, už tai, kuomet 
bus pradėtas, turėsime 
brusti.

spau-|/P«smo/n/U’.
Buvo išsireikšta pageida

vimas dėl mūsų dienraščio 
didinimo. Redakcija to 
taipgi pageidauja. Jeigu 
neįvykdome, tai vyriausiai 
dėl stokos technikų spaus
tuvėje.

Kai kurie diskusantąl 
išsireiškė, būk Laisvė per- 
švelniai kritikavo Churcft- 
iillą dėl Graikijos. Tūli 
draugai net sakė, būk toki 
liberalų dienraščiai, kaip 
“PM,” kur kas aštriau pa
smerkė Churchillą, negu 
Laisvė.

Liberalų mes negalime 
sekioti. Jie puolė 

Rooseveltą, šiandien puola 
Angliją, rytoj puls Tarybų 
Sąjungą, o užporyt — die
vai žino, ką sakys. Mūsų; matęs savo gyvenime;

į Lie- 
mus

ir taip 
darbas 
vėl su-

* * *
Philadelphijoje teko 

ant 16 Market gatvės, 
Theatre, Sovietų karo fronto 
filmą The Rainbow, tai yra 
baisus reginys, kokį kada aš 

; matai, 
dienraščiui artimesnė pozi-'kaip budeliai naciai žudo mo- 
cija yra Daily Workerio, ’toris ir mažus vaikučius. Už- 
negu “PM”, O Daily Wor- |tab ’ katrie • turite tvirtą širdį, 
keris tokius liberalu laik-!7 matykite virš minėtą pa- 

| veikslą The Rainbow. Pasisku- 
j binkit, nes paveikslas nebus il
gai Philadelphijoje. 

* * *
Pereitas dienraščio Laisves 

vajus gerai pasisekė, gauta 6 
už Jungt. Taut, vieny- nadj.i skaitytojai ir 16 seniems 

bę, svarbu tą vienybę pa-Skaitytojams liko atnaujinta, 
laikyti ir dėl to, ką mes sa-|vi<ra Laisves skaitytojų Ches- 
kome ir rašome, turime sa^Scfy.!J’ aPy}inl<ėJ vra 22- Aš 
kyti ir rašyti ; 
ir atsargiau, nepasiduoda-! 
mi tokiems dešiniesiems li
beralams, neturintiems pa
stovios pozicijos jokiu svar
besniu pasauliniu klausi- Sausio 21 d. buvo surengtos 
Riti. , prakalbos dėl Lietuvai pagel-

Tiesa, šis reikalas yra la-iboš teikimo su Philadelphijos 
bai svarbus ir apie jį čia i L. P. T. Komiteto pagelba. Pu- 
plačiau kalbėti permažai blikos atsilankė skaitlingai.

raščius ir jų politiką smar-j 
kiai kritikuoja.

Atsiminkime, kad mums,, 
kurie stovime su Jungtinė
mis Tautomiš, už Tehera-, 
na

Trumpa Redaktoriaus R. 
Mizaros Kalba Baigiant 

Diskusijas.
Bėgyj pastarųjų penkio-i 

likos metų man tenka da
ryti šėrininkų suvažiavi
muose redakcijos vardu 
pranešimus. Mūsų praneši
mai esti kolektyvės redak
cijos minties reiškėjai.

Dėl raštų apie Lietuvą 
man rodosi klaidą daro tie 
šėrininkai, kurie mano, kad 
jų “perdaug.” 
tiesa, pasitaiko, kad laik
raštyj susidaro stoka lyg
svaros: pasitaiko, jog tam! 
tikruose Laisvės numeriuo
se telpa perdaug iš Lietu
vos, o permažai iš Ameri

Kai kada,

matyti 
Studio

susirūpinti ir 
galimais bū-

Sausio 21 d. Lietuvių Tautiš
ko Namo mažojoj svetainėj 
įvyko prakalbos Lietuvos žmo
nių gelbėjimo reikale. Šį pa
rengimą suruošė Lietuvai Pa- 
gelbos Teikimo Komiteto vieti
nis skyrius. Prakalbą sakyti 
buvo užkviestas dienraščio 
“Laisvės” redaktorius D. M. 
šolomskas iš Brooklyno, N. Y.

Draugo šolomsko prakalba 
buvo aiški ir įspūdinga. 
Smulkmeniškai išdėstė dabar
tinę karo situaciją ir išlaisvin
tų šalių civilių žmonių pergy
ventas sunkenybes. Liūdnai pa- 
briežė vokiečių okupantų juo
dus darbus mūsų tėvynės že
mėje. Sakė, jog šimtai tūks
tančių nekaltų Lietuvos civilių 
piliečių tapo tiksliai išnaikinta 
per sužvėrėjusius 
Taipgi, atvaizdino 
tį žmonių, kurie 
ir dabar randasi
veninio aplinkybėse, netekę na
mų, maisto nei drabužių.

Sulyg kalbėtojo nurodymų, 
dabar Lietuvos žmonėms mate
riale parama yra reikalingiau
sia ; dabar yra laikas Ameri
kos lietuviams 
skubintis visais
dais su pašalpa, idant išgelbė
jus Lietuvos žmones nuo grę
siančio jiems pavojaus.

Kalbėtojas, taipgi, apgailes
tavo, kad šiuomi svarbiausiu 
momentu tiktai dalis Amerikos 
lietuvių tesirūpina sušelpimu 
nelaimingų karo nukentėjusių 
žmonių. Visa materiale para
ma, kurią gauna iš mūsų 
Amer. Lietuvių, yra suteikiama 
tiktai per L. P. T. Komitetą. 
Kita neva gelbėjimo įstaiga, t. 
y. Bendrasis Amerikos Lietu
vių Fondas, kurio vadai taip 
smarkiai alasavojo, dar nesu
teikė Lietuvos žmonėms jokios 
paramos. Jų fondo surinktos 
drapanos, kurių yra keletas to
nų, dar teberiogso ant Grand 
St. Brooklyno, o pinigai, ku
riuos gavo iš Amerikos Nacio- 
nalio Fondo, dalis jų buvo pa
siųsta pabėgusiems Hitlerio 
lietuviškiems 
Didesnė gi dalis 
likta užlaikymui 
jos su visokiais 
nančiais riebias 
taip esą jie apgaudinėja geros 
širdies Amerikos lietuvius.

Pasibaigus prakalboms, iš 
' publikos padavė keletą klausi-

pabėgusiems 
bendradarbiams.

tų pinigų pa
jų kanceliari- 

ponais, gau- 
algas. Tai ši-

apgalvočiau^' ukras> laisvės skaity-: km,iuos kalb?tojas nuodu.
gniai išaiškino, žmonių susi- 
rinko nelabai daug, kadangi 
tam pačiam name, .kitoje sve
tainėje įvyko didelės vestuvės. 

Minėtam parengime aukų 
sušelpimui Lietuvos žmonių su
rinkta nemažai. žemiau paduo
dame vardus tų žmonių, kurie 
gausiai aukojo tam prakilniam 
tikslui. Aukojo sekančiai:

A. Višniauskienė $10.
Po $5 aukavo: A. Sauka, G. 

Shimaitis, J. Gutauskas, A.

: tojai pasinaudoja gera dvasine
, medžiaga
I Amerikos

ir susipažįsta su 
lietuvių darbininkų

į permažai.blikos atsilankė skaitlingai, 
laiko —turėsime tuo klau-į Pirmininkas F. Navickas per
simu per dienraštį pasisa-1stat® kalbėtojus drg. P. Zalec
kyte ateityj Lukoševičių iš Phila.

Čia buvo išsireikšta, būk 
redakcijos santykiai su tu-; r ,
lais mūsų bendradarbiais .J/’
nesą geriausi. Turiu pasa
kyti, jog mes neturime nie
ko nei prieš vieną bendra
darbį, o jeigu kuris supyks
ta dėl to, kad redakcija jo 
raštų (kurie redakcijos 
nuomone, netinkami) nede
da laikraštin, tai ne redak
cijos kaltė. Mes negalime 
laikraštin dėti bet ko, nes 
tuomet 
kraščio 
kalbėt, 
raštus 
imą iš

tetas nuveikė gerų ir naudin-

niekas nenorėtų lai- 
skaityti. Tas pats 

priminė, būk visus 
apie Lietuvą mes 

Lietuvos laikraščių.
Tai kita klaida: dar ir 
šiandien tebeturime pluoštą 
straipsnių ir grožinės lite
ratūros, prisiųstos tiesiai 
mūsų redakcijai,—prisiųs
tos mūsų bendradarbių.

Taip, Laisvė rašė, jog į 
Lietuvą galima siųsti laiš
kai, ant jų pažymint, “U. 
S. S. R.” Dabar kai kurie 
mano, būk tai nesą teisin
ga, nes jie siuntę ir jų laiš
kus paštas grąžino. Redak
cija nėra J. V. pašto de- 
partmentas ir mes negali
me oficialiai tą ar kitą pa-j tai.

Paskui kalbėjo kun. J. J. 
žittas, iš Philadelphijos, nu
rodė apie Lietuvos žmonių sun
kų gyvenimą.

Užbaigiant kalbėjo J. A. Be
kampis. Jis taipgi nurodė, kad 
Lietuvai yra reikalinga grei
čiausia pagelba, kol dar nėra 
vėlu. Užbaigoj Philadelphijos 
L. P. T.,- Komitetas išdavė gerą 
raportą. Taipgi ir Chesterio L. 
P. T. Komitetas išdavė rapor
tą. Aukų liko suaukota $130. 
Iš tų pinigų nutarta nupirkti 
naujas drapanėles dėl Lietuvos 
vaikučių. Taip pat, padidinta 
L. P. T. Chesterio Komitetas, 
į kurį įeina V. Gižauskas, P. 
Šlajus, K. Agentienė, O. Navic
kienė, P. Dudonienė ir O. Ga- 
baliene. Yra tariama ačiū Vy
tauto Lietuvių Pašalp. Kliubui 
už" paaukavimą svetainės, taip
gi ačiū kalbėtojams ir Phila. 
Komitetui už kelionės lėšas.

Baigdamas, turiu pridurti, 
katrie atjaučia Lietuvos žmo
nių vargus, ypač mažųjų vai
kučių likimą, tai malonėkite 
duoti nors mažą auką, ką nors 
iš drapanų, muilo, popieros, 
paišelių ir taip toliaus. Perduo- 

■ kite Chesterio L. P. T. Komite- 
P. Šlajus.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines.
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

A.

$96.00.

5.00
1.00

$31.25 
kurie

Viso pasidaro
Kiti mūsų veikėjai, 

prisidėjo savo darbais ir auko
mis prie šio garbingo pasiryži
mo, yra sekanti:

M. Banevičienė ir H. Rind
zevičienė prisiuvo daug naujų 
drabužių Lietuvos žmonėms. 
Julia Gerulskienė aukojo namų 
darbo gražią skrynutę, kurią 
B. Gutkauskienė išleido ant ti- 
kietų už dešimtį dolerių. Biru
tė Kašėtaitė aukojo saldainių 
skrynutę, už kurią surinko sep- 
tynius dolerius.

L. P. T. Komiteto vietinio 
skyriaus kasierius, Povilas Ba
ronas raportavo, kad per per
eitus metus iki šiam laikui per 
šio komiteto pastangas viso 
surinkta pinigų $1,573.88. Į

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Nupiešiam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4490.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus.

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Thomas J. Klimaitis
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių. 
Šermeninė (Koplyčia) 

NEMOKAMAI 
Teisingas Patarnavimas 

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA.
Tel. 3-6723.

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER 

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINĖ
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos Mėšlažamės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai. Chro 
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu 
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS

gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spinduliu 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikrin, 
tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS
— Vidutinis Atlyginimas —
MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

DR. ZINS (Jsist. 28 m.)

110 East 16th St., N. Y. Arti Union Square
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M. Sekm. 9 A M. — 2 P. M

—--- —-------------------- ----------- ------- ......... ...................................... m,g

CHARLES J. ROMAM
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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DAR TYLI SIEGFRIED© 
PATRANKOS

Paryžius. — Nors ameri
kiečiai kai kur įvare kylius 
į vakarinį nacių Siegfriedo 
Linijos šoną, bet dar nevei
kia kanuolės iš Siegfriedo 
fortų. Suprantama, kad jos 
paleis savo ugnį, kai ameri
kiečiai arčiau prieis.

Pavojus Frankfortui
Berlyno radijas pranešė, 

kad maršalo Žukovo ko
manduojami rusai pasiekė 
Odro upes klonį į šiaurius 
nuo Frankforto didmiesčio, 
42 mylios į rytus nuo Ber
lyno.

BUVĘS NACIŲ AMBASA
DORIUS SUŠAUDYTAS

Paryžiaus radijas paskel
bė žinią iš Švedijos, kad na
ciai sušaudė grafą Wernerį 
von der Schulenbergą, bu
vusį Vokietijos ambasadorių 
Maskvoj pirm karo. Nes jis 
taip pat dalyvavęs vokiečių 
oficierių sąmoksle nužudyti 
Hitlerį praeitą vasarą.

Hartford, Conn.
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

3 vai. po pietų. Rodys Juoza^ 
Januškevičius filmą Hitleris, 
Berlyno žvėris. Rodys ir kitas 
filmas iš karo frontų. Rodys 
kliubo auditorijoj.

Vasario 25 d. yra rengiamos 
masinės prakalbos. Rengia pa
žangios organizacijos Lietuvių 
A. P. Kliubo Svetainėj, 227 
Lawrence St. Kalbės Antanas 
Bimba, Laisvės redaktoriuj 
apie Lietuvos žmonių pagalbą 
ir kitus svarbius reikalus. Visi 
ateikite į prakalbas.

Gaila draugų Rudzinskųj. 
Drg. J. Rudzinskas, keletaj 
mėnesių atgal išvažiavo į Mina
mi, Floridą, pataisymui sveika
tos. Ten už kiek laiko taip su
sirgo, kad turėjo eiti į ligoninę. 
Už kiek dienų draugė Rudzin- 
skienė gavo telegramą, tai ji 
sykiu su N. Jasiulioniene išvy
ko pas ligonį. Girdėjau, kad d. 
Rudzinskas jau apleido ligoni
nę, bet sveikata labai po valiai 
taisosi.’ Linkiu jam greitai pa
sveikti, o draugėms prižiūrėti 
ligonį ir paviešėti Floridoj.

Reporteris.

Wilkes-Barre, Pa.

)

Koncerte parduota apsčiai 
knygelės “Labų Dienų” ir 30 
Vilnies kalendoriaus, 1945 m. 
Pastarojo net pritrūkome. Nors 
koncerto išlaidos ir didelės, 
bet liks pelno keli desėtkai do
lerių. Jis buvo rengiamas su 
tikslu pagelbėti Lietuvos žmo
nėms. Buvo ir aukos renkamos 
koncerte ant blankos. Aukavo 
sekamai:

Po $1: V. GlobičiusJ D. Dar
kantis, M. Narusevičienė, L. 
Rauduvienė, B. Savickas, J. 
Grigas, J. Beržanskas, O. Mi- 
liušienė, A. Sukadelckis.

Po 50c aukavo: K. Matulė- 
nas, Mrs. Šatu Iskas, Jonas 
Liutkauskas ir V. Piosky 25c. 
Viso surinkta $12.75. Ačiū vi
siems aukavusiems.

Koncerto pirmininku buvo 
A. Skarniulis, kuris gražiai Ve
dė. Koncerto darbininkai buvo 
O. Subrienė, A. Kuklienė, M. 
Jančiulienė, M. Kaspariūtė, V. 
Grumblys, B. Radziavičius, J. 
Griušelionis, V. Grigaitis, J. 
Danišauskas, F. Ku'klis, C. S. 
Kasparas, I. Ivanauskas, A. 
Bartulienė.

Komisijoj koncerto surengi
mo buvo: M. Jančiulienė, E. 
Kasparienė, A. Grigaitienė, P. 
Juozakas, J. Grušelionis ir B. 
Radziavičius. Komisija dėkavo- 
ja visiems, kurie nuoširdžiai 
pasidarbavo koncerto sėkmin
gumui.

Senas Wilkesbar rietis.
NUO RED. — Draugo apra

šymą pačio koncerto apleidome, 
nes jau du korespondentai pir
miau aprašė.

KRISLAI
--------- U--------

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
pasilikti organizacijoje, anks
čiau ar vėliau duokles vis tiek 
turėsi pasimokėti. Tai geriau 
anksčiau, negu vėliau.

Man labai rūpi rinkimas 
Lietuvos žmonėms drapanų ir 
čeverykų. Rinkimas neturėtų 
apsistoti nė vienai valandai, 
nes reikalas labai greitas ir 
svarbus.

Žiema tuojau pasibaigs. Su 
pavasariu prasideda peržiūrė
jimas vasarinių drapanų ir ap
galvojimas, ką daryti su žie
minėmis drapanomis.

Stebėsitės, kiek vienų ir ki
tų pasirodys nebereikalingo
mis. Daugelis vasarinių drapa
nų pasirodys “iš mados išėju
sios,” daugeli^ žieminių “ne
beapsimokės” slėpti nuo kan
džių per vasarą, be jų bus ga
lima labai gražiai apsieiti.

Ir vienas ir kitas paaukoki
te Lietuvos žmonėms!

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

HARTFORD, CONN.
Ekstra! Vasario 4 d., 3 vai. po 

pietų, LAP Kliubas, savo patalpoje, 
227 Lawrence St. turės parengimą, 
kuriame bus rodomi krutami pa
veikslai. Rodys Juoz. Januškevi
čius. Rodys, Hitleris-žvėris Berly
ne, svarbiausi nuotikiai karo fron
tuose ir parodys Lietuvą. Kviečiame 
vietinius ir apylinkės lietuvius da
lyvauti. Įžanga 45c. Vaikučiams 20 
centų (priskaitytji taksai). — Ren
gėjai.

MONTELLO, MASS.
LLD 6 kp. susirinkimas įvyks va- 

' sario 5 d. LT jNamo kambariuose, 
7:30, v. v. Prašome visus narius da
lyvauti, yra daug reikalų, kuriuos 
turime apkalbėti ir nepamiršti duo
kles užsimokėti j Centrą už 194Š 
metus. — G. Šimaitis, fin. sekr.

(28-29)

WORCESTER, MASS.
LLD 155 moterų kuopa rengia 

silkių parę nedėliojo, 4 vasario, 5 
vai. po pietų, Lietuvių svet., 29 En
dicott St. Kviečiame visus dalyvau 
Ii. — Rengėjos. (27-28)

BOSTON, MASS.
Masinis mitingas, minėjimui Le- 

nino-Lincolno ir Douglasso, jvyks 
sekmadienį, vasario 4 d., 8 v. v. 
Symphony Hall, Huntington ir 
Mass. Ave. Bus žymūs kalbėtojai, 
Ben Davis, Jr., (New Yorko Miesto 
councilmanas) ir Elizabeth Gurley 
Flynn (Kom. Politinės Assoc, vice
pirmininkė). Dainuos Bostono apy
linkėj pagarsėjęs negrų choras, va
dovybėj Mr. Jaunes Prant. Kviečia
me vietinius ir į iš apylinkės daly
vauti. Įžanga $2.40 ir $1.20. Ren
gia Kom. Poli t. Assoc. (27-28)

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 4 d., 2 vai. dieną. Pas Kas- 
parius, 191 S. Sherman St. Visų na
rių prašau dalyvaut, nes turime 
svarbių reikalų aptarti, taipgi Kon
certo Komisija, išduos raportą. — 
Sekr. i (27-28)

EASTON, PA. i
ALDLD 13 kp. susirinkimas 

įvyks vasario 4 d., 2:30 v. dieną. 
YMHA salėje, Ferry ir Walnut St. 
Malonėkite dalyvauti visi, nes yra 
svarbių reikalų apkalbėjimui. Ne
pamirškite knygas. — D. R. (27-28)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 13Š kp. susirinkimas 

įvyks vasario 4 d., 2 vai., po 15-17 
Ann St. Mafohėkite visi dalyvauti 
šiame susirinkime laiku, nes turime 
labai daug svarbių reikalų aptari
mui. Gal .dar nevisi žinote, kad di
desnė pusė naujos valdybos yra iš
rinkta praeitarh susirinkime, todėl 
būkite visi ir matykite jos veikamą. 
— V. W. Zeliri. (27-28)

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, vasario 4 d. įvyks 

svarbus susirinkimas, visuotinas 
mūsų org. ir Veik Kom., 3-čią vai. 
dieną. 735 Fairmount Avė. Labai 
daug reikalų mūsų organizacijoms 
reikės atlikti. Tiesa, šiemet žiema 
trukdanti nuo darbo, nes nuolatiniai" 
ledai ir sniegas neduoda ramybės. 
Bandykime susirinkti, nes naujienos 
iš karo fronto linksmos, tad dau
giau energijos visiems priduoda. —' 
A. J. Smith, sekr. (27-28)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. moterų skyr. su

sirinkimas įvyks šeštad., vdsario 3' 
d. Liet, salėje, 315 Clinton St. Pra
džia 7:30 v. V. Pageidaujama, kad 
visos draugės dalyvautų šiame su
sirinkime, nes turime daug svar
bių reikalų aptarti. Taipgi nepa
mirškime ir naujų narių atsivesti. 
— O. Girnienė, sekr. (27-28) •

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas 

įvyks 4 d. vasario, 5 v. v., 407 La
fayette St. Malonėkite visi draugai 
dalyvauti susirinkime ir kurie ne
sate užsimokėję, tai ateikit ir už
simokėkite. Prašau nepamiršti. — 
A. Jocis, fin. rašt. (27-28)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MEDŽIO KILNOTOJAI 
nuolat 

90c Į VALANDA 
william j. McCarthy 

200 E. 138TII STREET 
BRONX, N. Y.

: (30)

REIKIA BERNIUKŲ ofise litograph dirbtu
vėje prie karinio darbo. Pokarinės progos. 
40 valandų savaitė ii' viršlaikiai. Geros Algos. 

RODE & BRAND, 200 WILLIAM ST.
(30)

APVALYTOJAI 
Centre, esančiame ofisų būdinke. Nuolatiniai 

darbai, pilnam ar daliai laiko. 
KREIPKITĖS UNION BUILDING CO., 

17 ACADEMY ST., NEWARK, N. .1. 
___________________________________________ (30)

MAIŠELIŲ DARYTOJAI (4) 
Lugusai ir odos dirbiniai. Būtinas darbas. 

Nuolat. Viršlaikiai viršaus 40 valandų. 
Prisilaikoma WMC Taisyklių.

G. KRUSE & CO., 800 McCarter Highway, 
Newark, N. J.

 (30)

Reikia Paprastų Darbininkų ; Nuolatinis Dar
bas. 85c į valandų. 40 valandų savaite. Lai

kas ir pusė už viršlaikius. Kreipkitės j 
Hy Products Corp. 47-05 5th St , L. 1. City.

Arti IRT Vernon & Jackson Stoties & 
Ind. Van Alst Lokalinės Stoties.

________ Į_________________________________ (33)

APVALYTOJAI
Ofisų Būdinkuose. Dienų ar Naktį. 45 iki 

55 metų. 40 Valandų. Gera Alga.
KREIPKITĖS I DŽIANITORIŲ, 

65 BROADWAY, N. Y. C. 
___________________________________________ (30).

VYRAI
NELAVINTI FABRIKO 

DARBININKAI 
Taipgi 

PEČKURIAI
Pečkuriy Pagelbininkai

Puikiausios Darbo Sąlygos 
PILNO LAIKO—DIENINIS 

DARBAS.
Pasitarimai vien tik rytais.

>! PRISILAIKOMA 
'j WMC TAISYKLIŲ 

ANDREW JERGENS CO.
1 FRANKLIN AVE.
BELLEVILLE, N. J.

(33)

PAPRASTI DARBININKAI
į 85c J VALANDĄ

Būtinas Darbas 
Patyrimas Nereikalingas.

138TH ST., BRONX.
SKAMBINKITE 

MOTT HAVEN 9-6807 
TARPE 12 IR L

(29)

VYRAS 20-55
Būtinai Pramonei 

Patyrimas Nereikalingas 
Alga Pradžiai 75c j Valandų

DAUG VIRŠLAIKIŲ
T. J. RONAN, INC.

749 East 135th St.
Iš Būtinų Darbu Reikia Paliuosavimo

(29)

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR
EASTON, PA.

LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, vasario 4 d., 1 vai. 
YMHA salėje, Ferry ir Walnut Sts. 
Vfsi nariai malonėkite dalyvauti su
sirinkime. — Evelyn Farion, sekr.

(28-29)

MONTELLO, MASS.
Šį sekmadienį, vasario 4 d. įvyks 

paskaita, sveikatos klausime. Pas
kaitą duos daktaras J. A. Valatka 
iš Abington, o įvyks 3 vai. Liet. 
T. N. Salėje. Kviečiame visus — 
Birutės Pašalpinė Draugija.

(27-28)

MEDUS

KODĖL TURIME VALGYTI 
MEDŲ

1 Naturalis ir tikras medus bitelių 
surinktas iš įvairių medžių ir žo
lynų žiedų.

2 Meduje randasi įvairių mineralių 
druskų ir Vitaminų, kas yra būti
nai, reikalinga atbūdavojimui žmo
gaus kūno.

3 Medus yra daug saldesnis ir svei- 
. *“ kesnis už cukrų.
4 Medus, šiltas vanduo ir citrino 

(lemon) sultis daug pagelbsti nuo 
gerklės skaudėjimo ir šalčio.

Tūojaus parsitraukite tikro bičių 
medaus. Prisiųskite $1.00 už kvortą, 
arba $2.00 už % galiono, $4 00 už 
galioną. Gavę medų jūs pasimokė- 
site Expresui už persiuntimą.
' Taipgi galite užsisakyti per Lais
vės administraciją.

Thomson’s Natural Food Co
45-42 — 41st Street

LONG ISLAND CITY, N. Y;

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI! VYRAI!
Tuojau Yra Reikalingi prie Erie R. R. Co. 

Užimti 300 Atliekamų Vietų į Sekamas Pozicijas: 
YARD BRAKEMEN 

SWITCHTENDERS YARD RAŠTININKAI
MARINE DARBININKAI SAUGOTOJAI 
PAGELBININKAI DARBININKAI (Abelnai)
(Visokių Amatų) 

Patyrimas Nereikalingas 
Kreipkitės Tuojaus I

ERIE R.R. EMPLOYMENT OFFICE, ROOM 16, 
FOOT OF PAVONIA AVENUE, JERSEY CITY, N. J.

ARBA Į
UNITED STATES R.R. RETIREMENT BOARD 

577 SUMMIT AVE. arba ROOM 200, 836 BROAD ST. 
JERSEY CITY, N. J. NEWARK, N. J.

PRISILAIKYKITE W. M. C. REGULIACIJŲ.

AUTO MECHANIKAI 
DARBININKAI IR 
PAGELBININKAI

TAIPGI VYRAI DIRBTI 
VIEN TIK PRIE MOTORŲ

JOE K1TTELL 
600—11TH AVENUE 

NEW YORK CITY
(30)

PRIE STALŲ & LATHE 
DARBININKAI

GERA PROGA! 
DAUG VIRŠLAIKIŲ!

59 JOHN STREET, 
BROOKLYN.

(28)

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

ir

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

Yale & Towne Mfg. Co.
4530 TACONY STREET 
PHILADELPHIA, PA.

(31)

VYRUS
Lengvam Fabriko Darijui. 

NUOLAT.
KASTENHUBER & 

LEHRFELD
32 FLUSHING AVE. 

BROOKLYN.
_________________ (33)

BALTIMORE & OHIO R.R.
Turi Vietų 

PAPRASTIEM 
DARBININKAM

TROKŲ VAIRUOTOJAMS
KREIPKITĖS Į ROOM 202 
24TII & CHESTNUT STS., 

PHILADELPHIA, PA.

BERNIUKAS
SANDELIO KAMBARYJE. 
40 VALANDŲ SAVAITĖ 

VIRŠLAIKIAI. 
$25 PRADŽIAI.

BORGENICHT BROS.
520—8th Avė.

z (29)

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

Abelnam Fabriko Darbui
INTERESINGI KARINIAI DARBAI 

SU PUIKIAUSIA POKARINE ATEITIM 
GEROS VALANDOS IR

NUO KAVALKŲ 
KAINOS PALAIKOMA

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

HANKINS CONTAINER CO.,
963 NEWARK AVE, ELIZABETH, N. J.

(30)

VYRAI-MOTERYS
Mokytis operuoti spausdinimo mašinas 

išdirbiniu: wall paper sample books

EMPIRE BOOK BINDERY 
118 LEONARD STREET, 

JERSĖY CITY, N. J.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BOYS
40 HOUR 5 DAY WEEK

$24 START
Essential War Work

In Lithographic Pressroom 
Opportunity to learn trade

With a Postwar Future 
Overtime extra. Vacations with pay.

KINDRED MACLEAN & CO., 
INC.’

43-01 22ND STREET,
LONG ISLAND CITY.

(28)

REIKIA APVALYTOJŲ
$30 į SAVAITĘ
Nuolatinis Darbas 

Moderniškas Fabrikas
I. D. WATCH CASE CO.

137-11 90TH AVE.
JAMAICA, L. I.

(28)

VYRAI
MOKINIAI
DIENINIS ŠIFTAS

65c į Valandą Pradžiai
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
NAKTINIS ŠIFTAS.

71’/2C į Valandą Pradžiai
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
GREITI PAKILIMAI

Prisilaikomi W.M.C. Taisyklių.

43 MEADOW ST.
BROOKLYN.

Grand St. Stotis, BMT 14th St. 
Canarsie Linija.

(32)

VYRAI IR BERNIUKAI
Abelnas Darbas

SALDAINIŲ KRAUTUVĖJE
Patyrimas Nereikalingas 
Puikiausia Proga Pakilimam* 

Laikas ir Pusė už Viršlaikius
DUODAME UNIFORMAS

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(30)

MALIAVOS ŠVIRŠKĖJAI
Tik Patyrę

Prisilaikoma WMC Taisyklių

NEWARK FIREPROOF
138 AVON AVE.
NEWARK, N. J.

BIGELOW 3-3115
(28)

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

DALIES LAIKO 
DARBININKAI

Iki 30 Valandų j Savaitę
PAKAVIMUI PLASTIKINIŲ 

DIRBINIŲ
HIGH SCHOOL STUDENTS 

IR VISI KlTl 
INTERESUOJANTI. 
Prisilaikoma WMC Taisyklių.

KREIPKITĖS
COLUMBIA 

PROTEKTOSITE
631 CENTRAL AVENUĖ. 

CARLSTADT, N. J.
(40)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

TYPISTS

OFISO RAŠTININKES
Billing ir Production 

Ofisai.
Pageidaujama Pažystančių Ste

nografiją, tačiau nėra būtinas 
reikalas.

Prisilaikoma WMC Reguliacijų 
KREIPKITĖS

HEPPENSTALL CO.
95 HOWARD AVENUE 
BRIDGEPORT, CONN.

(29)

MERGINOS
Jaunos 

RAŠTININKĖS, PRIE 
INVENTORIAUS

Patyrimas Nereikalingas.
$24

Mary Lee, Ine.
530 — 7TH AVĖ.

(29)

MERGINOS
LENGVAS ODOS DIRBTUVĖJE DARBAS.
Patyrusios ir be patyrimo. Gera alga. Nuolat.

A WON, 44 W. 4 th St.
(28)

MOTERYS VALYMUI. Toilet Valytojos. 30 
valandų, prisideda viršlaikiai. $16.60.

R. H. HUTSON. 19 RECTOR STREET, 
DIGBY 4-8358.

(28)

MERGINOS-MOTERYS
18-35

BŪTINA PRAMONĖ
Dirbti Prie Knygų

Apdarymo
Labai Linksmos Darbo

Sąlygos.
Club House Patogumai.
NUOLATINIS DARBAS.

Prisilaikoma U. S. E. S. Taisyklių

QUINN & BODEN 
COMPANY, INC.

1905 ELIZABETH AVE.
RAHWAY, N. J.

(29)

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI

l-MI IR 2-RI ŠIFTAI 
KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD & 

RHAWN ST.
HOLMESBURG

PHILADELPHIA, PA.
(30)

VALYTOJOS
MOTERYS

BŪTINAM VALYMUI 
SALDAINIŲ FABRIKE 

Valandos 12:30 P.M’ 
iki 9 P.M. 

šeštadieniais:
8 A.M. iki 12 Noon 
SEKMADIENIAIS 

NEDIRBAMA

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(80)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Vyrai

ĮRENGIMŲ OPERATORIAI 
BE PATYRIMO

ĮRENGIMŲ OPERATORIAI 
BE PATYRIMO 
Proga išmokti 

operuoti chemiškų 
jrengimų seniai įsteigto) kompanijoj.

CHARLES LENNIG & CO.
5000 Riclunond Street
PHILADELPHIA

(BRIDESBURG)
Mūsų atstovas su jumis tarsis pas U.S.E.S., 

4417 Frankford Ave.

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSĖ PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
(30)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

STENOGRAFES
KAŠTŲ RAŠTININKES

Comptometer Operatorės
Puikiausios Darbo Sąlygos 

POKARINĖS PROGOS
Pasitarimai vien tik rytais.

PRISILAIKOMA 
WMC TAISYKLIŲ

ANDREW JERGENS CO.
1 FRANKLIN AVE. 
BELLEVILLE, N. J.

(33)

SENIOR STENOGRAPHER 
JUNIOR STENOGRAPHER 
MIMEOGRAPH OPERATOR 

L B. M. Key Punch 
OPERATORS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS 

PAKILIMAM 
Prisilaikoma WMC Taisyklių 

Kreipkitės 
ADMINISTRATION BLDG. 

THE FLINTKOTE COMPANY 
OAK STREET & CENTRAL AVE. 

EAST RUTHERFORD, N. J. 
RUTHERFORD 2-2800.

(30)

MOTERYS VALYTOJOS
Dalies laiko darbas. 5:30 iki 9:30 P.M. 

Geros Algos. Nuolatinis darbas. Centre 
esančiame ofisų budinke.

KREIPKITĖS UNION BUILDING CO., 
17 ACADEMY ST., NEWARK, N. J. 

'(30)

REIKALINGI KEPURIŲ APKARPYTOJĄI 
AUKŠTOS ALGOS. ŠVARIOS DARBO SĄ
LYGOS. NUOLATINIS DARBAS. PKISII.AI- 
KOMA WMC TAISYKLIŲ- KREIPKITĖS 

KLEIN HAT CO.. 317 NEW ST., 
NEWARK, N. J. C 

(29 j

MERGINOS AR MOTERYS 
PILNAM AR DALIAI LAIKO 

LENGVAS DARBAS 
PRIE KASPINŲ 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS. 
PARKSIDE DYE CO. 

82-00 COOPER AVE., 
GLENDALE, L. I.

HAVEMEYER 8-2060
(30)

MERGINOS—MOTERYS
Lengvas Fabriko Darbas 

Linksmos Aplinkybės 
GERA ALGA 
VIRŠLAIKIAI

EAGLE MODEL AIRPLANE CO.
257 WATER ST., BROOKLYN 

______________________ ____________________ (29) 

MOTERYS VALYTOJOS
Ofisų Būdinke. 6 dienos. 4 A.M. iki 8:15 
A.M. Geros algos. Apmokamos vakari jos.

KREIPKITĖS Į DŽIANITORIŲ. 
AMERICAN EXPRESS CO., 

65 BROADWAY, N. Y. C.
 (30)

Valymui Moterys. Ofisų būdinke. 24 valan
dos, prisideda viršlaikiai. $13.40.

R. II. HUTSON. 19 RECTOR STREET, 
DIGBY 4-8358.

(28)

Reikia Merginų: Interesingas Darbas Prie 
Plastikų. 60c j valandų. 40 valandų savait. 
Laikas ir pusė už viršlaikius. Kreipkitės j 
Hy Products Corp. 47-05 5th St.. L. I. City. 

Arti IRT Vernon & Jackson Stoties & 
Ind. Van Alst Lokalinės Stoties.

 (29)

MERGINOS--MOTERYS
AMŽIAUS 18 IR VIRŠAUS 

Patyrimas 
Nereikalingas 

Būtinas
Karo Darbas
Lengvas Sustatymas

ŠVARIAME, 
MODERNINIAME FABRIKE

GENERAL 
ELECTRIC 

SUPPLY CORP.
585 HUDSON ST., N.Y.C. 

(Bile West Side Subvė iki 14th St.) 
PATOGU IR Į HUDSON TUBES.

(34)

MERGINOS & MOTERYS 
PILNAM LAIKUI 

Bes turime įvairių darbų savo 
fabrikuose 

MERGINOMS PERĖJUSIOMS 16 
Iš anksčiau patyrimas nereikalingas 

Geros darbo sąlygos.

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST. 

PHILADELPHIA, PA.
(30)

MERGINOS
LENGVAM FABRIKO DARBUI 

37 •/: VALANDOS.
Laikas ir Pusė už Viršlaikius.

BORGENICHT BROS.
520—8th Avė.

(29)

X



Šertas puslapis Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily Penktadienis, Vasario 2, 194.5-

NewYorfai^/W^rZliiiin Prezidento Gimtadienio 
Balius Kitoks

Sausio 30-tos vakarą, Wal-

Visiems Bankietas, Bet 
Gaspadinėms-Sunkus, 

Ilgas Darbas

Pabaltijo Išlaisvinimo
Džiaugsmo Koncertas

Laukiame bazarui Dovanų iš visos Amerikos, nes 
dienraštis Laisvė yra visos Amerikos lietuvių mo
kytojas ir vadas.

Laisvės metinio bankieto, 
įvykusio sausio 28-tą, gaspa- 
dinės dirbo sunkiai, bet labai 
draugiškai, vakarienė buvo į 
laiką padaryta. Kai kurios 
gaspadinės dirbo po tris die
nas, priruošdamos bankietą. 
Priedams, reikėjo dar pašvęs
ti po porą vakarų darbininkų 
mitingams. Ir visoms prisiėjo 
sunkiai, ilgai dirbti paskutinę 
dieną, kad priruošti viską lai
ku ir išduoti tvarkoje, pada
linant dvejiems atskiriems sta
lams, pavalgydinti kelių šim
tų žmonių minią.

Josephine Augutienė, Mary 
Wilson (Vasiliauskienė), Mar
celė Yakštienė dirbo po tris 
dienas. Ona Depsienė, Ona 
Malinauskienė, Anelė Kanopa 
ir Jurgis Waresonas po dvi 
dienas. Marijona Misevičienė 
ir Marijona Janulevičienė po 
dieną.

Gaspadinių pasišventimas ir 
kitų darbininkų - darbininkių 
nuoširdi talka duoda galimy
bę mums turėti tokius masi
nius bankietus. Laisvė H vi
suomenė dėkinga jiems vi
siems už darbo auką.

Visu karo ir Pabaltijos kraš
tų okupacijos per barbarus vo
kiečius laikotarpiu Pabaltijos 
Kultūrinė Taryba nebuvo pra
radus vilties, kad talkininkai 
karą laimės ir kad Pabaltijo 
kraštai vėl bus laisvi. Kas me
tai, susirinkę į savo bendrą 
pramogą, tų kraštų išeiviai 
Amerikoj — lietuviai, latviai, 
estonai ir suomiai, (finai) — 
viešai išreikšdavo tą viltį ir 
paremdavo darbus už greites
nį gimtųjų kraštų išlaisvinimą, 
už priartinimą pergalėsi

Vasario
Pabaltijos Kultūrinės Tarybos 
koncertas ir balius bus pirmas 
po to, kada mūsų gimtieji 
kraštai tapo išlaisvinti. Perei
tą sekmadienį paskutinis na
cių brudas tapo išvalytas iš 
Lietuvos.

24-tą įvyksiantis

Dešimtukų Vajus Dar 
Pratęstas

Taigi, šiemetinis koncertas 
bus džiaugsmo koncertas.

Tas džiaugsmas bus juo di
desnis, kadangi didvyriška 
Raudonoji Armija, jos eilėse 
ir mūsų broliai lietuviai, kas
dien spaudžia nacius artyn 
Berlyno, o amerikiečiai su 
francūzais ir kitais ruošiasi 
paspausti iš vakarų. Kas žino, 
gal iki mūsų didžiosios iškil
mės broliai iš rytų bus pasi
sveikinę Berlyne su broliais iš 
Jungtinių Valstijų.

Mūsų šis džiaugsmo sąskri-

dis, turi būti masinis, galin
gas, reikšmingas.

Nuo Jūsų Priklauso
Vasario 24-tos koncertui- 

baliui tikietai gatavi. Paimki
te jų platinimui. Nusipirkite 
patys iš anksto.

Platinimui tikietų klauskite 
pas Gužą ar • Kavaliauskaitę, 
lietuvių atstovus P. K. Tary
boje. Nusipirkti sau galite 
gauti Laisvės, raštinėje, taipgi 
pas nuolatinius tikietų platin
tojus savo organizacijose.
Turime Erdvią, Patogią Salę

Koncertinę programą turė
sime puikią. Kiekviena tauta 
duos geriausio iš savo meniš
kųjų jėgų. Lietuviai būsime 
atstovaujami f Aido Choro ir 
žymiosios solistės Birutes Ra
moškaitės. Apie programą 
plačiau matysite sekamuose 
pranešimuose.

■. Salė šį kartą gauta puiki ir 
visiems iš visur lengvai pri
važiuojamoje vietoje—Irving 
Plaza, prie Union Square, 
New Yorke. Tad nėra prie
žasties, dėl ko mes, lietuviai, 
negalėtume iš anksto parduo
ti bent trejetą šimtų tikietų ir 
sutraukti tūkstantinę minią 
publikos.

Pasidarbuokime, draugės ir 
draugai, energingai už tikrai 
iškilminga džiaugsmo sąskri- 
dį. L. K. N.

Susekta Cigarety Šmu 
gelis; Šaukia Pardavė

jus į Pasitarimą
Vyriausybė su Kainų Admi

nistracija susekusi, kad trys 
iš didžiausių cigaretų gamin- 
tuvių šioje apylinkėje vedė 
“milžinišką” juodąjį turgų. 
Firmos traukiamos atsakomy
bėn.

Tuo pat sykiu Kainų Admi
nistracija nori pasitarti su ci- 
garetus parduodančiais krau
tuvininkais dėl tos prekybos, 
vasario 2-ros ryto 11 vai., šau
kiamas krautuvininkų pasita
rimas centralinėj OPA rašti
nėj, New Yorke.

Mėsos Perkupčiams 
Pridėjo Pinigų

kad 
dėl 

b u ceris New

Kainu administratorius 
niel P. Woolley skelbia, 
visiškai nėra priežasties, 
ko bent kuris
Yorke dabar turėtų imti virš 
lubinių kainų. Vyriausybės 
patvarkymu, skerdėjams ir 
perkupčiams užleista didesnis 
nuošimtis pelno pakėlimu val
džios mokamų subsidijų. Esa
momis kainomis, sako admi- 
ministratorius, perkupčiai gali 
gerai išsiversti.

žada aštriau bausti kiekvie
ną, kurį pagaus šmugeliau-

New 
pre-

Kovos prieš vaikų paralyžių 
uaramai vajus pratęstas iki 
vasario 15-tos. Tai reiškia, 
kad ir tie, kurie pirmiau ne
spėjo pasidarbuoti ar paauko
ti tam tikslui, dar turi tam 
progą.

Grupė Brooklyno lietuvių 
moterų kliubiečių ir aidiečių 
jau pasidarbavo tam tikslui; 
pasiųsta virš svaras dešimtu
kų kovai prieš tą žmonių ža
lotoją ligą. Kitos darbuojasi 
toliau.

Pasidarbavusiomis pirma
jam svarui yra I. Levanienė, 
N. Buknienė, S. Petkienė, B. 
E. Senkevičienė, M. Repinskie- 
nė, S. Sasna.

Kliubietė.

Knygvedė Apsaugojo 
Algų Pinigus

Juodasis Turgus Gerai 
Apsimoka

O’Dwyer Sugrįžta 
Į Prokurorus

dorf-Astoria viešbutyje, 
Yorke, įvyko tradicijinis 
zidento gimtadienio bankie
tas. Jo tikslas buvo tas pats— 
paremti kovą prieš vaikų pa
ralyžių. Vieta ta pati, kaip 
kitais metais. Bet dalyvių sąs
tatas, garbės svečiai ir vaišės 
kitokį.

Garbės svečių ložoje, vieto
je puošnių ir kitais metais bu
vusių garbingiausiais civilinių 
veikėjų, šiemet sėdėjo dešim
tis sužeistų šio karo didvyrių. 
Vietoj deimantų, juos dabino 
Purple Heart.

Didelę dalį tūkstantinės pu
blikos sudarė eiliniai biznio, 
profesijų, darbo žmonės — bi
le kas, kuris išsigalėjo užsi
mokėti $10, ne vien parinkti- 
niai. Didžiajame,salione nebu
vo nei stalų, tik kėdės. Nebu
vo mėsos, kadangi įvyko an
tradienį. Bet iš to buvo puiki 
parama svarbiam tikslui.

Keleriopai padaugėjęs kie
kis publikos iš liaudies, žino
ma, nereiškė, kad labiau pa
siturintieji pasiliko namie. 
Daugelis žymių socialiu veikė
jų sukinosi pačioje margiau- 
sioje publikoje. O kas norėjo 
ir išsigalėjo puikiau, tiems lo- 
žose buvo galima gauti sėdy
nės už $250 arba atskirose 
mažesnėse salėse gauti stalas 
astuoniems už $200. Tie gavo 
ir vakarienę—vaisių, vištienos, 
šaltainės, kavos mažyti puode-, 
liuką.

Programoje turėta 
dainos, šokių ir 
žvaigždžių, o 11:40 
radijo bangomis iš 
tono perduodamas
seveltienės pasveikinimas po 
visą kraštą vykstantiems to
kiems mitingams ir praneši
mas nuo prezidento Roose- 
velto.

grupė 
muzikos 

išklausyta 
Washing- 

Mrs. Roo-

Kuras Neblogai 
Ateidinėjąs

• Anglies ir aliejaus siuntiniai 
apšildymui miesto namų ir 
įstaigų ateidinėja neblogai, 
kaip skelbia kuro administra
torius. Menama, kad bent iki 
galo šios savaitės didelio trū
kumo nebūsią tiems, kurie ne
tingės apsirūpinti ir iš tikro 
bus reikalingi kuro.

Pereitą antradienį miesto 
Sveikatos Departmentas gavęs 
2,322 skundus dėl nebuvimo 
šilumos ar kuro. Temperatū
ra mieste buvo 19 laipsnių ir 
ne aukščiau 33-jų.

Drąsa 20 metų knygvedės 
Grace Lichenstein apsaugojo 
Norman Sportswear Co. algų 
pinigus pereitą trečiadienį.

Mergina, grįžusi iš Manu
facturers Trust Co. banko, es-, 
ančio už pusės bloko nuo ša- 
pos, 239 W. 39th St., New 
Yorke, nešina $5,000. Vos tik 
įėjus jai į šapos bildingo kori
dorių, du jauni plėšikai su 
pištalietais rankose ją pasiti
ko ir pareikalavo pinigų. Jos 
laukęs keltuvo operatorius iš
kėlė rankas, bet knygvedė ne
paklausė, ėmė argumentuoti. 
Jiems argumentuojant, nusi
leido kitas keltuvo operato
rius. Ir tam iškeldino rankas, 
bet ji vis argumentavo. Pa
galiau atėjo iš lauko svetimas 
žmogus. Plėšikai pabijojo, pa
bėgo, įsakę keltuvo operato
riui su knygvede keltis į viršų.

Mike Catan prie Lincoln 
Tunelio išsėdėjo nuo antradie
nio iki ketvirtadienio. Apsišil- 
dymui jis atsinešė krūvą blan- 
ketų. Priežastis sėdėjimo: jis 
čia sėdėjo už brolį, kuris bu
vęs pirmasis pereiti Washing
ton ir Triboro tiltus ir norįs 
išlaikyti pirmojo rekordą per
ėjime tunelio, bet dabar ran
dasi armijoj.

Laisvės Bazaras
įvyks

Kovo-March 16, 17 ir 18
Visas Tris Dienas Su Dainy Programa

Bus

GRAND PARADISE SALĖSE
318 Grand St., Brooklyn, N. Y.

RUOŠKIMĖS LAISVĖS BAZARUI

kuris
Štai

kele-

Juodasis turgus, tai palaima 
iš dangaus, tik klausimas: 
Kam? žinoma, ne tam, 
perka, bet pardavėjui.
tik vienas pavyzdėlis:

Cigaretų kainos prieš
tą mėnesių buvo $72.50 už 
“case.” Pastaruoju laiku pašo
ko iki $110 už tą patį kiekį. 
Kai kur ir daugiau. Pagal 
tas urmo kainas, mažmenomis 
pardavinėtojas gauna cigare- 
tus po $2.50 kartoną arba po 
25c pakelį.

O kada net $37.50 gali gau
ti ekstra pinigų tik ant vienos 
dėžės cigaretų ir jeigu randa
si durnelių po tiek priedinio 
ragaišio duoti, tai aišku, kad 
tie ponai turi cigaretus slėpti 
nuo pardavimo reguliarėmis 
kainomis. Suslepia ir pasidaro 
trūkumas.

S

Juodasis turgus, infliacija 
— išplėšimas iš minių pasku
tinio cento ir padarymas kraš
te suirutės — prasideda su 
pirmuoju permokėtu ar perim
tu centu. O tada jau lupiko se
ras ritasi ir didėja, dauginasi,- 
kaip sniego rutulys, paleistas 
nuo kalno.
/ Juodasis turgus labai, labai 
ąpsimoka. Nauji namai, dei
mantai, futros pardavėjui. Ne
ša užstatyti sermėgėlę ir šliū- 
bįnį žiedą mažas pirkėjas, o 
paskui kiūtina ir iš pragany
tų namų. Taip buvo visur, kur 
tik buvo leista juodajam tur
gui įsigalėti. Taip bus ir 
mums, jeigu užmiršime saugo
ti centus ir užsimerksime, ka
da lupikas siekia į mūsų kiše
nių. T-as.

William O’Dwyer sugrįžo į 
Kings apskričio prokurorus. 
Tą vietą jis apleido 1942 me
tų pavasarį, išeidamas kariš- 
kon tarnybon. Laike jo nebu
vimo prokuratūros reikalus 
vedė Thomas Cradock Hughes.

O’Dwyer įstojo kariškon 
tarnybon su Majoro laipsniu, 
baigė brigados generolu. Per
eitą šeštadienį jis nominuotas 
Karo Pabėgėlių Tarybom To
ji fed erai ė pareiga jam ir da
vė paliuosavimą iš aktyvės į 
neaktyvę karišką tarnybą. 
Užimdamas aną, nemokama 
tarnybą, jis tikisi atlikti ir 
prokuroro pareigas.

SOVIETINE FILMĄ
“Lad From Our Town”

šeštadienį,

Vasario 3 February
Pradžia 7?30 v. v.

Šią Gražią Filmą Matysite
RUSŲ KLIUBE 

56-58—61st Street
MASPETH, L. L, N. Y.

Visus kviečia —
I.W.O. 3059 Kuopa.

Šaltis Tęsiasi
šal-Sausio* mėnesį užbaigėm 

tai, pilna to žodžio prasme. 
Taip pat pradėjome ir vasarį. 
Sausio 31-mos aukščiausia 
temperatūra buvo 25, že
miausia 14. šilčiausia 31-a yra 
buvus 1916 metais, 62 laips
niai, o šalčiausia 1920 m., 3 
laipsniai.

Vasario 1-mą, 8 vai. ryto, 
buvo apie 12 laipsnių. Bet tai 
buvo išlaukinėje palangėje. 
Viduje, redakcijoj, šiais lai
kais dirbame patogioje, 30 
laipsnių temperatūroje.

Joe Saremsky, savininkas 
krautuvės ir restaurano, 618 
8th Avė., nubaustas kalėti 15 
dienų ir pasimokėti $75 už 
juodojo turgaus kainas ant ci
garetų. Jis prisipažino už 9 
kartonus cigaretų paėmęs $7.- 
20 virš lubinių kainų.

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
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

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
VALANDOS:

SHOP
Savininkas
Kalnios

Avenue

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER 
K. DEGUTIS, 

Prieinamos 

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN «, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAIGREEN STAR BAR & GRILL

Lietuviškas Kabaretas
Kas nori gražiai laiką pra’eisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas “Green Star Bar and Gri’’ ” nes žino, kad visados bus patenkinti

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARe kiekvieną šeštadienį
HDH

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

159 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

***'*****I*WM*W!^ »» STOKIM M.W-OZ **M™'«*’

Cornel Wilde, vaidinąs rolėje Frederic Chopin’o, 
skambina kompozitoriaus neužmirštinas melodijas, vi
liodamas Merle Oberon, vaidinančią rolę Chopin’o my
lėtinos George Sand. Vaizdas iš Columbia spalvotos fil- 
mos “A Song To Remember,” Radio City Music Hall, 
6th Ave. ir 50th St., New Yorke. Paul Muni vaidina ro
lę Chopin’o muzikos mokytojaus Joseph Elsner’io.

ma, atimdavo darbdavys.
: Byla dar tęsiasi, tad sunku 
[spręsti, kokių keistenybių bus 
Į iškelta ir kuo baigsis.Į j---------------------------------------------------------

i REIKALAVIMAI

Vcrfp Pakktiivaiifi U’ jeigu jos gcruoiu nesidavė Vvlię 1 dlvlolllVdUU prikalbinamos į “pelningą už- 
New Yorke General Sessions' siėmimą,” kurio pelnus, žino- 

teisme eina ypatinga byla. Tei
sman yra pašauktas Mark 
Steele, vadinamas “žurnalų ka
raliumi.” Jį kaltina, kad jis po 
priedanga pardavimo žurnalų 
viliojo merginas i prostitucijos 
bizni.

Teisme jaunos merginos j Reikalingas darbininkas dirbti 
prieš ji liudijo, kad jis ir jo! prie Bar ir Grill biznio. Dėl dau- 
nno-nlhininkai žiauriais orasini ' K'au informacijų. prašome kreiptis pageloimnKai zuiniais giąsmi . pas Aleksiejų 33 nuųson Avė., 
mais vertė jas pradėti kekšiau-| Brooklyn, N. Y. (26-28)

LITUANICA SQUARE

Restaurant
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS 

šeštadieniais, Sekmadieniais ir kitokiose šventėse.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION BROOKLYN
Tel. EVergrecn 4-9612

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

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

*




