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Tautininkus Spirs Laukan.
Bet Kas J? Išgirs? 
Pasimokino ir Išvažiavo. 
Per Žema Mokestis.
Užtenka Krokodilisku

Ašarų.
Lašo A. BIMBA

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Lietuviu žinių redaktorius
Gabaliauskas šaukia:

“Laiminga Amerikos Lietu-j 
viy Taryba, kad ji neįsileidžia' 
tautininku... Jeigu bendrasis] 
Amerikos Lietuviu Fondas no-1 
rėš išsilaikyti... bus privers-, 
tas varyti iš savo centro visus i
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APSUPTI VISI LIKUSIEJI MANILOJE JAPONU KARIA
tuos veidmainius tautininkus, 
kurie ten sėdi tik šnipinėjimo 
ir griovimo tikslu.“ (L. ž. i sau
sio 19 d.).

Taigi, važiuos laukan Kar
pius ir Tysliava su savo vais
ku.

O gal jiems vėl numes kokį 
džiabelį ir jie vėl sudės pri
žadėjimus daugiau nebegrie- 
šyti prieš šimutį, Grigaitį ir 
Gabaliauską ?

Kodėl kunigas Končius) ne
galėtu poniai Tysliavienei pa
sukti kokio nors pamočninko 
darbelį ir jinai burną užsi
čiauptu, arba ponas Tysliava, 
jai ją gražiai užčiauptu?

★ ★ ★
“Amerikos lietuvių balsas 

turi būti išgirstas,” suriko 
Amerikos Lietuviu Taryba. 
Vasario 17 dieną visa Taryba 
nuvažiuosianti į Washingtona 
ir ten taip suriksianti, jog vi
sas svietas turėsiąs sudrebėti.

Kam dar ta ilga kelionė į 
Washingtona? Grigaitis ir ši
mutis gali per paprastą gro- 
matą dar kartą prakeikti Ta-! 
rybų Sąjungą ir pareikalauti, 
kad Lietuva būtu atiduota 
jiems. Juk ten jie tik tuo tiks
lu ir važiuos.

A. L. Tarybos balsą tikrai 
išgirs: Hitleris ir Goebbelsas.' 
Bet argi jiems ką nors tas bal
sas bepagelbės? Jie juk da
bar randasi didesnėje bėdojo, 
negu mūsiškiai “tarybininkai.”

★ ★ ★
Iš Belgijos valdžios pasitrau-'. 

kė socialistai. Ta valdžia nu
dardėjus per daug toli nuo 
žmonių. ] j

Komunistai seniai taip sa
kė. Socialistai Pierloto valdžią 
gi rėmė ir užtarė. Dabar pasi-; 
mokino ir patys pabėgo.

Gaila, kai politinė partija 
nesi vaduoja protu.

★ ★ ★
Nepaprastoji Komisija Tyri

nėjimui Vokiečių žiaurumo | 
Lietuvoje išdavė savo raportą. 
Tasai raportas baisus. Savo 
okupacijos metu naciai Lietu
voje išskerdė 465,000 žmonių!. 

Komisija sako, kad už tuos 
žiaurumus atsako beveik šim
tas vokiečių pareigūnų, siau
tėjusių Lietuvoje.

Šimtas už 465,000! Tai per 
maža retribucija. Teisingas, 
atmokėjimas vokiečiams butui 
toks, jeigu kiekvienas, kuris, 
tik buvo įkėlęs koją į Lietu-i 
vos žemę, karys ir civilinis,] 
būtų pasiųstas ten, kur vokie-i 
čiai pasiuntė tuos 465,000 Lie
tuvos žmonių !

Nejaugi už milionus ir mi
lionus pasaulyje nužudytų 
žmonių tiktai šimtas kitas na
cių viršininkų tebus nubausti? 
Nubausti tik tie, kurie davė 
įsakymus, o tie, kurie siautėjo 
ir žudė nekaltus žmones, de
gino miestus ir kaimus, pasi
liks nepatraukti atsakomy
bėn ?

★ ★ ★
Ryšyje su Roosevelto, Chur- 

chillo ir Stalino konferencija 
vėl pasipylė krokodiliškų aša
rų upeliai. Daugiausia jų 
trykšta iš socialistų ir Ame
rikos Darbo Federacijos biu
rokratų veidmainingų akių.

Mat, vėl iškilo klausimas, 
kad vokiečiai turi padėti at
statyti Tarybų Sąjungos ir ki
tų kraštų sunaikintus miestus, 
kaimus, kelius, tiltus ir t.t.

Tai, girdi, būtų vergija!
Jeigu lietuviai, rusai, lat

viai, lenkai, jugoslavai statys 
namus ir tiltus, vieton sugriau
tųjų, tai nebus vergija. Bet 
jeigu vokiečiai statys namus ir 
tiltus, vieton jų pačių sugriau-

Per 23 Dienas Žukov 
280 Mylių Pirmyn

London. — Maršalo Žuko
vo Pirmoji Baltarusi još ar
mija per 28 dienas nuo Pra
gos, Varšavos rytinės da
lies, nubloškė vokiečių ka
riuomenę 280 myl. atgal į 
vakarus.

TARYBŲ LIETUVA TEI
KIA LENKAMS MAIS

TO PAGALBOS
Praga-Varšava. — Lenki

jos laikinosios valdžios pre
zidentas Bierut’as pranešė, 
jog keturios Tarybinės Res
publikos -— Ukraina, Lietu
va, Baltarusija ir Rusija 
davė Lenkijai grūdų be jokių 
ceremonijų, nes Lenkijos 
žmonėms tuojau reikia mai
sto. Lietuva ir trys kitos 
Tarybų Respublikos nestatė 
Lenkijai jokių dėl to sąly
gų. Štai kaip greitoji jų 
duota lenkams pagalba ski
riasi nuo visokių techniki
nių ir advokatiškų šnekų, 
kurias veda UNRRA (Jung
tinių Tautų Administracija 
dėlei Pašalpų ir Atsteigi- 
mo),— pastebėjo prez. Bie
rut’as. Jis pridūrė, kad UN 
R RA, matyt, nepajėgia iš
spręsti, ak londoniškė lenkų 
valdžia ar jau veikianti 
Varšavoj laikinoji Lenkijos 
valdžia yra tikra Lenkijos 
vyriausybė. 

—-------------

Rytinėje Vokietijoje 
Hitlerininkai Tūks
tančiais Naikinami
Maskva. — Kuestrino- 

Frankforto apygardoje, ry
tinėje Vokietijoje, Raudono
ji Armija per dieną užmušė 
daugiau kaip 5,000 vokiečių 
ir suėmė 1,350 jų kareivių ir 
oficierių. Sovietų kariuome
nė padarė skaudžių nuosto
lių 25-jai. motorizuotai vo
kiečių kariuomenės divizi
jai, kuri atsiųsta iš vakari
nio fronto į rytinės Vokie
tijos frontą, prieš Sovietus.

Šiame fronte sovietiniai 
kariai tą pačią dieną pagro
bė 70 priešų patrankų, 200 
kulkosvaidžių ir 18 karinių 
reikmenų sandėlių.

PALEISTI 66 JAPONAI — 
KODeL?

Manila. — Amerikiečiai 
nenoromis saugiai perleido 
į priešų pusę 66 japonus ka
reivius, kuriuos užtiko San
to Tomas belaisvių stovyk
loj. Nes jeigu nebūtų jų pa
leidę, tai kiti japonai būtų 
nužudę 221 amerikietį įkai
tą, laikomą universiteto rū
me.
tų, tai bus vergija!

Ar begali būti didesnė veid-, 
mainystė ? Tegul puošiasi to
kiomis plunksnomis, kokiomis 
jie nori, bet kurie taip kalba, 
yra Hitlerio pastumdėliai. Jie 
jau dabar padeda vokiečiams 
ruoštis prie Trečiojo Pasauli
nio Karo. -

RAlJD. ARMIJA UŽTAISO 
REPLES SAUGANČIOM 

BERLYNĄ TVIRTOVĖM
London, vas. 6. — Marša

lo Žukovo Pirmoji Baltaru
sijos armija, paimdama 
Alt - Schaumburgą ir Goe- 
ritzą, rytiniame šone Odro 
upės, apsupo ir prispyrė 
prie upės vokiečius Kuest- 
rino mieste ir apylinkėje. 
Kiti šios armijos junginiai, 
užimdami Tirpitzą ir Reip- 
zigą, rytinėje Odro pusėje, 
į žiemius ir pietus nuo 
Frankfurto miesto, gresia 
pereit upę ir apsiaust 
Frankfortą. Kuestrin, tvir- 
toviškas miestas, stovi už 
42 mylių į rytus nuo Ber
lyno, o Frankfort už 38. 
Nuo Frankfurto eina platus 
automobilinis plentas sker
sai Vokietijos į amerikiečių 
užimta Aachena, vakariniu- t* C- 7
me.jos pasienyje.

Į šiaurių vakarus nuo 
Kuestrino raudonarmiečiai

LIETUVA, MATYT, GAUS 
KARALIAUČIŲ, SAKO 

LENKĮJ PREZIDENTAS
Varsa va. — Boleslavas 

Bierut’as, Lenkijos demok
ratinės laikinosios valdžios 
prezidentas, pareiškė, jog 
Karaliaučiaus apylinkėje y- 
ra daug lietuviškos kilmės 
gyventojų. Tuo pareiškimu 
Lenkijos valdžios galva lei
do suprasti, kad Karaliau
čius bus prijungtas Tarybi
nei Lietuvai, kaip pranešė 
N. Y. Times koresponden
tas W. H. Lawrence iš Pra
gos, Varšavos rytinės da
lies.

Laikinoji Liublino - Var
šavos lenkų valdžia jau nu
siuntė savo įgaliotinius į 
Oppeln miestą ir kitas Rau
donosios Armijos užimtas

GRAIKIJOS PARTIZANAI 
PRIĖMĖ SĄLYGAS DEL 
KOVOS SUSTABDYMO

Athenai.— Graikijos Tau
tinis Laisvinimo Frontas — 
EAM sutiko, kad valdžia 
gali bausti tuos, kurie, pri
sidengdami to fronto parti
zanų - Elas vardu, atlikinė
jo kriminalius darbus.

Tautinio Laisvinimo Fron
to įgaliotiniai, tačiaus, įspė
jo valdžią, kad ji neperse
kiotų Elas partizanų abel- 
nai. Jeigu jinai juos, kaipo 
tokius, imtų persekioti, tai 
sutrūktų santykiai tarp šio 
fronto ir valdžios, o tatai

Iš Vilniaus Lenkai Kraustosi į Lenkiją
Rašo Juozenas:
Pagal sutartį tarp Lietu

vos Tarybų Respublikos ir 
Lenkijos Respublikos val
džių, išvažiavo pirmoji Len
kijos piliečių grupe iš Tary
bines Lietuvos sostamiesčio 
Vilniaus i Lenkiją sausio 28 
d.

paėmė Zelliną, rytinėje Od
ro upės pusėje, tiktai 33 
mylios nuo Berlyno.

Berlyno radijas sakė, jog 
Sovietų kariuomenės dali
niai prasiveržė per Odro li
pę į šiaurvakarius nuo Ku
estrino ir į žiemius nuo 
Frankforto. Bet naciai skel
bė, kad jie girdi, sunaikinę 
rusus antroje upės pusėj, ir 
gyrėsi, kad nuskandinę va
žiavusius per ją ledu sovie
tinius tankus. Berlynas taip 
pat sakė, kad vokiečiai at
rėmę Sovietų karius ties 
Stargardu, 20 mylių į pietų 
rytus nuo didžio uostamies
čio Stettino.

Raud. Armija šioje fron
to dalyje per dieną užėmė 
100 vokiečių miestų, mieste
lių ir kitų gyvenamųjų vie
tų.

vietas iki Odro upės, buvu
sioje rytinėje Vokietijoje. 
Prezidentas Bierut’as ir jo 
premjeras Osubka-Moraws- 
ki numato, kad Sovietų Są
junga pripažins Lenkijai vo
kiečių valdytus plotus iki 
Odro ir Neisse upių. Jie ma
no, jog tam nesipriešins 
Jungtinės Valstijos ir Ang
lija. Lenkijos vyriausybė ti
kisi gauti vadinamąją Vo
kišką Sileziją su jos kasyk
lomis ir fabrikais.

Pravedant rubežių tarp 
Lenkijos ir Lietuvos, bus 
žiūrima, kur daugiau yra 
lietuviškos kilmės gyvento
jų, sakė prez. Bierut’as.

Anglų Lakūnai Sudeginę Dau
gumą Japonų Gazolino

London. —Anglijos lėktu
vai, veikdami nuo savo lėk- 
tuvlaivių, supleškino orlaivi- 
nio japonų gazolino fabri
kus ir sandėlius Palemban- 
ge, Sumatros saloj, Rytinėj 
Holandų Indijoj. Skaičiuoja
ma, kad jie sunaikino tris 
ketvirtadalius lėktuvinio ja
ponų gazolino. Tuose žy
giuose anglai nušovė ir ant 
žemės sudaužė apie 60 japo
nų lėktuvų.

vestų šalį į naują nelaimę, 
sakė EAM atstovai.

Visi šie Jenkai norėjo 
grįžt į Lenkiją ir padėt at
statyt nuteriotą savo tėvy
nę. Daugelis Lenkijos mies
tų, išvaduoti Raudonosios 
Armijos, laukia pagalbos.

Grįžusioje į Lenkiją gru
pėje yra gydytojų, inžinie
rių, agronomų, advokatų,

Mac Arthur o Obalsis 
Dabar — Į Tokio!

Luzon, vas. 6. — Genero
las MacArthuras, džiaugda
mos Filipinų sostinės Mani
jos išlaisvinimu, pareiškė: 
“Dabar mūsų obalsis yra — 
Į Tokio” (Japonijos sosta- 
miestį)!

AMERIKIEČIAI ARTĖ
JA PRIE NACIU TVIR

TOVES PRUEM
Paryžius, vas. 6. — Tre

čiosios amerikiečių armijos 
kariai išmušė vokiečius iš 
pozicijų tik už pusketvirtos 
mylios nuo Pruemo, nacių 
vieškelių ir geležinkelio ma
zgo. Pruem yra priešų tvir
tovė tarp kalnų. Hitlerinin
kai šioje apylinkėje mažai 
tesipriešino, kaip teigia As
sociated Press. Pirmoji A- 
merikos armija užėmė du 
Roer upės tvenkinius.

Amerikiečiai įsiveržė į 
Hellenthal. Čia vokiečiai 

! smarkiai priešinosi. Trečio- 
į sios armijos daliniai pažy- 
jgiavo pirmyn dvi mylias į 
rytus nuo Bucheto ir buvo 
įsiveržę į Brandscheidą. Bet 
naciai padarė kontr-ataką ir 
amerikiečiai turėjo pasi
traukti. 7-ji Amerikos armi
ja ir francūzai perskėlė vo
kiečių jėgas vadinamame 
Colmar “kišeniuje.”

Vadinamoji Pogrin
dine Lenkijos Ar

mija Aprimo
Praga - Varšava. — Lai

kinoji Lenkijos valdžia fak- 
tinai neturėjo jokių nesma
gumų kas liečia vadinamąją 
pogrindžio armiją, “ištiki
mą londoniškei lenkų val
džiai,” kaip kad pareiškė 
Vlad. Bierut’as, Varšavos 
valdžios laikinasis preziden
tas.

Londoniškių valdininkų 
kompanija yra politiniai su
bankrutavusi; jinai nusmu
ko juo labiau dėl to, kad 
andai pirm laiko iššaukė ne
laimingą Varšavos lenkų 
sukilimą prieš vokiečius. 
Planuodami tą sukilimą, 
londoniškiai valdininkai ne
mėgino susižinot su Raudo
nąja Armija ir patirt, ar 
jau verta šaukt žmones su- 
kilt.

Paryžius. — Sugrąžintas 
amerikietis gen. Bradley 
kaip Amerikos pirmosios ar
mijos komandierius.

matininkų ir fabrikų darbi
ninkų.

Grįžtantiems Lenkijos pi
liečiams buvo padedama vi
sais galimais būdais; suteik
ta pervežimas jų daik
tams, paskirta specialiai 
žmonės, kurie davė tiem 
lenkam reikalingų žinių, ir

IŠVADAVUS MANU 4, BUS
PUOLAMA PATI JAPONI

JA, SAKO McARTHUR
Luzon, vas. 6. — Genero

las MacArthur šįryt oficia
liai paskelbė, kad amerikie
čiai atėmė iš japonų Mani
lą, Filipinų sostinę, ir išlais
vino apie 5,000 karinių ir ci
viliu belaisvu. MacArthur 
sakė, jog toliau bus puolama 
pati Japonija.

Ūmais žygiais iš žiemių, 
rytų ir pietų amerikiečiai 
apsupo dar liekamus japo
nus pietiniai - vakarinėje 
Manilos dalyje, kur priešai 
bus sunaikinti arba suimti, 
neskaitant saujelės tų, ku
riems gal pavyks prašliauž
ti iš apsupimo.

Amerikos kariuomenė 
taip pat visai atkirto japo
nus Bataan pussalyje, į va
karus nuo Manilos. Bataane 
jie tikrai bus nušluoti, nors 
kai kurie gal mėgins valti
mis pasprukti.

VOKIEČIAI IŠŠLUOTI Iš 
SAMLANDO PUSSALIO IR 

iš visos Neringos

C’

London, vas. 6. — Trečio
ji Baltarusijos armija iššla
vė nacius iš viso Samland 
pussalio, į šiaurvakarius 
nuo Karaliaučiaus. Pussalis 
yra 350 ketvirtainių mylių. 
Toje apylinkėje per dieną 
buvo užmušta pulkas vokie
čių ir sudaužyta 54 priešų 
tankai. Sovietų kariai pa
grobė 30 nacių tankų, 186 
patrankas, 267 kulkosvai
džius, 1,160 trokų ir auto
mobilių ir suėmė 1,600 vo
kiečių kareivių ir oficierių.

Karaliaučiaus srityje rau
donarmiečiai užkariavo dar 
kelias aptvirtintas gyvena
mąsias vietoves, jų tarpe

Žymus Kunigas Numato Tik 
Dvi Didžias Valstybes

London. — Žymus anglų 
kunigas rašytojas W. R. 
Inge, vadinamas “susirau
kusiu dekanu”, pranašavo, 
jog po 100 metų tebus tik dvi 
tikrai galingos didžiosios 
valstybės, tai Sovietų Są
junga ir jungtinė Anglijos- 
Amerikos valstybė. Jisai 
sakė, kad busimojoj ameri
kiečių - anglų valstybėj A- 
merika vaidins vadovauja
mąjį vaidmenį, o Anglija 
bus gerbiama “močiutė.”

Sovietai pasiekė vidurį 
savo apsupto Poznaniaus.

padėjo sukraut jų bagažą.
Netrukus daugiaus lenkų 

persikraustys iš Vilniaus į 
Lenkiją.

Varšava. — Santykiai su 
katalikų bažnyčia iki šiol 
geri, sakė laikinasis Lenki
jos prezidentas Bierut.

Pabėgę iš šiaurinės Mani
los miesto dalies j pietinę, 
japonai susprogdino du til
tus per Pasig upę, bet kiti 
du tiltai tebestovi.

Amerikiečiai “ravi” japo
nų snaiperius, šaudančius iš 
paskirų namų. Jungtinių 
Valstijų lakūnai perkūniš
kai bombarduoja japonus 
saliukėje •• tvirtovėje Cor- 
regidore, prie Manilos Įlan
kos žiočių, ir ardo jų lizdus 
Bataan pussalyje, vakari
niame tos įlankos šone.

Apart pirmiau paskelbtų 
išlaisvintų 3,700 civilių a- 
merikiečių ir anglų, jankiai 
išlaisvino dar apie 800 kari
nių belaisvių ir 550 civilių. 
Be to, sugrįžo į laisvę daug 
tūkstančių filipiniečių, ku- 

i rie slapstydamiesi kovojo 
prieš japonus.

Didžiuosius Ledkaimius, Po- 
vajus, Warzuma ir Thieren- 
bergą.
Gražioji Neringa Apvalyta 

Lietuviams
Sovietų kariuomenė apva

lė nuo priešų visą Neringą, 
tai yra, žemės juostą tarp 
Baltijos Jūros ir jos įlan
kos, vadinamos Kuršiu Ma- 7 v
riomis. Neringa 60 ameri
kinių mylių ilgio ir vienos 
mylios pločio ruožas, tęsiasi 
nuo Klaipėdos iki Karaliau
čiaus pussalio. Neringa yra 
labai graži vasarojimo ir 
maudynių vieta. Jos gyven
tojai paprastai užsiima 
žvejyba.

i

APSUPTŲ HITLERININKŲ 
NAIKINIMAS POZNANIU- 

JE IR BUDAPEŠTE
Maskva. — Benaikinant 

apsuptus vokiečius Pozna- 
niuje, tvirtoviškame vaka
rinės Lenkijos mieste, So
vietų kariuomenė užėpiė di
delį ginklų fabriką ir pagro
bė 58 patrankas, 1,250 kul
kosvaidžių, 130 automatinių 
šautuvų ir 1,500 šiaip kari
nių šautuvų.

Šluodami vokiečių ir ven
grų kariuomenę, apsuptą 
vakarinėje dalyje Vengrijos 
sostamiesčio Budapešto, 
raudonarmiečiai užėmė dar 
16 blokų namų, o į pietų 

; vakarus nuo Budapešto so- 
I vietiniai kariai išmušė hitle- 
Įrininkus iš Seregelyes, Sa- 
rosdo ir kelių kitų stambių 
gyvenamųjų punktų.

Maskva.— Sovietų kariai 
visuose frontuose vas. 4 d. 
sunaikino bei padarė netin
kamais mūšiams 136 vokie
čių tankus ir nušovė 56 jų 
lėktuvus.
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Canada and Brazil, per year .... .... 
Canada and Brazil, six months .....

$6.50
$3.50
$7.00
$3.75
$8.00
$4.00
$7.00
$3.75

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

Act of March 3, 1879.

Manilos Išlaisvinimo Proga
Filipiniečių sostinėje, Maniloje, 

plevėsuoja Amerikos vėliava, kur jai bu
vo uždrausta pasirodyti per virš pasku
tiniuosius trejis metus. Kitais žodžiais: 
mūsų kariuomenė jau Maniloje. Gal būt, 
kai šiuos žodžius skaitytojas skaitys, vi
sas miestas bus išlaisvintas. I

Manilos išlaisvinimas turi nepaprastai 
didelės moralės ir politinės rėikšmės, nes 
tai parodo, jog Japonijos galybė silpsta, 
o mūsų, — Jungti Valstijų 4- auga. Tai 
parodymas visiems Japonijos paverg
tiems žmonėms, visoms tautoms, jog 
mūsų duotieji jiems pažadai nėra bever
čiai, jog mūsų pareikštas žodis, kad ja
poniškas imperijalizmas bus sunaikintas, 
pildosi, realizuojasi.

Manilos išlaisvinimas reiškia, kad Fi
lipinų salų gyventojų ūpas ! pakils, nes 
jie jausis neužilgo matysią visas savo 
žemes išvaduotas. Šis žygis pakels ūpą 
Chinijos žmonių, jis pakels! ūpą Rytų 
Indijų gyventojų, Malajų, Francūzų- 
Chinijos, ir kitų tautelių, kurias japonai 
brutališkai užkariavo ir pavergė. Ir tai 
ne tik pakels žmonių ūpą, bėt juos aks- 
tinte-akstins daugiau ir griežčiau prieš 
japoniškus neprietelius kovoti.

Militariniai - strateginiu ! atžvilgiu, 
Manilos miestas savo vyriaųsį vaidmenį 
suvaidins, kai bus išvaduota Bataano 
pussalis ir Corregidor tvirtuma, nes tik 
tuomet išsilaisvins Manilos įlanka su pui
kiu uostu, kuriame mūsų laivai galės tu
rėti didžiulę bazę. Manilos islaisvinimas, 
be abejo, pagreitins visos Luzon salos iš
vadavimą, o tai reikš, kad tuomet mes- 
lengvai galėsime žygiuoti toliau į kitus 
svarbius japonų imperijalistų lizdus. Iš 
ten bus galima daryti žygiai Formozon 
arba tiesiog Chinijos sausžemin.

Luzon sala, sako vienas koresponden
tas, reikš tiek Chinijai, kiek Didžiosios 
Britanijos salos reiškė Eurįpai.

Taigi mes, amerikiečiai, galime nuo
širdžiai pasveikinti mūsų didvyrius ka
rius, su gen. MacArthuru priešakyj
jų drąsų ir apgalvotą žygį, už išlaisvini
mą Filipinų sostinės!

Daugelis žmonių negali suprasti, kaip 
ten yra, kad japonai parodė tiek mažai 
pasipriešinimo Luzon saloje ir pačiame 
Manilos mieste. Ar jie turi ką nors “ran- ! 
kovėje,” ar, gal, nebeturi užtenkamai jė
gų apginti savo grobį. Toji mįslė, aišku, 
išsispręs neužilgo. Matysime, kaip vis
kas seksis Bataano pussalyj, matysim, 
kaip tvirtai jie laikysis Corregidoriuje ir 
šiaurinėje Luzon salos dalyje.

O tuo pačiu sykiu gen. MacArthur iš
kėlė obalsį: “On to Tokio!” !

jau

uz

Pasaulinis Organizuotų Darbi- 
i, ninku Kongresas

Šiuos žodžius rašant, Londone renkasi 
įvairių pasaulio kraštu prof-sąjungų at
stovai. Jie rėnkaši kongreso sesijon, pra- 
sidėsiančion vasario 6 d. Kongrese, kaip 
buvo skelbta, dalyvaus visos eilės kraštų 
darbininkų atstovai. Amerikos CIO ten 
taipgi bus gražiai atstovautas, — ir tai 
reikšmingas dalykas!

Gaila, kad Amerikos Darbo Federa
cijos vadovybė nematė reikalo dalyvauti 

I šiame kongrese. Tačiau, jeigu vadovybė 
kongresą boikbtuoja, tai eiliniai nariai— 

j ne! Paskyri ADF lokalai siunčia nuošir
džius kongresui sveikinimus ir linkėji
mus, kad jis būtų konstruktyvus ir vi
sais požiūriais pasekmingas.

Netenka aiškinti), kokią didžiulę reikš
mę šis kongresas turės dabarčiai ir atei- 

r čiai. Dabarčiai kongresas darys žygius, 
I kad juo greičiau karas būtų baigtas 
Jungtinių Tautų laimėjimu, fašistinės 
Ašies sumušimu. Ateičiai šis kongresas, 
visųpirmiausia, padės tvirtus pagrindus 
naujai tarptautinei organizacijai, naujam 
profsąjungų, Internacionalui. Be to, jis 
tars savo žodį dėl pokarinio pasaulio su
sitvarkymo, ’dėl nacių sugriautojo, nu- 
teriotojo pasaulio atstatymo.

Mums atrodo, jog su šiuo pasauliniu 
darbininkų kongresu pasaulio profsą
junginiame < (unijistiniame) judėjime 
prasidės nauja era, prasidės naujas is
torijos lapas. Bus pasimokyta iš praeities 
klaidų, iš t. v. Amsterdamo Internacio
nalo šlubavimų. Nes šiandien milijonai 
darbininkų, prieš karą sekę iš paskos 
social-fašistinius vadus, jų nusikratė ir 
pamatė, kur link toji politika darbininkų 
judėjimą ir pasaulį nuvedė.

Taip, į Londoną, į pasaulinį profsą
jungų kongresą šiandien su viltimi žiū
rės visas taikos, laisvės ir gerbūvio be- 
sisiekiąs pasaulis!

BIJO ŠVIESOS, TAI 
GRŪMOJA

Brooklyn© Amerika labai 
išsigandus laiškų iš Lietu
vos. Mat, tie laiškai pasako 
daug tiesos apie! nacių siau
tėjimą Lietuvoje. Laučkai 
tas visai nepatinka. Laučka 
grūmojančiai gąsdina tuos, 
kurie laiškus iš Lietuvos 
gauna. Sako jis:!

“Kas gauna laišką, tegul 
džiaugiasi, kad jo artimieji 
ar bent jų dalis, išliko gy
vi. Bet nuoširdžiai pataria
me: nerašykite i jiems atsa
kymo laiškuose kokių nors 
pamokymų ir heklauskite, 
kaip jiems ten šekasi... Pa
sigailėkite jų, nevargindami 
tokiais dalykais, apie ku-' 
riuos šiandien neverta nė 
galvoti.” (Amerika, vas. 2

Laučka veidmainiauja, 
kai jis sako, kad jis nuošir
džiai prašo. Čia jis piktai 
grūmoja. Atvirai raginti, 
kad Amerikos** lietuviai ne
rašytų saviškiams Lietuvon 
laiškų, jisai negali, nes žino, 
kad ir jo gazietos skaityto
jai pasipiktintų. I Tai tik lie
pia “nevarginti0 Lietuvos 
žmonių, kitais žodžiais, ge
riau jiems visai nerašyti.

Mums gi atrodo, kad net 
karšti parapijonai Ameri
kos redaktoriauš patarimo

neklausys. Jie plačiai susira- 
šinės su Lietuvos žmonėmis 
ir sužinos tiesą apie naują 
socialistinę kūrybą Lietuvo
je. Ne tik jie sužinos tiesą, 
bet taipgi padės Lietuvos 
žmonėms karo žaizdas užsi- 
gydyti, pasiunčiant jiems 
šiuo tarpu taip reikalingos 
medžiaginės paramos, pakol 
Lietuvos žmonės patys galės 
visko užtenkamai pasiga
minti.

KUR GI TOKS BEGĖDIŠ
KAS PASISAKYMAS 

BUVO?
Draugas sako: “Bet kaip 

dabar dalykai stovi, Lietu
vos žmonės savo būkle dar 
nesidžiaugia. Sovietų Rusi
jos diktatūra atvirai pasisa
ko, kad jos kariuomenė į 
Lietuvą atėjo ne kaipo išlai
svintoja, bet kaip pavergė
ja...” (D., sausio 30 d.).

Niekur tokio pasisakymo 
Tarybų Sąjunga nėra pada
rius. Tai yra bjaurus Drau
go melas. Visas pasaulis ži
no, kad Raudonoji Armija, 
kaip ir kitų talkininkų ar
mijos, neša žmonėms išlais
vinimą. Tiktai Goebbels 
staugia, kad Raudonoji Ar
mija einanti kaipo pavergė
ja. Draugo redaktorius, 
kaip pasamdytas, kartoja 
Goebbelso propagandą.

IMIGRANTU PROBLEMOS

Juos Apėmė Didelis Džiaugsmas
Galime įsivaizduoti, kokis džiaugsmas 

apėmė tuos amerikiečius, kurie po trijų 
metų išbuvimo koncentracijos stovykloje 
(Maniloje), tapo mūsų kariuomenės iš
laisvinti. Iš viąo vienoje koncentracijos 
(Santo Tomas) stovykloje buvo subrukta 
virš 3,000 amerikiečių ir kitų tautų žmo
nių. Jie ten buvo laikomi pusbadžiai, lai
komi prie žiauriausių sąlygų. Ir štai, į- 
žengus mūsų kariuomenei į Filipinų sos
tinę, tie belaisviai vienu ypu buvo išva
duoti!

Tarp belaisvių buvo amerikiečių spau
dos ir radijo korespondentų. Vienas jų 
net ir tai pastebėjo, kad jie, pasijautę 
laisvi, verkė, nesigėdindami verkė, ir 

tasai verksmas buvo džiaugsmo verks
mas, nes belaisviai pasijautė laisvais, — 
jie baigė savo kalvariją!

KAIP GALI d TAPTI 
PILIEČIU?

■

KLAUSIMAS:
Tėvai mane atsivežė į Suv. 

Valstijas 1933 m. Tėvai niekad 
neprašė Amerikos pilietystės. 
Aš trokštu tapti Amerikos pi
liečiu. Nežinau ką daryti. Pra
šau paaiškinimo.
ATSAKYMAS: j •

Sulaukęs 18 m.I gali prašyti Antwerp, 
pirmų popierų ir kada 'būsi 20 
m. (dviem metais vėliau) galė
si prašyti antrų popierų. Ki
ton pusėn, yra įstatymas, pa
vadintas “Minor’s! Act,” .kuris

.(spalių 27, 1944), Paryžiuje 
: (rugsėjo 8, 1944) ir Brussels 
> (rugsėjo 17, 1944). Ambasada 
Ryme anksčiau buvo atidaryta. 
Luxemburg Atstovybė irgi įs
teigta (rugsėjo 23, 1944).
Francūzijoj konsulatai randasi 
Paryžiuje, Marseille, Nice ir 
Cherbourg; Italijoj konsulatai

i Naples, Ryme, Palermo ir Flo- 
i ręnce. Konsulatas

Ambasados 
pradėjo duoti 
1 d., 1945 m.

atidarytas

Konsulatai 
nuo sausio

ir 
vizas 
Išduoda vizas se

kantiems aplikantams: 
/

. ... L Svetimi] valdžių atsto-
sako, kad ateiviams, kurie čion į yams (diplomatic and official). 
atvyko neturėdami 16 metų,į 
nereikia prašyti pirmų popie- 
,rų, Bet šitame atsitikime turė
ki būti 21 m. ir tik tada prašy
ti antrų popierų, nes “Minor’s 
Act,” reikalauja/ kad ateivis 
turi būti 21 m. ir ne daugiau 
22 metų.

Pirmos popieros kainuoja 
,$3. Tad turi nutarti, ar nori 
sutaupyti tuos pinigus ar ne. 
Pirmame atsitikime, prašyti 
pirmų popierų ir tapti pilnu 
Amerikos piliečiu po dviejų 
metų tik pagreitina visą, daly
ką.

2. “Non-immigrants” vyks
tant į Suv. Valtijas, kurie už
siims veikimais karo pastango
se. Nėr aprubežiavimų kaslink 
tautos.

3. “Non-immigrants” italų 
ir francūzų .kilmės, kurie vyk
sta į Suv. Valstijas pagerinti 
prekybą tarpe Italijos ir 
Valstijų ir Francijos ir 
Valstijų.

4. Nekvotinės žmonos
vyrai ir mažamečiai vaikai 
(nevedę) Amerikos piliečių.

Suv.
Suv.

arba

Lenkai Apleidžia Lietuvą
Nepaprastai įdomi žinia pasiekė mus, 

kad .padarytoji tarp Tarybų Lietuvos ir 
Lenkijos vyriausybių sutartis dėl gyven
tojais apsimainymo jau pra'dėta vykinti 
gyvenimam Pirmieji Vilniaus lenkai, ku
rie nenorėjo priimti Lietuvos pilietybės 
ir būti lietuviais, jau išvyko Lenkijon. 
Pranešėjas skelbia, kad išvyko nemažai 
profesionalų ir darbininkų. ^Vadinasi, jie 
pasirinko savo tėvyne Lenkiją ir Lietu
von gyventi daugiau nebegrįš.

Matyt, jog visas dalykas pravestas 
gražiai, draugiškai. Lietuvos vyriausybė 
viskuo padeda išvykstantiesįem lenkam: 
aprūpina juos visais reikalingais reikme
nimis, kad jų kelionė būtų juo lengvesnė. 
Galimas daiktas, jog neužilgo iš Lietu
vos išvyks visi tie, kurie ntįri būti Len- > 
kijos piliečiais.

Tai svarbus reiškinys lietuvių tautos 
gyvenime. Jis parodo, kad ateityje Lie
tuvoje nebus su lenkų tautybės (nei su 
kurios kitos tautybės) žmonėmis jokių 
ergelių, nes Lietuvoje pasiliks tik tie, 
kurie nori-būti Lietuvos piliečiais, ku-

Dėkuoja
Laikinosios Lenkijos vyriausybės pre

zidentas Bieruta ir premjeras Osubka- 
Morawski pasiuntė Ukrainos, Bielorusi- 
jos ir Lietuvos tarybų respublikoms pa
dėką už pasiuntimą Lenkijos žmonėms 
javų — apie 60,000 tonų.

Jau tik tas faktas rodo, jog Lenkijos 
kaimyninės šalys, vos spėjusios išsilais
vinti, rūpinasi ne tik savo žmonėmis, bet 
padeda ir savo kaimynams, esantiems di
deliame varge, kurį paliko vokiškieji o- 
kupantai, bjauriai apiplėšę ir nualinę ša-

Aukokite Laisvės Bazarui
Dienraščio Laisvės Bazaras įvyks kovo 

(March) 16, <17 ir į 18 dienomis. Bus Grand 
Paradise Salėse, 318 Grand St., Brooklyn,

Dienraštis Laisvė yra visos Amerikos lie
tuvių dienraštis. Iš visos Amerikos laukiame 
dovanų dienraščiui Laisvei. Laisvės bazaras 
privalo rūpėti kiekvienam dienraštį Laisvę 
mylinčiam žmogui.

Dienraštis Laisvė rūpinasi įsigyti savo 
spaustuvei tinkamą namą. Remdami Laisvės 
bazarą, kartu parengsite namo įsigijimo rei-

Supraskite, jog brooklyniečiams Laisvės 
bazaras kainuęs.keli tūkstančiai dolerių arba 
po kelioliką dolerių kiekvienam. Taigi toliau 
gyvenantieji Laisvės patriotai, kiekvienas ga
lėtų paaukoti bazarui po dolerį-kitą.

78-TO KONGRESO PASKU
TINIAI VEIKIMAI.

Gruodžio 14 d. Senatas pra
vedė H. R. 1284, bilių, kuris 
liečia naturalizavimą nepil ie
čių, .kurie tarnauja ginkluoto
se, jėgose Suv. Valstijų, su Se
nate Committee on Immigra
tion pridėtu priedu. Gruodžio 
15 Atstovų Butasj priėmė bilių 
ir dabar lieka tik prezidentui 
pasirašyti.

Gruodžio 16-tą! dieną Sena
tas patvirtino, be! kalbų, nomi
naciją Ugo Carusj, kaipo Com
missioner of Immigration and 
Naturalization. P.i Carusi buvo 
Generalinio Prokuroro pagelbi- 
ninkas per 15 metų. 
Earl G. Harrisono 
Harrison rezignavo liepos 31 
d., 1944.

KADA REIKIA UŽMOKĖTI 
Už PIRMAS IR ANTRAS 

POPIERAS?
KLAUSIMAS:

Ar teisybė, kad dabar nerei
kalaujama pasiųsti 
derį” sumoje $2.50 
popierų aplikacija? 
lis praeitą pavasarį 
siųsti tuos pinigus,
mano draugo, kuris 
mėnesį prašė pirmų 
jokios mokesties nebuvo reika
lauta.

money or- 
su pirmų 

Mano bro- 
turėjo pa- 

bet nuo 
praeitą 

■popierų,

Jis užims 
vieta. P.

ATIDARYMAS AMERIKOS 
KONSULATŲ.

Amerikos Ambasados ir Kon
sulatai vėl veikia nekuriose iš
laisvintose vietose Europoje ir 
kaikurios iš jų vėda savo pa
prastas pareigas.*! išduoda vi
zas ir padeda savų tautiečiams, 
bando suteikti informacijų 
ąpie amerikiečius', kurie jų 
apylinkėse gyvena'

Ambasados atidarytos Athens

ATSAKYMAS:
Įstatymas pakeistas. Nuo 

rugsėjo 1944 m. nereikia siųs
ti “money order” sumoje $2.50 
su pirmų popierų aplikacija 
Form N-300 arba su anrtų 
popierų aplikacija N-400, kur 
apl i kantas priklauso prie vie
nos iš daug grupių, kurioms 
nereikia turėti pirmų popierų.

Norime čia priminti, kad 
pirmų popierų mokestis pakel
tas iki $3.00 ir antrų popierų 
mokestis nuo $5 iki $6. šiuos 
pinigus nereikia mokėti Immi
gration and Naturalization 
Service ’’money orderiu.” Da
bar aplikantas moka mokestį 
Clerk of Court, kada tas parei
gūnas išduoda pirmas arba an
tras popieras. FLIS.

: Paterson, N. J., J. Matachun, 
! Paterson, N. J.

Po $2: Petras Thompson, 
Simpson, Pa., Charles ir Uršu-* 

'*lė Janušiai, Hillside, N. J.. Ig. 
i Beeis, Union, N. J., Albinas 
j Laučius, B’klyn, N. Y., S. Griš- 
į kus ,B’klyn, N. Y., Geo. Ware- 
son, B’klyn, N. Y., Joe Stepo- 

! naitis, Woodhaven, N. Y., Geo.
Bernotas, Woodhaven, N. Y., 

. A. L. Bekešiai, Rochester, N.
Y., Geo. Martin, Phila., Pa., 
P. Babarski, B’klyn, 

ir kultūros darbo tarpe Ame- Maggie Raulinaitienė, , , z-x t r T •» _  1 _ ! 
rikos lietuvių mūsų dienraš-' - - T v _~
čio Laisvės. Tad mes, Lietuvių, en’ J>a*’ Uršulė 
Moterų Kultūros ir Apšvietos Ypsilanti, Mich., Marcelė Ma- 
Kliubas, širdingai sveikiname zurkienė, Worcester, Mass, 
mūsų dienraštį Laisvę su 30 
m. sukakčia, ir linkime dar il-|ark, N. J., Jonas Urbonas, Do
gai, ilgai tęsti savo apšvietos; nora> Pa , v Bulienė, Roches- 
darbą tarpe lietuvių masių, ter> N> y., Petras Dumblis, 
prie sveikinimo pridėdamos ir’ B’klyn, N. Y., Ignas Karlonas, 
medžiaginę paramą sumoje' Tuckahoe, N. Y., Jurgis Dul- 
$10. Lai gyvuoja dienraštis B’klyn, N. Y., M. Norbu- 
Laisvė! Lai gyvuoja laisva ir ta> Sunnyside, L. L, K. Tarno-

šeriniu kų 
Brangūs 

suvažiavimas

(Pabaiga)
Brooklyn, N.

“Laisvės Bendr.
Suvažiavimui: 
Draugai: šis
įvyksta svarbiame istoriniame 
momente. Tai laimingos die
nos, kada lietuvių tauta ir visa 
Lietuvos šalis liko galutinai iš
laisvinta iš po žiauraus naciz
mo jungo. Istorinis momentas 
dar ir tuomi, kad jis (suva
žiavimas) įvyksta 30 m. nuo 
įsikūrimo ir pradžios švietimo

, Cleve
land, O., V. Raguskienė, Nox- 

Į en, Pa., Uršulė Bagdonienė,

zurkienė, Worcester, Mass.
Po $1: J. Miškeliūnas, New-

laimingą Tarybinė Lietuva!
Draugiškai,

B. E. Senkevičienė, sek r.”
Bayonne, N. J.

“Mes, LAU Kliubo nariai, 
pageidaujame, kad kaip iki 
šiol, taip ir toliau dienraštis 
Laisvė stovėtų ant teisingo 
darbininkiško kelio, o ypatin-

į šiūnas, B’klyn, N. Y., V.
1 renis, B’klyn, N. Y.

šiuom kartu finansinės
i ramos gauta $1260.50 (tai

Be-

pa
per 

paštą ir suvažiavimą). Iš anks
čiau buvo paskelbta $330.25. 
Viso $1590.75.

Šiam raštui einant spaudon, 
j gavome daugiau aukų. Tad

gai už sudaužymą hitlerizmo į bus vėliau paskelbtos.
ir visos ašies. Sveikiname su-' ---- ------
važiavimą su $10.

Draugiškai,
A. Lukaitis, seki*.

Šėry Pirkta
Po $10: S. Kuzmickas, She

nandoah, Pa., Petras Kmaras, 
. . .. . . Holbrook, Mass., Ona žilins-

Dar daugiau pasveikinimų; Lawrence Mass J Miš- 
nuo pavienių ir orgamzacijų: ■ keljOnas Newarki N. j., Anna 

P.° 4°naS’. newa, ^^e- G a š k a u s kienė, Huntington
- • Sta., L. L, Lillian Belte, B’k- 

ALDLD 52 Kp., 
M. Svinkūnie- 

Waterbury, Conn., Paul 
Richmond Hill., N. 

Green, B’klyn, N. Y., 
Venckus, Ozone Pk., 
Catherine Venckus, 

Pk., N. Y., LDS 50

tis ir LDS 3-čias Apskritys.
L. Tilwick, Easton, Pa. $20.! lyn, N. Y
Po $10: William Skodis, i Detroit, Mich., 

B’klyn, N. Y., Kauliniai ir!
Cedronai, Maspeth-B’klyn, N.: Alekna, 
Y., Leonas Grikštas, Woodha-I y., Al 
ven, N. Y., LDS 1 kp., B’klyn, Kaston

ir Rich. Hill, N. Y., Aido Cho-1 Ozone
ras, Brooklyn, N. Y., Jonas'kp., B’klyn, N. Y., John Vai- 
Zaleckas, Union, N. J., Stan-ĮVada, Rochester, N. Y., J. F. 
ley Misiūnas, Brooklyn, N. Y.,! Borisas, So. Boston, Mass., De- 
Lietuvių Komunistų Kliubas,, troit Liet. Moterų Pažangos 
Brooklyn, N. Y., J. Vaiginis, Į Kliubas, Mich., F. P. Malkai- 
J. šapolas, B’klyn, N. Y., Mi- j tis, Easton, Pa., Joseph Purvė- 
kolas ir Emilija Liepai, Brook- nas, Bk’lyn, N. Y., Aido Cho- 
lyn ,N. Y. ! ras, B’klyn, N. Y., Petras Ba-

Po $5: D. P. Lekavičius, i barskas, B’klyn, N. Y., Jonas 
Pittsburgh, 
tis, Easton, 
nai, B’klyn, 
Bimbai, Paterson, 
Sasna, B’klyn, N. Y., Julia ir phen Thompson, 
Kastantas Anskiai, B’klyn, N.; Conn., Adolfas Galkus, Phila- 
Y., Antanas Balčiūnas, B’klyn, i delphia, Pa., Lucija Bekešie- 
N. Y., Vera ir Valis Bunkai, nė, Rochester, N. Y., Vincas 
B’klyn, N. Y., Vincas ir Kas- Malinauskas, B’klyn, N. Y., 
tancija Karlonai, Maspeth, N. Magdelena Norbutienė, Sun- 
Y., Pranas Varaška, B’klyn,: nyside, L. L, Johanna F. Klas- 
N. Y., ALDLD 55 kp., B’klyn, ton, Great Neck, N. Y., Ka- 
N. Y., J. Gasparaitis, Hillside, {zys Ruskis, Elmhurst, L. L, ir 

Bayonne,; Vytautas Maurukas, Girard
ville, Pa. Viso Šerų — $315.00.

Širdingai tariame ačiū už 
.pasveikinimus, aukas ir už nu
pirkimą Šerų!

Laisvės Administracija.

Pa., F. P. Malkai-' Gerdauskas, Worcester, Mass., 
Pa., K. ir I. Leva- Anna Philipse, Stamford, 

, N. Y., J. & S. I Conn, (už $15), S. S. Tamo- 
S. šiūnas, Bridgeport, Conn., Ste- 

Bridgeport,

N. J., M. Panelis, 
J., ALDLD 185 kp., ENY
Rich. Hill, N. Y., M. Kli-ir

mas ir šeima, Richmond Hill, 
V. ir O. Čepuliai, B’klyn, N. 
Y., Kazys Dzevečka, New Y., 
N. Y., Nikodemas, Frances ir! 
Junior Pakalniškiai, B’klyn,! 
N. Y., Jonas Gužas, B’klyn, 
N. Y., Jonas ir Kastancija Ru- 
šinskai, Jackson Heights, L. 
L, Petras ir Margaret Tarai, 
Elizabeth, N. J., M. Yanavi- 
čienė, Washington, Pa., V. Ro- 
maAdas, Cleveland, O., J. že- 
brys, Cleveland, O., Povilas & 
Nellie Ventai, B’klyn, N. Y., 
K. Tamošiūnas, B’klyn, N. Y., 
Jonas Tumosa, New Haven, 
Conn.

Po $4: P.

Philadelphia, Pa.

& A. Rainiai, 
P. Bieliauskas,

Rich. Hill, N
Po $3.50:

Pittston, Pa., M. & O. Zobiai, 
Minersville, Pa., Petras Kle- 
viačka, Kewanee, 111.

Po $3: K. Plačenas, Toledo, 
O., K. Kreivėnas, B’klyn, N. 
Y.*, Draugas, Pittston, Pa., 
liūs Kalvaitis, 
M. Kraujalis, 
Jonas Stirbys, 
M. Stakovas,
Kazys Daukšas, Jackson 
Heights, L. I. J. Kazlauskas, 
Noxen, Pa.

Po ' $2.50; • K. Ragauskas,

Mirė Marijona Jackevičienė
šeštadienį, vasario 3 d. mirė 

Marijona Jackevičienė. Pašar
vota yru savo namuose, 1774 
Frankford Ave. Bus palaidota 
ketvirtadienį, vasario 8 d., 10 
vai. ryto, iš St. Lawrence baž
nyčios į šv. Kryžiaus kapus. 
Vyras — Jonas Jackevičius 
prašo gimines dalyvauti šer
menyse.

Valinčius Prietelis.

HITLERININKŲ NAIKI
NIMAS BUDAPEŠTE

Ju-
B’klyn, N.
B’klyn, N.
B’klyn, N.
B’klyn, N.

Maskva. — Benaikindami 
apsuptus vokiečius ir veng
rus vakarinėje Budapešto 
dalyje, Sovietų kariai užė
mė dar 12 blokų miešto na
mų. Be kitko, jie paėmė 
Technologijos - Pramonės 
Muzėjaus rūmus ir suėmė 
340 hitlerininkų.
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did* 
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

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

Kas Ta We, The Mothers
Mobilize

Visoms Motinoms ir Moterims Svarbu Žinoti
Rašo Alice Jonikienė.

Sausio pradžioje, šių me-'Shirts organizacija, 
tu, ,
bilize, Ine.” išleido atsišau- su Coughlinu. 
kimą, raginant Amerikos j jo laikraštį ‘ 
pulkus mesti kariavus i 
naciais ir grįžti namo. Tos'kas atsitiko su Coughlino 
nacių gelbėtojos susilaukė “Social Justice,” ir kad 
tinkamo protesto nuo Ame- Pelley liko nuteistas kaipo 
rikos Legiono, nuo Užsieni- šalies priešas.
nių Karų Veteranų (Vete-* ši pro-nacinė organizaci- 
rans of Foreign Wars) ir ja išleidžia savo laikraštį 
nuo Antrojo Pasaulinio i “Moterų Balsą” (Women’s 
Karo Motinų (Mothers ofi Voice). Sako, kad to laik-i 
World War II). | raščio išplatina po 20,000

Pastarosios 
jos, kuri jau turi

su 
We the Mothers Mo- German American Bund ir 

Jos platino 
Social Just- 

sujce.’t Dabar jau visi žino,

organizaci-; kopijų. Man irgi pateko 
___  .„J 75,000l vienas. Mat, jos siuntinėja 

narių ir vien Chicagoj turi i jį veltui. Štąi kokių perlų 
80 skyrių, nacionalė vie
šųjų santikių direktorė, 
Mrs. Jewel Coleman, Illi
nois 33-čios Divizijos Gar
bės Motina, proteste prieš 
pronacinę anųjų propagan
dą pareiškė: u

Detroito Lietuvių Motery Pažangos Kliubo Atlikti Darbai 1944 Metais

jame randame:
“Tie vaikai, 

priversti mesti 
kūnus prieš 
plieno sieną, yra tie kūdi
kiai, kuriuos motinos bran- 

j gino, glamonėjo ir užauklė- 
Bile motina kovojančiai jo. Motinos bučkis užgydė 

vyro ar moters, kuri priim- jų kūdikiškas žaizdas. Bet 
tų kitokią sąlygą negu 6c-į invazijos dienoj jokis buč- 
sąlyginis pasidavimas, pra-\\<As negalės užgydyti tų bai- 

l ten 
kurie • nebus. Motinos išdavė savo 

sūnus bučeriam ... Mes ga
lime siektis prie Dievo ir 
sustabdyti invaziją arba 
lįsti su kiaulėm (swine) 
gilyn į pražūtį.”

Su šitokia . propaganda 
i ta fašistinė organizacija 
i bando pasigauti ant savo 
meškerės šios šalies motinas, 

į Nėra abejonės, kad neku-| 
rios, nesuprasdamos jų pin

klių, pasiduos fašistinei 
propagandai. Juk kiekvie
na motina nori, kad jos sū
nus grįžtų iš karo fronto. 
Bet jei dabar mūsų pulkai 
grįžtų, tai už kelių metų 
vėl įvyktų daug didesnės 
skerdynės ir daug daugiau 
mūsų šalies sūnų žūtų, nes 
Hitlerio armijos gautų pro
gą sutvirtėti.

Apie tą taip vadinamą 
i” organizaciją 

daug faktų iškelia “Under 
Cover” autorius John Ray 
Carlson. Jis lankęs jų susi
rinkimus ir susipažinęs su 
jų darbais. Jis kalbėjęs su 
jų pirmaeilėm veikėjom. 
Carlson sako, kad savo kon
vencijoj pereitų metų birže
lio mėn. jos griežtai pas
merkė mūsų aliantus, jos 
pasmerkė mūsų šalies va
dovus, jos nei vieno žodžio 
neprasitarė už rėmimą ša
lies karo pastangų. Viena |jome. Gal ne tiek daug, kiek 

norėtume. Bet kiek mūsų lai
kas ir išgalė leido, tiek mes 
ir dirbome.

Dabar prie raporto iš RWR

kurie bus 
savo jaunus 
neįveikiamą

yytco c u ve (/1/zcLco, įj t ve- | iyio i jlvzO v,

si žengtų prieš kitų motinų į šių žaizdų ir motinų 
sūnus ir dukteris, 
jau yra gyvastį paaukoję.” 

Mrs. Jewel Coleman su
sirūpinus, kad tos dvi or
ganizacijos nebūtų supran
tamos kaipo viena ir tapa
ti.

We, the Mothers Mobil-, 
iže, Ine. egzistuoja nuo 1940 ' 
m. Joje priguli moterų vi-į 
sai neturinčių jokios šei
mos. (Mothers of World' 
War II nepriima nei vienos 
neturinčios sūnaus arba 
dukters karo jėgose.) Jos 
priešakyje stovi tula Mrs. 
Lyrl Carl Van Hyning, ku-į 
ri šaukia moterų mitingus 
kas savaitė ir savo prieš-de- i 
mokratinį veikimą pradėjo 
jau prieš Pearl. Harbor. 
Tuom laiku nekurios iš tos 
organizacijos žymesnių vei
kėjų palaikė ryšius su Wil
liam Dudley Pelley Silver į «motinu

[Today’s Pattern

9044 
SIZES 
I? - 20 
10-40

Smulkios arba vidutinės fi
gūros merginom ir moterims 
suknelės forma gaunama 12 
iki 20 ir 30 iki 40 dydžio. Di
dumas, kaip žinia, yra vienos 
ir kitos apie toks pat. Bet nuo 
12 iki 20 dydžiai yra daugiau 
pritaikyti mergiškai jaunuolės 
figūrai, o tie 30 iki 40 suau
gusios moters. Kur paduoda
ma dveji numeriai, rinkitės pa
gal savo figūrą.

Užsakymą, pažymėjus nu- 
mer įir dydį, sykiu su 20 cen
tų, siųskite: Mary Sincus, 427 
Lorimer St.f Brooklyn 6, N. Y.

RUSSIAN WAR RELIEF LIETUVIŲ SKYRIUS. DETROITO MEZGĖJŲ GRUPĖ
Šios Detroito Moterų Pažangos Kliubo narės dirbo prie RWR Lietuvių Skyriaus Detroi

te. Pirmoj eilėj, sėdinčios iš kaires j dešinę: U. Jurkevičienė, A. Barron, A. Gyvienė, O. 
Valavičienė, F. Petrušonienė, J. Butėnienė ir Z. Dantienė; antroj eilėj iš kairės į dešinę 
stovi: U. Davis, M. Andrulienė, M. Labutienė, M. Alvinienė, O. Adomaitienė, M. Ginaitienė.

mot.erys, 
padaryti, 
darbą SU

su-
ra-

Mūsų pažangietės 
kur tik apsiima ką 
tai ir atlieka savo 
kaupu.

Sausio 17 d. įvykusiame 
sirinkime girdėjosi gražių 
portų: kas buvo nuveikta, kiek 
išaukauta geriems tikslams pi
nigų. Apie tai, manau, kad 
savo laiku praneš korespon
dentė. 4

Čia tik bus vieninteliai pra- 
I nešta apie išduotą raportą sa
vo kliubui iš RWR apie nu
veiktus darbus per 1944 me
tus.

Gal komitetas sunkiai

Tamošiūniene,
A. Gyvienė, 

M. Ginaitienė, 
J. Butėniene,

o.

u.
A.

yra mi- 
pagalba

dd. De-

Moterų Tarptautinė-- 
Kovo Aštunta

Amerikos Lietuvės, Pasveikinkim Lietuvos Motinas!
Amerikos Lietuve — Pasvei- Motinas, Aštuntos Kovo proga,

kinkim Lietuvos Motinas. su dovanėle. Kaip visur, taip
Per eilę metų Kovo Aštunta 

yra apvaikščiojama, kaipo mo
terų Tarptautinė šventė, kovai 
už gražesnę ateitį. šių metų 
Kovo Aštunta, kaip ir praeitų 
metų, ras plačiame pasauly 
moteris dar baisaus karo sūku
ry. Daug šalių jau paliuosuota 
iš po okupantų baisaus jungo. 
Tose šalyse .kaupiama visa 
energija atbudayojimui su
griauto gyvenimo. Ims daug 
spėkų, pakol bent dalinai gali
ma bus kiek užgydyt karo pa
liktas žaizdas. Mūs senoji tė
vynė Lietuva taipgi yra viena 
tarpe išlaisvintų šalių. Lietuva 
kėlėsi iš po baisaus karo griu
vėsių alkana, apiplėšta, iš
griauta- išdeginta.

Amerikos lietuvei visuomet 
arti prie širdies buvo jos senos 
tėvynės likimas. Pirmajam pa- 
sauliniui karui pasibaigus, ne
buvo tokios šeimos, kuri vieno
kiu bei kitokiu būdu nebūt rū-

ir Lietuvoj, kožna motina jaus 
didžią laimę galėdama aprū
pint savo kūdikį būtinais gyve
nimo reikmenimis. Pasveikin
kim Lietuvos Motiną su vai
kams apavu bei rūbeliu. Bėgy- 

ije vasario mėnesio dėl jos 
brangaus kūdikio pasiūkime 
arba kaip nors parūpinkim 
bent kokį berniukui ar mergy
tei rūbelį, kurių ten taip labai 
stoka.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetas turėjo vaikams Ka
lėdinį vajų, bet, kadangi iš su
renkamų drabužių vaikams la
bai mažai randasi, tad LLD. 
Moterų Komitetas, kartu su 
Lietuvai Pagalbos Teikimo Ko
mitetu, kreipiasi į moterų 
kliubus, mezgėjas ir atskirus 
asmenis, kad bėgyje vasario 
mėnesio dar specialiai pasidar
buoti dėl Lietuvos vaikučių.

Nekuriu reikmenų sunku nu
pirkti, bet daug vaikams dra
bužių galima pasiūti iš pade-

už ta darba, bet 
kad jos suprato, kadį

čienė, Z, Dantienė, M. Smitre- 
vipienė, N.
Maskelienė, 
Valavičienė, 
Litvinienė,
Adomaitienė ir A. Barron.

žemiau seka vardai drau
gių, nurodant, kiek kiekviena 
yra atlikusi darbo, ar tai prie 
mezginių ar stotyje prie taisy
mo drabužių įdedant valandų 
laiko:

M. Smitrevičienė: 28 svede
rius, 7 šalikus, viso valandų 
791.

U. Jurkevičienė: 11 svede-
h’ rių, 3 poras pančiakų, 620 va- 

daug dirbo, nes tai jis ir bu- landų.
vo apsiėmęs nuo organizacijų 
tą darbą atlikti, bet didelė 
garbė priklauso toms drau
gėms, kurios taip pasišventu
siai ateidavo į pagalbą ne dėl 
to, kad kas joms uždėtų gar
bės vainiką 
todėl,
yra reikalas ir su didžiausiu! 
pasišventimu dirbdavo.

žinoma, atsirasdavo pašali
nių žmonių, kurie persekiojan
čiai primetinėdavo mums,'kad 
mes būk kokiem “balvonams 
tarnaujame.” Pamanydavom 
sau : Ot, žmogeli, tegul tik ta
vo “griešnam kūnui” prisieitų 
badauti ir nuo šalčio drebėti, 
užgiedotum kitokią giesmę ir 
tu.

O mes, pažangietės, žinom, 
kam tarnaujame ir galime pa
sidžiaugti, kad ir mes prisidė-

M. Andriulienė: 23 poras 
pančiakų, 2 šalikus, 631 vai.

Z. Dantienė: 
čiakų, 6 šalikus, 
876 vai.

O. Valavičienė:
668 vai.

O. Maskelienė: 
3 šalikus, 370 vai.

Gyvienė: 8 šalikus, 302

34 poras, pan-
2 svedorius,

20 svederių

13 svederių

A.

r i us, 
O.

iš jų išdidžiai pasakius: 
“Aš perku karo bonus tik 
dėl to, kad mano kaimynai 
nesakytų, jog aš ne patrio
tė, bet už kelių mėnesių aš 
juos išmainau. Aš neturiu 
nei vieno karo bono.”

Ta organizacija yra ne
skaitlinga, nes šiandien jau 
netaip lengva apgauti svie
tą su gražiais ir graudin
gais žodžiais apsimetus pa
triotiškumu. Bet ji išplati
na labai daug lapelių, ku
riuose yra tikrai šlykščios 
propagandos prieš mūsų 
valdžią. Jos skleidžia buvu
sios kongresmanės Janette 
Rankin kalbą pasakytą pir
moj sukakty po Pearl Har
bor, kurioj p. Rankin kal
tina Jungtines Valstijas ir 
prezidentą Roose veltą už 
Pearl Harbor įvykį. Lape
lis su Rankin prakalba jų

Iš viso dirbo 35 draugės. 
Vienos tik užsiimdavo mezgi
mu, o kitos mezgimu ir eida
vo j stotį prie sutaisymo ir pa
kavimo drabužių. Iš tų 35 
draugių 13 jau yra užsitarna
vusios garbės ženklelius už iš- 
dirbimą 144 valandas arba 
daugiau, čia jų-vardai:

M. Andriulienė, U. Jurkevi-

akyse tai geriausia jų pro
paganda.

We, the Mothers Mobilize, 
Inc. turi būti priskaitoma 
prie tų organizacijų, prieš 
kurias kiekvienas demokra
tiją ir laisvę mylintis žmo
gus turi kovoti ir numas- 
kuoti jų kiekvieną žalingą 
žingsnį. (Vilnis).

Tamošiūnienė: 6 svede- 
1 šaliką, 301 vai.

Adomaitienė: 10 porų 
pančiakų, 316 vai.

J. Butėnienė : 3 svederius, 
šaliką, 238 vai.

M. Ginaitienė: 216 vai.
U. Litvinienė: 3 šalikus, 

svederius, 234 vai.
E. Juodaitienė: 10 porų pan

čiakų, 154 vai.
A. Barron: 14 porų piršti

nių, 150 vai.
O. Greblikienė: 3 svederius, 

4 šalikus, 127 vai.
F. Petrušonienė: 1 šaliką, 

99 vai.
L. Jasiulionienė — 84 vai., 

M. Povilaitienė — 78 vai., M. 
Labutienė — 66 vai., M. Al- 
vindenė — 60 vai., U. Davis — 
54 vai., S. Nausėdienė — 54 
vai., M. šunskienė — 54 vai., 
Vitkienė — 2 svederius, 50 
vai., M. Birštonienė — 36 vai., 
Savickienė — 1 svederį, 25 
vai., M. Vitkauskienė — 1 sve
derį, 25 vai., O. Vasiliauskie
nė — 18 vai., Anskaitienė — 
18 vai., Geraltauskienė — 1 
šaliką, 13 vai., K. Kraptavi
čienė — 12 vai., P. Vidrinskie- 
nė — 12 vai., J. Janutienė — 
6 vai., A. Smith — 6 vai., ir 
A. Urban — 6 valandas.

Nurpegsta yra' sekamai: 
Svederių 93, šalikų 37, pančia
kų 80 porų, pirštinių 14 porų.

Drabužių ir kurpių sutaisy- 
I ta-supakuota ir pasiųsta 40 to-

1

nu. Medikalių knygų 19 bak- 
su.

Tas viskas buvo prirengta ir 
pasiųsta iš Lietuvių Skyriaus 
RWR.

Rodos, gana daug pasidar
buota pereitais, 1944 metais, 
bet stengkimės, kad galėtume 
šiais 1945 metais padvigubinti 
tą skaitlinę, nes žinome, kad 
vargdienių išliuosuota 
iionai, ir jiems skubi 
reikalinga.

Su vasario 4 iki 11
troito mieste ir apylinkėse pra
sidėjo didelis vajus visokių 
reikmenų ir drabužių rinkimo.

Einant tam vajui, pasidarys 
daugiau darbo mūsų stotyje, 
taip lygiai, kaip ir kitose. To
dėl meldžiame, kad visos, kiek 
išgalė leidžia, prisidėtumėt 
prie darbo, kas ir kaip galite.

Vajaus klausime gavimui 
informacijų kreipkitės: RWR, 
2457 Woodward, Donovan 
Bldg., ant antru lubų. Tel. 
RA. 3925.

Lietuvių Skyrius (RWR) 
dabar yra perkeltas į naują 
vietą: 123 Cadilac Square, ant 
antrų lubų. Diena ta pati — 
ketvergais. Naujoj vietoj pra
dėjome dirbti pradžioj vasa
rio.

Mezginių klausime kreipki
tės prie U. Jurkevičienės ir O. 
Valavičienės. ■

Tariame visiems ačiū už su
teiktą pagalbą Liet. Skyriaus 
(RWR) komitetui:

U. Jurkevičienė,
M. Andriulienė,
K. Kraptavičienė, 

Dantienė.

pinusis saviškiais anapus van
denyno. Dabartinis karas daug 
skaudžiau nuvargino Lietuvą: 
— jo^ miestai išgriauti, sodžiai 
išdeginta, daugybės žmonių iš
žudyta arba į Vokietiją kator
gos darbams išgrūsti.

Iki šioliai, Amerikos lietuvės
I

jau yra daug pasidarbavusios 
sušelpimui Lietuvos žmonių, 
bet žinant tenaitinę padėtį, šal
pos darbas tenka plėšt. Reikš
mingesniam šių metų Moterų 
Tarptautinės atžymėjimui, Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
Moterų Komitetas širdingai 
kreipiasi į visus moterų kliu
bus bei atskirus asmenis, ra
gindamas pasveikint Lietuvos

vėtų, didesnių drapanų.
Suprantama, tokia medžiaga, 

pirm siuvimo, būtinai reikia 
gerai išplauti. Vaikų sveikatin
gumas turi būt pirmoj vietoj.

Sukoncentruokime jėgas, pa- 
sistengkim kelis tūkstančius 
Lietuvos vaikučių aprengti. 
Moterų kliubai lai imasi ini
ciatyvos ir apvaikščiojant Ko
vo Aštuntą padarykim savo 
darbo peržvalgą.

LLD Moterų Komitetas:
K. Petrikienė, pirm.
S. Sasna, sekr.
Eva Mizerienė, ižd.

P. S. Visus drabužius per
duokit vietiniam LPT. Komite
tui.

PHILADELPHIA, PA
i Iš Moterų Kliubo Darbuotes

Pirmutinis šių metų susirin
kimas įvyko 18 d. sausio. Ne
buvo taip jau- skaitlingas na
rėmis, kaip tokiame didmies
tyje ir skaitliumi mūsų narių, 
kad turėtų būti. Bet turime 
pasitenkinti taip, kaip buvo. 
Paaukota Laisvės šėrininkų su
važiavimui $5.

Į Moterų Kliubą prisirašė 
nauja narė Mrs. Ulevičienė, 
šių metų pradžia yra gana 
gera. Į kliubą gauta . jau 5 
narės. Ir jei mes visos kal
bintume nares, o kiekviena tu
rime pažįstamų, tai į metus 
šimtą narių gautume.

Nutarta Moterų Dieną at
žymėti ar apvaikščioti tarp
tautiniai. Kur ir kaip apvaikš
čios Moterų Dieną, bus pra
nešta vėliau.

tyrė, kad mūsų kliubas dirba 
gerą darbą dėl Lietuvos kare 
nukentėjusių žmonių, ji sutiko 
prisirašyt, užsimokėdama duo
kles už visus metus iš kalno.

Gerų drapanų davė seka
mi : V. Monkus, T. Stankūnai 
(ir porą naujų čeverykų), P. 
ir N. Griciūnai, H. Tureikienė 
daug gerų svederių, H. Kušlei- 
kienė, O. Kušleikienė. Visų 
aukotojų drapanos buvo A 1. 
Petras ir Kastancija Valentą 
aukavo $3 dėl Lietuvai pagal
bos teikimo reikalų.

Dar serga mūsų viena drau
gė, V. Urbienė. Draugės turė
tų ją atlankyti.

Buvo smarkiai susirgus 
Ruth Daulianskiutė. Dabar jau 
sveiksta.

Nelaimė patiko mūs nenuils-

z.

Worcester, Mass
Dėkoja Užjautusiems Ligoje

Spalių 30, 1944 m., turėjau 
skaudžią operaciją. Operaci
jos iš karto buvau labai nu
sigandus, bet pavyko gerai. 
Po 2 savaičių parėjau namo. 
Dabar buvau pas daktarą pa
tikrinti sveikatos. , Daktaras 
sakė, kad viskas gerai.

Dėkavoju abelnai visiems 
mano giminėms, draugėms ir 
draugams, iš arti ir toliau, 
kurie mane aplankėt ligoni
nėje ir namuose. Ačiū už vi
sokias dovanas, už laiškus ir 
simpatijos kortas. Ačiū LLD 
155 kuopos narėms už aplan
kymą ir dovanėles, taipgi jau
nam daktarui Edmund Kuda-

Mezginius pridavė per šį tančio veikėjo Petro Zaleckio 
susirinkimą ir dalis jų jau žmoną. Paslydo ant ledo. Buvo 
išvežta 8 Siuntiniui: ligoninėj, dabar randasi na-

U. Žilinskienė 2 svederius, 
1 porą pirštinių, 2 p. pančia
kų.

M. Rainienė 9 svederius.
T. Stankūnienė 2 sv., 1 p. 

pirštinių.
M. Balukevičienė 2 sv.
V. Urbas 2 sv.
V. Paliepienė 6 p. pančiakų.
O. Paulukaitienė 4 sv., 3 p. 

pančiakų.
Ulevičienė 11 p. pančiakų. 

Ji dar nebuvo narė, bet jau 
buvo mezgėja. Ir kuomet pa- 

rauskas (jis dirba miesto li
goninėj ir aplankė mane) ir 
P. Butkevičiai. Dabartiniu lai
ku jaučiuosi neblogai. Laikui 
bėgant gal bus viskas gerai.

Su maloniu draugiškumu, 
Marcelė Mazurkienė, 
47 Oread St., 
Worcester 8, Mass.

muose, 4141 Robbins Ave. 
Draugai ir draugės, atlanky
kite ligonę. Lengviau sirgt, kai 
kas atlanko.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
skyrius buvo surengęs prakal
bas Chester, Pa., Vytauto 
Kliube. Jose kalbėjo šv. Ma
rijos parapijos klebonas J. J. 
Zittas, J. A. Bekampis, P. Za- 
leckas, J. Lukoševičius. Pra
kalbos buvo pasekmingos. 
Kalbėtojai kalb.ėjo laba’ 
rai. Rodos, aukų sui^į k 
Pabaigoje, J. Šmitienė išdavė 
raportą iš komiteto veikimo ir 
mezgimo. Gauta 3 mezgėjos 
Chesteryje: Mrs. Gabalienė, 
Dudonienė, Gižauskienė.

Draugams Gižauskams tu
riu išreikšti padėką už jų

(Tąsa 5-me pusi.)
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A. Čechovas

LAŽYBOS
Buvo tamsi rudens naktis. Senas >ban- 

kierius vaikštinėjo savo kabinete iš ker
tės į kertę ir mąstė, kaip prieš penkioli- 
ką metų jis kėlė balių. Tame baliuje bu
vo daug išmintingų žmonių ir jų ginčai 
buvo išmintingi. Tarp ko kita buvo kal
bėta apie mirties bausmę. Svečiai, kurių 
skaičiuje buvo mokslininkų bei rašytojų 
—paniekino mirties bausmę. Jie išrado, 
jog šis bausmės pavidalas pasenęs, ne
pritaikomas prie dabartinių krikščioni
jos laikų ir dideliai begėdiškas. Kitų 
nuomone — visur mirties vietoj reikią 
prasikaltėliai kalinti ligi gyvos galvos..

—Aš su jumis nesutinku—tarė šei- 
myninkas-bankierius.—Aš nesu išmėgi
nęs nei mirties bausmės, nei iki gyvos 
galvos kalėjimo, bet, jeigu išanksto ga
lima spręsti, tai, mano nuomone, mirties 
bausmė daug geresnis ir švelnesnis bau
smės pavidalas. Mirties bausmė užmuša 
iškarto^ o kalėjimas visą amžį žudo iš- 
lengvo. Katras budelis žmoniškesnis: ar 
tas, kurs užmuša jus iškarto į keletą mi
nučių, ar tas, kurs ištraukia jūsų gyvy
bę per kelis metus?

— Ir tas ir kitas vienodai nuožmūs 
—atsiliepė vienas svečių: užtai, kad turi 
tą patį tikslą — atimti iš žmogaus gy
vybę. Valstija — ne Dievas. Ji neturi 
teisių iš žmogaus atimti to, ko negali, 
jeigu panorėtų jam pagrąžinti.

Tarp svečių buvo vienas advokatas, 
dar jaunas, 25 metų vyras. Kada jo pa
klausė, ką jis apie tai manąs — jis tarė:

— Ir mirties bausmė ir kalėjimas iki 
gyvos galvos begėdiški dalykai, bet, jei
gu man reiktų pasiskirti iš tų dviejų 
bausmių, tai aš būtinai išsirinkčiau pas
kutinę. Šiaip taip gyventi vis geriau, ne
gu visai negyventi.

Pakilo dideli ginčai. Bankierius, kurs 
buvo dar jaunesnis ir karštesnis, — su
pyko: davė į stalą kumščia ir tarė į jau
ną advokatą.

— Neteisybė! Deru aš iš dviejų mili
jonų, jūs neišsėdėsite nei penkerių me
tų.

— Jeigu ištiesų kalbate, tat deru, jog 
išsėdėsiu ne penkerius, bet penkiolika 
metų, — atsakė jaunas advokatas.

— Penkioliką? Gerai — suriko ban
kierius. Girdite: aš statau du milijonu: 
— Sutinku!

— JŪS; statote du milijonu — aš savo 
laisvę — atsakė advokatas. — Ir šios 
bereikalingos lažybos įvyko! .

Bankierius, kurs tuomet nežinojo sa
vo milijonų skaičiaus, išlepęs ir lengva- 
mintis, džiaugėsi tokiomis, .lažybomis. 
Valgant vakarienę jis, pašiepdamas jau
ną advokatą, kalbėjo:

— Susipraskite, koliai nepervėlu. 
Man du milijonu ne kas — o jūs sunai
kinsite tris-keturis brangiausius savo 
gyvenimo metus. Sakau tris-keturis, dėl
to, kad jūs ilgiaus neišturėsite. Neuž
mirškite da ir to, jog kalėjimas savu 
noru bus daug sunkesnis už priverstiną. 
Žinia, jog kiekvieną valandą jūs galite 
išeiti ir gauti laisvę, užnuodys visą jūs 
gyvenimą. Man tamstos gailu!

O dabar? Bankierius, vaikštinėdamas 
iš kertės į kertę ir mąstydamas apie tai, 
klausė savęs:

— Kam reikėjo tokių lažybų? Kas 
naudos iš to, jog advokatas nustojo 15 
metų savo gyvenimo, o aš išmesiu du mi
lijonu?

Ar tuo galima žmonėms privesti, jog 
mirties bausmė blogiau ar geriau už ka
lėjimą iki gyvos galvos? Ne, ne ir nė. 
Kvailumas ir beprotystė. Iš mano pusės 
tai buvo sotaus žmogaus žaislas, o iš 
advokato pusės — paprastas noras įgyti 
daug pinigų.

Toliau jis atsiminė, kas atsitiko po 
to vakaro. Buvo sutarta, jog advokatas 
kales, labai aštriai prižiūrimas vienuose 
mažesniųjų namų bankieriaus sodne. 
Sutarta, jog per 15 metų jis neturi tei
sių peržengti namų slenksčio, matyti 
gyvus žmones, girdėti jų balsą, gauti 
laiškus ir laikraščius. Leista jam laiky- 
ties muzikališki instrumentai, skaityti 
knygas, gerti visokį vynai ir rūkyti ta
bakas.

Su žmonėms jis galėjo, pagal sutar
ties, ne kitaip, kaip tik tylomis susinešti 
per mažutį tam tyčia išpjautą langelį. 
Visko, ką tik norėjo, galėjo gauti, para
šęs laiškelį, būtent: knygų, gaidų, vyno 
ir kitų daiktų, bet vis pel* tą langelį. Su
tartyje buvo visos smulkmenos įvardy
tos, pagal kurių jis kalėjime buvo visai 
vienas ir turėjo ten išbūti lygiai 15 me
tų; nuo 12 valandos lapkričio 14 d. 1870 
metų ikį 12 valandos lapkričio -14 - d.

1885 metų. Mažiausias pasikėsinimas 
išbėgti, nors dar minutą prieš laiką, pa- 
liuosuoja bankierių nuo užmokėjimo 
dviejų milijonų.

Pirmais metais, kaip matyti iš advo
kato trumpų laiškų, jis labai kentėjo iš 
nuobodumo ir išsiilgimo žmonių. Iš to 
kambario per kiauras dienas ir naktis 
girdėjos fortepijono balsai. Jis atsisakė 
nuo vyno ir tabako. — “Vynas kelia no
rą, o noras pirmutinis kalinio priešas, 
— rašė jis: be to nėra nuobodesnio daik
to, kaip gerti .geras vynas ir nematyti 
gražių moteriškių — tai jau neverta. 
Tabakas gi gadina orą mano kambary
je.”.

Pirmis metais buvo jam siunčiamos 
knygos lengvo turinio: romanai su mei
lės intriga, fantastiški apsakymai, ko
medijos ir tt.

Antrais metais muzika visai nutilo, ir 
advokatas reikalavo savo laiškeliais vien 
tik klausimų.

Penktais metais vėl pasigirdo muzika 
ir kalinys paprašė vyno. O kurie žiūrėjo 
per langą, sakė, jog visus tuos metus jis 
išvien valgė, gėrė, voliojosi ant lovos, 
tankiai žiovavo ir piktai pats save barė. 
Kai-kada naktimis jis sėsdavo rašyti; ra
šydavo ilgai ir prieš rytą viską sudras
kydavo. Tankiai girdėdavo jį verkiant.

Antrą šeštų metų pusmetį kalinys la
bai ėmėsi mokyties kalbų, filosofijos ir 
istorijos. Jis taip rūpestingai mokėsi, 
jog bankierius vargiai spėjo pirkti kny
gas, kokių jis reikalavo.

Per ketvirtus metus, jam reikalau
jant, buvo nupirkta daugiau per šešis 
šimtus tomų.

Taip kaliniui besidarbuojant, bankie
rius tarp ko kita gavo tokį laiškelį: 
“Brangūs mano kalėjimo viršininkai! 
Pašau šiuos žodžius penkiomis kalbomis. 
Parodykite kalbų žinovams. Tegu jie 
perskaito. Jeigu jie neras nei vienos 
klaidos, tai meldžiu jūsų iššauti sodne 
iš šautuvo. Šis šūvis pasakys man, jog 
mano rūpesčiai veltui nepražuvo. Visų 
amžių ir visų šalių genijai kalba savo 
kalbomis, bet vis ta pati ugnis juose 
liepsnoja. O jeigu jūs žinotumėte, kokia 
nežemiška laime mano siela pripildyta 
tik dėlto, jog aš juos visus suprantu.” 
Kalinio noras buvo išpildytas. Sodne iš
šauta du kartu.

Vienuoliktais’metais advokatas sėdė
jo nesijudindamas už stalo ir skaitė vien 
tik Bibliją. Bankieriui keistai išrodė, 
jog žmogus per ketverius metus perskai
tęs 600 tomų, visus metus skaitė vien to
kią mažutę knygelę. Bibliją pabaigęs, 
pradėjo skaityti religijos istoriją ir dva
siško turinio knygas.

Dvejais‘paskutiniais metais kalinys 
skaitė labai daug be jokios sistemos. Tai ( 
jis tyrinėjo gamtos mokslus, tai prašė 
Bairono ir šekspiro. Būdavo kartais ir 
tokiu laišku, kur i is reikalaudavo kartu 
chemijos ir gydomojo vadovėlio, romano 
ir kokio filosofiško tūrinio veikalo. Jo 
skaitymas buvo panašus į tokį žmogų, 
kuris po jūres plaukiojo tarp garlaivio 
skeveldrų ir, norėdamas išgelbėti savo 
gyvenimą, godžiai graibė tai vieną, tai 
kitą.

II.
Senis bankierius visa tat .turėjo at

mintyje ir apsvarstinėjo: — “Ryto 12 
valandą gaus laisvę. Pagal sutarties aš 
turiu jam užmokėti du milijonu. Jeigu 
aš užmokėsiu—esu prapuolęs: man nie
ko neliks.”

Prieš penkiolikos metų jis pats neži
nojo savo pinigų skaitliaus, dabar gi jis 
bijojo savęs paklausti, ko jis daugiu tu
ri, ar skolų, ar pinigų. Lošimas biržoje, 
visokios spekuliacijos sunaikino jo visus 
turtus; ir drąsus, į save įsitikinęs didž
turtis virto į vidutinį bankierių, dre
bantį, kilant ir puolant popieriams.

— Prakeiktos lažybos!—tarė jis, tver
damasi už galvos. — Kokių šimtų tas 
žmogus ^nenumirė? Jis turi 40 metų. Jis 
atims iš manęs paskutinį skatiką ir ga
lės gėrėtis gyvenimu, lošti ant prekyvie
tės, o aš, kaip elgeta, su pavydu žiūrėsiu 
į jį kasdien, girdėsiu kaip jis sakys: “Aš 
esu dėkingas jums už savo laimę, leiski
te man jus sušelpti’*! Ne, to jau per
daug! Vienas išsigelbėjimas nuo bėdos 
ir subankrutavimo—to žmogaus mirtis!

(Pabaiga sek. num.)

Lowell, Mass.
Koks Darbas Dabar 

Svarbiausias?

Sulyg kolonijos didumo ir 
veiklą galima saikuoti propor- 
cionaliai. Vienok ne visi dar
bai priklauso vien nuo lietu
viu kolonijos didumo.

Pavyzdžiui, mūsų miestas 
virš šimto tūkstančių gyvento
jų didumo, o lietuvių vargiai 
priskajtysi vieną tūkstantį. Gi 
ir tas tūkstantis lietuvių (su 
visais vaikais) susikirstęs į tris 
skirtingas sroves. Taigi, nors 
veikimas pas mus neblogas, 
bet jis susidaro vien lietuviš
koje dirvoje.

Bet ve, tokis darbas, kaip 
drapanų rinkimas, tai jau tu
ri ^daug platesnę dirvą. Nors 
tai. yra tik Lietuvos žmonių 
gelbėjimas, bet galima ir bile 
žmonių paprašyti, kad paau
kotų, jei turi atliekamą dra
bužį, ar porą čeverykų. Ir nei 
vienas geras žmogus neatsisa
kys nuo labdaringo darbo, jei
gu tik turės ką paaukoti.

Pas mus drapanų rinkimas 
buvo •• kaip ir apsistojęs, bet 
šiuo laiku ir vėl jau turime 
surinkę gerų ir gerą skaičių 
įvairių drapanų.

Drapanų rinkimo komite
tas prašo visų gerų žmonių 
padovanoti nebenešiojamą dra
paną, jeigu ji dar gera ir ją 
galima nešioti.

Štai, Liet. Piliečių Kliube 
įvyksta bankietas šį sekma
dienį, vasario 11 dieną, atei
dami į bankietą, atneškite ir 
drapanų, jei turite, padovano
ti. Arba galėsite mums pra
nešti, kad turite, tai mes pa-

--- ~~----

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

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

Iš senų padarau 
‘■Lv naujus paveiks- 

lūs ir krajavus 
sudarau su ame- 

HMĮKį^^aįrikoniškais. 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

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA III ALIN®) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines. 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

NOTARY 
PUBLIC

.. *
....  A ....... ■ -h' <

tys nuvažiuosime į namus su
tartu laiku.

Galite ir atvirute mums pra
nešti šiuo adresu: Lith. Citizen 
Club, 338 Central St., Lowell.

Mes turime visokių bankie- 
tų ir parių; ^turime neblogą 
kitokį veikimą, bet drapanų 
rinkimui per mažai pastangų 
dedame.

šis nepavaduojamai svarbus 
reikalas, drapanų rinkimas 
Lietuvos suvargusiems žmo
nėms, nuo šiol pas mus pasi
taisys gerokai. Tad prašome 
visų draugų geros kooperaci
jos. Aukokite drapanas patys, 
prašykite giminių, draugų, 
kaimynų ir pažįstamų žmo
nių. Pamatysime, kiek gerų 
drapanų suplauks ir jas siusi
me per Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetą, tiesiai į jau 
visai išlaisvintą Lietuvą.

Beje, kalbant" apie bankie
tą, tenka tas pasakyti: ban
kietą rengia LDS 110-ta kuo- talT|i 
pa. Prasidės 3:30 vai. po pie* 
tų." r~ ’ 1 
Sūnų ir Dukterų 
susirinkimo. Dalyvaukite visfc -----
kad galėtumėt išgirsti svarbių ; r- 
išsireiškimų apie išlaisvintą ; 
Lietuva ir kitus svarbius da- ; 
lykus. Į ;

Būtų labai gražus pasitar- ; 
navimas, jei visi Laisvės skai- > 
tytojai pakviestų savo pažįs- į 
tarnus į šį bankietą, kuriame ! 
bus naujų dalykų pravesta ir : 
pažanginės mintys apjungtos ; 
pasekmingesniam karo laimė- ; 
jimui. ;

Bayonne, N. J Cleveland, Ohio
Aplankykite Sergančius 

Draugus
Susirgo mūsų veikėjai dar

bininkiško judėjimo ir daug 
dirbę Lietuvos žmonių pagal
bai. Serga d. P. Boika, 12908 
Austin Ave. ir Venslovienė, 
8101 Korman Ave. Aplanky
kite sergančius draugus. Lin
kiu jiems greitai pasveikti.

Rep.

O Kas Bus, Kuomet Visi 
Pasij udinsime ?

Jau buvo rašyta, kad Lietu
vių Literatūros Draugijos 212 
kuopa pasibriežė šiais metais 
smarkiai pasidarbuoti Draugi
jai ir jubilėjaus proga gauti 
naujų narių bei pasidarbuoti 
bendrai visuomenei. Ir atrodo, 
kad tas planas bus pilnai įvyk
dytas, nes dar tik vienas mė
nuo šių metų praėjo, o jau ne
mažai darbo atlikta.

Iš senų narių jau tik du yia Yorko valstijos kaleji- 
nepasimokėję duokles 1945. nai agamino dir.
.riai j 212 kuopą. Yra rengia-! bln "J UZ $41,989,566.
mos prakalbos, kurios įvyks į 
nedėlioj, vasario 11 d., 2:30 
vai. po pietų, Kliubo Svetainėj, 
2 W. 22nd St., ant trečio aukš
to. Kalbės Laisvės redaktorius 

! R. M i žara.
Kovo 4 d. yra rengiami kru- 

i paveikslai (moving-
pictures). Tėmykite apgarsini- bus, kaip visi pasijudinsime į 

Tai bus tuoj po Lietuvos|mus- Ir ko1 kas dar tik vieno!darbą? P. Janiūnus,
.i Draugystės:naiao darbo rezultatai, o kas| Kp. Sekretorius.

Albany, N. Y. — Kaliniai

Maskva. — Sovietų kariai 
vas. 3 d. visuose frontuose 
sudaužė bei išdegino arba iš 
veikimo išmušė 120 vokie
čių tankų ir nušovė 30 jų 
lėktuvų.

VILNIESKALENDORIUS
1945 METŲ

M. Karsonas.

Thomas J. Klimaitis
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
Šermenine (Koplyčia) 

NEMOKAMAI
Teisingas Patarnavimas

Reikale Kreipiatės:

THOMAS J. KLIMAITIS
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA.
Tel. 3-6723.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Nupiešiam PlanusDarome ir Pritaikome Akinius
Drs. Stenger & Stenger 

Optometrists 
394-398 BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. ST. 2-8342

F. W. Shalins 
(SIIALINSKAS) 

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

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.
EVERYBODY
EVERY PAYDAY

SAVING III

Svarbi Knyga, įvairi 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.

LAISVĖS ADM.
427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

S
 CHRONIŠKOS LIGOS

ODOS, NERVŲ IR PILVO, IIEMORRIIOIDAI ir ki
tos Mėšlažarnčs Ligos, Inkstų ir Pūsles 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-spindulių 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikrins 
tinkamą gydymą.

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

DR. ZINS
110 East 16th St, N. Y.
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

(Įsist. 28 m.)

Arti Union Square
. Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

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.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt Vernon St

• »• fi'
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS Montreal, Canada MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS

Vilniuje Bus įsteigtas Respu
blikinis Odos ir Venerinių Li

gų Institutas
Mokslo Tarybos kovai su 

venerinėmis ligomis rūpesčiu 
nutarta įsteigti Vilniuje Res
publikinį Odos ir Venerinių li
gų Institutų prie II Vilniaus li
goninės. Kartu nutarta išaiš
kinti venerinių ligų susirgimų 
šaltinius, praplėsti gydymo 
įstaigų tinklų, paruošti atitin
kama medicinos personalų ir 
vesti propagandinį švietimų. 
Vokiečių uždarytosios veneri
nių ligų gydymo įstaigos da-' 
bar atgaivinamos ir dauguma' 
jų jau veikia. Visa tai rodo, | 
kad tarybinė valdžia priešių-: 
gai, negu vokiškieji okupantai, 
labai rimtai rūpinasi gyvento
jų sveikatos reikalais ir sten
giasi jiems padėti.

Mano Vyras Žuvo už Laisvę 
Ir Žemę

Savičiūnų dvare (Svėdasų 
valse.) broliai Sprindžiai gi-: 
mė, augo ir visa amžių buvo 
pono bernai. 1941 m. jie gavo 
po 5 ha žemės.

Ta žemę ir jos derlių 'iš
plėšė okupantai ir gražino ' 
buožei Lauciui. Viena Sprindį’ 
fašistai nužudė.

—štai jo žemė, — parodė ■ 
brolis. — Tai mūsų jaunystės;

De Gaulle Nepripažins 
Be Francijos Žinios

Padaryty Tarimų ■
Paryžius. — Gen. de Gau- ’ 

lie, laikinasis francūzų pre-i 
zidentas, protestavo, kad 
Francijos atstovas nepa-; 
kviestas į dabartinę Roose-į 
velto - Stalino - Churchillo 
konferenciją. Jis sakė, kad 
Franci ja nepripažins di
džiųjų talkininkų tarimų, i- 
ki jinai gaus progą lygiomis 
su jais apsvarstyti tuos ta-s 
rimus.

Kalbėdamas apie taikosi 
sąlygas, de Gaulle pareiškė, 
jog vakarinis Vokietijos 
sklypas iki Rheino upės tu-į 
rėš būti atskirtas nuo Vo
kietijos ir turės būti pasta
tyta francūzų kariuomenė I 
palei visą Rheino upę. Kar-į 
tu jis sakė, kad Francija i 
pripažins Lenkijos, Čecho- 
slovakijos ir Balkanų kra
štų nepriklausomybę. /

Tūkstančiai Amerikos 
Bombanešiu Pleškino

Vokietijos Miestus į
London, vas. 6. — 2,200 

Amerikos bombanešių pieš-; 
kino karinius taikinius | 
Leipcige, Magdeburge ir i 
Chemnice, Vokietijoje.

Lengvieji Anglijos bomba- 
nešiai vėl puolė Berlyną.

Rusai Paėmė Steinau
London, vas. 6. — Berly

nas pranešė, jog rusai užėmė 
Steinau, svarbų pramonės 
miestą, vakariniame Odro 
upės šone, 32 mylios į šiaur
vakarius nuo Breslau, Vo-' 
kiškos Silezijos sostamies- 
Čio.

Naciai taip pat sakė, kad 
Sovietų kariuomenė prasi
veržė per Odro upę ties Ku- 
estrinu ir Frankfortu; siau- 
čią mūšiai šių miestų pakra
ščiuose.
NAUJAS PRAVOSLAVŲ 

PATRIARCHAS
Maskva. — Visuotinis ru

sų pravoslavų vyskupų su
važiavimas išrinko patriar
chą Aleksiejų savo bažny
čios galvą. Jį vainikuojant 
Bogojavlensko katedroj Ma
skvoj, dalyvavo ir Sovietų 
vyriausybės naViai.

prakaitu, o dabar mano bro
lio krauju aplaistyta žemė.

Tamsiomis okupacijos die
nomis išvyti iš dvaro nauja
kuriai slėpė pagiežą ir tikėjo 
į Raudonosios Armijos galuti
nę pergalę.
, —Mano vyras žuvo už lais
vę ir žemę, — sako Anelė 
Sprindienė. — Ta žemė vėl po 
mano kojomis.

Į Savičiūnų dvarą sugrįžta 
12 išguitų darbo valstiečių. 
Tai Sprindienė, Sprindys, Tu- 
mienė, Motiukas, du Sabaliai 
ir du Grigiai. J. K.

Bus Leidžiama Pedagoginis 
Žurnalas Mokytojams

Lietuvos švietimo Liaudies 
Komisaro drg. J. Žiugždos pa
reiškimu mokytojų konferen
cijose Vilniuje, artimiausiu 
laiku bus pradėtas leisti mo
kytojams skirtas pedagoginis 
žurnalas —r “Tarybinė Moky
kla,” kuriame bus nagrinėjami! 
pedagoginio pasiruošimo ir ki
tokį mokytojams aktualūs 
klausimai.

Iš Rusijos TFSR Bus Gauta 
Sąsiuvinių

Ryšium su tuo, kad išlais
vintose Lietuvos TSR srityse 
dėl vokiečių okupacijos ir ka
ro veiksmų padarinių labai 
trūksta mokyklom sąsiuvinių, 
Lietuvos TŠR Švietimo Liau
dies Komisariatas yra užmez
gęs ryšius su Rusijos TFSR 
gauti iš ten atitinkamus kie
kius sąsiuvinių ir kitokių 
mokslo priemonių.

Prie Mokyklų Bus Steigiamos 
įvairios Dirbtuvėlės 
*■ 1

Esamomis žiniomis yra nu
matyta prie mokyklų steigti 
įvairias dirbtuvėles, kad mo
kiniai išmoktų kartu ir kokio 
nors amato. Bus steigiamos 
stalių, siuvimo ir kitokios dirb
tuvėlės.

i i

Jonavos Valsčiuj Atstatyta 
1940—41 Metų Padėtis

Ligi š. m. spalio mėn. 1 d. 
visame Jonavos valsčiuje bu
vo atstatytą 1940—41 metų 
žemės padėtis.

Aštuoniasdešimt vienas as-į 
muo grįžo prie savo žemės,! 
gautos 1940—41 metais iš Ta-; 
rybų valdžios, bendro 455,74 j 
ha ploto.

Dėl tolesnio žemės dalini
mo Jonavos valse. Vykd. K-to

' I
pirm. drg. A. Kolesnikovas 
nusiskundžia matininkų ne
rangumu.

Philadelphia, Pa.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

draugiškumą, kurį mums su
teikė užsikviesdami visus phi- 
ladelphiečius (buvome net 7 
asmenys) ir visus labai gerai 
pavaišino. 0 šiais laikais už- 
siprašyt svečius, tai jau visus 
“pointus” turi išnaudoti. Dar 
širdingai ačiū, vardu visų da
lyvių. Apie pačias prakalbas 
plačiau parašys patys cheste- 
riečiai.

Draugai Bekampiai gyvena 
gana toli .nuo Philadelphijos, 
bet jie daug pagelbsti LPT 
Komitetui. Gruodžio mėnesį 
jie paaukojo 1 didelį maišą 
čęverykų" Lietuvos žmonėms 
(visi čeverykai buvo pataisyti, 
tik aukis iri nešiok), 2* maišus 
moteriškų ir vyriškų drapanų. 
Mat, jie turi 3 sūnus ir du iš 
jų randasi karinėje tarnyboje. 
Tai drg. Bekampiai atidavė jų 
drapanas pasiųsti Lietuvon. 
Nes jų sūnums dabar .nereL’ 
kia, jie turi Dėdės Šamo uni
formas.

Sekantis Moterų Kliubo su
sirinkimas įvyks 15 d. vasario, 
8 vai. vakare, 735 Fairmount 
Ave. Būkitį visos ir naujų at
siveskite.

J. Šmitienė.

BINQHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. susirinkimas 

įvyks vasario 9 d. Liet, salėje. Vi
sus narius kviečiame dalyvauti. Ne
pamirškime gjauti ir naujų aplikan- 
tų. J. K. Navalinskienė, prot. rašt. 

(32-33)

Sausio 22-rą dieną mirė J. 
Stočkus. Tapo palaidotas sau
sio 25-tą, su bažnytinėmis ap
eigomis.

Velionis turėjo 57 metus. 
Paliko nuliūdime žmoną, vie
ną sūnų ir dvi dukteris.

Likusiems reiškiu gilios už
uojautos nuliūdimo dienose, o 
velioniui tebūnie lengva Kana
dos šaltoji žemelė.

Auka
Mūsų senas montreal ietis 

Jonas Gricius literatūros fon- 
dan paaukavo vieną dolerį. 
Draugas Gricius giria 1944 
metų Amerikos Lietuvių Lite
ratūros Draugijos išleistą kny
gą “Lietuva Ugnyje.” Taįp 
pat draugas Gricius yra pa
vyzdingas narys LLD ir visa
dos pirmutinis pasimoka duok
lę. Myli visokią spaudą: skai
to Laisvę, Liaudies Balsą ir 
kitokius laikraščius.
> Labai džiaugėsi gavęs laiš
ką iš Sovietų Sąjungos nuo sa
vo brolio sūnaus. Sako: Mat, 
jis gyveno turtingai ir gerai 
ir patekęs Sovietų Sąjungon 
kariauja ir nesiskundžia.

O yra žmonių, kurie sako, 
kad ten baisu ir baisiausia.

Draugui J. Griciui širdingai 
dėkojame už auką.,

B. Malinauskienė.

Cliffside, N. J
Jau daug laiko prabėgo, kaip! 

buvo parašyta iš mūsų miesto.' 
Pas mus, kaip ir daugelyj kitų; 
kolonijų yra apsileidimo, čia 
gyvuoja LLD 77 kp., turi 17 
narių, taipgi gyvuoja LDS 115 
kp., kuri turi virš 30 narių su 
jaunuoliais. Bet veikimas ma
žas. Į susirinkimus mažai atei
na ir todėl apsunkinamas vei
kimas ir daug negalima pasi
darbuoti darbininkų reikalams.

Pagalbai Lietuvos žmonių, 
nuo vokiečių nukentėjusių, su
rinkta nemažai drabužių. Dau
giausiai darbavosi: K. Mažei
kienė, A. Bakūnienė, J. Pečiu
lis, S. Ruzgis ir G. Stasiukai- 
tis.

Bakūnų buvo labai susirgus 
dukrelė Al. Bakūniūtė, sirgo I 
pavojingai, bet dabar jau pra-j 
deda sveikti. Linkime pilnai j 
susveikti. Iš to$ priežasties Ba-I 
kūnienė turėjo pasitraukti nuo 
veikimo, bet dabar ir vėl mums 
pagelbės darbuotis.

_ Kazys Steponavičius jau virš* 
metai laiko, kaip susirgo. Jis 
kreipėsi pas daug gydytojų, 
bet negelbėjo. Tada pasidavė į 
ligonbutį, ten išgulėjo tris mė
nesius — negelbėjo. Grįžo na
mo ir manė, gal pasitaisys, bet 
liga blogėjo, tai vėl pasidavė į 
ligoninę, kur sausio 30 d. jam 
padarė operaciją — nupjovė 
koją. Gaila, kad tokia nelaimė 
patiko. K. Steponavičius yra 
plačiai žinomas Amerikos lie
tuviams, nes savo laiku jis bu
vo ALDLD Centro Komiteto 
sekretorium. Linkime jam 
greitai pasveikti.

Daug lietuvių jaunuolių yra 
karinėj tarnyboj. Pastaruoju 
laiku pašaukta du 18-kos metų 
jaunuoliai, tai W. Stasiukaitis, 
LDS 115 kp. narys ir L. Po
cius. Abu ištarnavę po tris mė
nesius buvo parvykę pas tėvus 
pasisvečiuoti.

Mūsų kolonijoj nemažai ir 
mirė lietuvių. Virš metai atgal 
mirė A. Adomaitienė, paliko 3 
sūnus ir 2 dukras. Vienas sū
nus tarnauja kariuomenėj. 
Pereitais met. mirė S. Shrups- 
kis, paliko 2 dukras ir 1 
sūnų, taipgi moterį. Mirė Ra- 
simienė, paliko sūnų ir dukte
rį. Mirė ir A. Saukus, paliko 
moterį, 2 dukras ir sūnų. Jis 
buvo Laisvės skaitytojas.

Mirė A. Cirvinskas, sulau
kęs 74t metų amžiaus. Paliko 
du sūnus ir dukrą. Buvo Lais
vės skaitytojas ir labai mylėjo 
dienraštį skaityti.

Sausio 20 d. mirė Sokstinė, 
apie 70 metų, paliko 4 dukteris 
ir 1 sūnų. Lai jiems visiems 
būna lengva šios šalies žemelė 
ir užjaučiame liūdėsyj jų arti
miems. G. S.

DALIES LAIKO 
DARBININKAI

Iki 30 Valandų į Savaitę
PAKAVIMUI PLASTIKINIŲ 

DIRBINIŲ
HIGH SCHOOL STUDENTS 

IR VISI KITI 
INTERESUOJANTI. 
Prisilaikoma WMC Taisyklių.

KREIPKITĖS
COLUMBIA 

PROTEKTOSITE
631 CENTRAL AVENUE. 

CARLSTADT, N. J.
(40)

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

kas ir puse už viršlaikius. Kreipkitės j 
Hy Products Corp. 47-05 f»th St., L. I. City.

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

 (33)

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

LAWRENCE, MASS.
Skubus pranešimas. — Prašomo 

vietinių lietuvių aukoti senų drabu
žių ir avalinės (drabužiai turi būti 
išvalyti), taipgi galite prisidėti fi
nansiniai prie persiuntimo lėšų. At
neškite dovanas sekamu antrašu: 
B. Chulada, 164 Park St. Galite ir 
pranešti atvirute, kad turite ką 
nors aukoti, tai mes atsilankysime 
pas jus, nes mes jau išsiuntėm 700 
svarų, tad norime vėl tiek pat ar 
daugiau išsiųsti, nes yra skubus rei
kalas gelbėti mūsų brangią Lietu- 
bą. — Kom. (32-33)

LINDEN, N. J.
Lindeno Lietuvių Centralinis Ko

mitetas rengia parengimą, Vasario 
11 d., 4 vai. dieną. Lietuvių Laisvės 
Parke, 340 Mitchell Avė. Bus graži 
programa, taipgi bus parduodama 
Karo Bonai. Kviečiame visus daly
vauti. (32-33)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 11 d., 29 Endicott St., 11 
vai. ryto. Malonėkite visi dalyvauti. 
Labai svarbu kiekvienam tuoj užsi
mokėti metinę duoklę, draugai ne
vilkinkite, jog visvien reikės mo
kėt. —• J. M. Lukas, sekr. (32-33)

ELIZABETH, N. J.
Vasario 10 d., šeštad. vakare 

įvyks vajininkų balius. Kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės draugus da
lyvauti šiame baliuje. Kai buvome 
surengę balių Kliube, vajaus pra
džioje, tai buvo labai pasekmingas 
ir tokiu būdu mudu su draugu Gco. 
Kudirka likome pirmoj vietoj. Tai 
dabar mudu ir jūsų nepamirštame. 
Laisvėj skaitytojai ir pritarėjai, 
malonėkite dalyvauti. Bus ir dd. P. 
Buknys, pasakys gorų žinių. Būki
te Kliube, 408 Court St. A. Stri- 
pcika ir Gco. Kudirka. (32-33)

ELIZABETH, N. J.
Svarbus lietuvių susirinkimas ir 

prakalbos įvyks vasario 11 d., 2 v. 
dieną, Liberty Hali, 269-73 Second 
Street, Elizabeth, N. J. Kalbės An
tanas Bimba, dienraščio Laisvės 
red. iš Brooklyno. Įžanga veltui. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti, išgirsti padėtį ir pastan
gas dabartinio karo ir kitus svar
bius dalykus. Kviečia Liet. Prog. 
Organizacijos. (32-33)

CLIFFSIDE, N. J.
Nedėldienį, 11 d. vasario, 1945 m. 

įvyks prakalbos temoje “Moters ro
le darbininkų progresyvese organi
zacijose.” Prakalbos įvyks 324 An
derson Ave., kamp. Cliff St. Pra
kalbą sakys angliškai moteris Ma- 
rusė Prichodova. Pradžia 4 vai. po 
pietų. Rengia IWO 3118 Skyr. Kvie
čiame visus atsilankyti.

(32-33)

CLEVELAND, OHIO
Vasario 11 d., LDS 55 kp. ruošia 

balių, bus žaidimai ir dovanos. 
White Eagle Salėje, 8315 Kosciusko 
Ave. Pradžia 3 vai. dieną. Bus gera 
muzika šokiams, skanių valgių ir 
gėrimų. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti. Atsiveskite ir 
nąujų narių. Seniai kuopa turėjo 
parengimą, tad šia proga paremsi- 
me Lietuvos žmones. Dalyvaukite 
visi, reikia paremti Liet, žmones ir 
taipgi kuopą. — Kom. (31-32)

LDS 3-čio APSKR.
KUOPŲ ATYDAI

LDS Trečio Apskr. kuopos, N. J. 
ir N. Y. apylinkėje turite įsitėmyti, 
kad Apskričio piknikas įvyks 27 d. 
gcg., Vaičionio Farmoje, Cranford, 
N. J. Gi LDS bendras kuopų pikni
kas įvyks 12 d. rugp., Liberty Park, 
Linden, N. J. LDS kuopos ir mūsų 
broliškos organizacijos turite įsitė
myti ir nieko tą dieną nerengti, 
kad nepakenkus vieni kitiem. — 
Apskričio Valdyba. (31-32)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Applegarth Hotel su 

gėrimų leidimu (license) ir 10 ake- 
rių žemės, ant gero kelio tik 3 mai- 
lės nuo Hikhtstown, N. J. Namas 
gražiai atrodo ir geras. Iš viso 14 
kambarių. Biznis per daug metų ge
rai išdirbtas, žemė gera, viskas ge
rai auga. Kaina $12,000. Ant vietos 
sužinosite priežastį pardavimo. An
trašas: John & Anna * Warwick, 
Applegarth Hotel, Applegart'J& pro
spect Plains Rd., Hightstown, N. J. 
Telefonas Hitghtstown 135-R-l.

(31-37)-

AUTOMOTIVE MAŠINISTAS
TAIPGI VYRAI 

MOKYTIS PRIE AUTOMOTIVE
DALIŲ IR CARBURETOR BIZNIO 

POKARINIS DARBAS 
PASTOVUS DARBAS

IR GERA ALGA 
KREIPKITĖS Į

M & G AUTO SUPPLIES, Inc.
504 BERGEN AVE., 
JERSEY CITY, N. J.

PRISILAIKOMA W. M. C. 
TAISYKLIŲ.

(33)

REIKALINGI DARBININKAI
BE PATYRIMO 

PRIE COSTUME JEWELRY Gera alga.
NUOLATINIS DARBAS 

VIRŠLAIKIAI
M. B. MFG. CO.

260 Wallabout St., Brooklyn, N. Y.
(38)

SUPERINTENDENT
Vedęs, pavienys, mažas, ramus budintas, 
self service eleveiteris, anglis, maži pataisy
mai, gera alga, 3 kambariai, gesa.s ir elektra.

TELEFONAS CHELSEA 3-2378
‘(33)

BERNIUKAS 16-20
Pagelbėjimui Showroomc, 

mokytis oriental rug biznio;
PAKILIMAI

PLAZA 5-7752
 (34)

REIKIA VYRŲ
KRITIŠKAM KARINIAM 

DARBUI.
GERA ALGA—VIRŠLAIKIAI.
Nereikalaujama Išsilavinimo. 

POKARINĖ ATEITIS.
ELECTRO TECHNICAL PRODUCTS CO.

. 113 EAST CENTER ST.,
NUTLEY, N. J.

Prisilaikoma WMC Taisyklių.
(42)

BALTIMORE & OHIO R.R.
Turi Vietų 

PAPRASTIEM 
DARBININKAM

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

PHILADELPHIA. PA.

. 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)

VYRUS
Lengvam Fabriko Darbui. 

NUOLAT.

KASTENHUBER & 
LEHRFELD

32 FLUSHING AVE. 
BROOKLYN.

 (33)

Skaitydamas Laisvę tei
sybę žinosi, ir priešui mo
kėsi užduoti per nosį!

Kas platina Laisvę, kai
mynui užrašo, — tas laimę 
per apšvietą neša.

MEDUS

KODĖL TURIME VALGYTI
MEDŲ

1 Natųralis ir tikras medus bitelių 
surinktas iš Įvairių medžių ir žo
lynų žiedų.

2 Meduje randasi įvairių mineralių 
drusktį ir Vitaminų, kas yra būti
nai reikalinga atbudavojimui 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.

Tuoj aus parsitraukite tikro bičių 
medaus. Prisiųskite $1.00 už kvortą, 
arba $2.00 už % galiono, $4.00 už 
galioną. Gavę medų jūs pasimokė- 
sįte Expresui už persiuntimą.

Taipgi galite užsisakyti per Lais
vės administraciją.

Thomson’s Natural Food Co 
4S-42 — 41st Street 

LONG ISbANP CITY, N. Y.

MERGINOS - MOTERYS
Kodėl nesimokyti linksmą 

GERAI APMOKAMĄ AMATĄ?
MES IŠMOKINSIME TAVE 

POPIERINIŲ PATTERN LANKSTYMO
Jums bus UŽMOKĖTA laike mokinimosi.

PUIKIAUSI UŽDARBIAI
TOS KURIOS TURI GABUMŲ 

Šviesios, linksmos aplinkybes 
. Patogi Transportacija

CONDE NAST PUBLICATIONS
111 East 32nd Street (Room 401) 

(Tarpe Park & Lexington Avės., N. Y. C.)
(37)

MERGINOS
LENGVAS ŠVARUS 

DARBAS
LINKSMOS DARBO 

SĄLYGOS
VAISTŲ IR 

KOSMETIKŲ 
DIRBTUVĖJE

NUOLATINIS DARBAS 
VIRŠLAIKIAI 

NĖRA NAKTINIO 
DARBO

LORR LABORATORIES
200 GODWIN AVE., 
PATERSON, N. J. 
Reikalingas Paliuosavimo

Pareiškimas. cw)
MERGINOS & MOTERYS

Bile amžiaus; pastovus pokarinis darbas, 
darbas nuo kavalkų išimtinai ; 40 valandų 

savaitė. Mr. Baldwin, 106 John St., 
Gale Bridge St., Brooklyn.

TRIANGLE 5-2395.
138)

MOTERYS
Taikymo Rūmui 
Pakavimo Rūmui

PATYRUSIOS IR BE PATYRIMO
CY JOHNS & CO.
73 GREENE ST., 

CITY
(33)

MERGINOS
Abelnai Raštinės darbui. Galinčios gerai 

skaitliuoti. 40 valandų savaitė. Nuolat.
BUTLER’S, 44 WEST 18TH ST.

(32)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
DIRBTI PRIE FURNACE 

IR SHEET METAL DARBO 
PRIIMAME PRADINIUS 

75c I VALANDĄ PRADŽIAI.
KREIPKITĖS 8 A.M.

HOLLAND FURNACE CO.
965 ATLANTIC AVE., 

BROOKLYN.
(32) j

VYRAI '
Abelnam Darbui

PIENO GAMINIŲ FABRIKUI 
Patyrimo pageidaujama, tačiau nėra 

reikalinga.
DAIRYMEN’S LEAGUE

19TH ST. & AVENUE B 
MANHATTAN

GRAMERCY 5-5008.
(36)

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

ir

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

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

(34)

VYRAI
NELAVINTI FABRIKO 

DARBININKAI 
Taipgi 

PEČKURIAI
Pečkurių Pagelbininkai

Puikiausios Darbo Sąlygos 
PILNO LAIKO—DIENINIS 

DARBAS.
Pasitarimai vien tik rytais.

PRISILAIKOMA 
WMC TAISYKLIŲ

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

(33)

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSĖ PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
(37)

STENOGRAFES
KAŠTŲ RAŠTININKĖS

Comptometer Operatorės
Puikiausios Darbo Sąlygos

POKARINĖS PROGOS
Pasitarimai vien tik rytais.

PRISILAIKOMA 
WMC TAISYKLIŲ

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

(33)

MERGINOS
PASIUNTINĖS- OFISO RAŠTININKĖS 

LINKSMOS APLINKYBĖS 
Progos Pakilimams

Kreipkitės ant 47-tų lubų 
R C A BLDG.

30 ROCKEFELLER PLAZA. N. Y.
. ’____________________________________ (33)

Reikalingos Darbininkės
BE PATYRIMO

PRIE COSTUME JEWELRY 
GERA ALGA.

NUOLATINIS DARBAS 
VIRŠLAIKIAI

M. B. MFG. CO.
260 Wallabout St., Brooklyn, N. Y. 

_________________________________________(38)

MERGINOS
RAŠTINĖS DARBAS

Nereikia Patyrimo 
GERA ALGA 

GREITI PAKILIMAI 
NUOLAT.

EMPIRE TRUST CO.
Room 301

120 BROADWAY (arti Wall)

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 Subve iki 14th St3 
PATOGU IR I HUDSON TUBES.

<34> 

MERGINOS-MOTERYS ' 
Švarus, lengvas fabriko darbas 
PILNAM IR DALIAI LAIKO 

Reikalingas paliuosavimo pareiškimas.
WESLEY & WINTER 

1026 W. Elizabeth Ave., Linden, N. J.

MERGINOS
ABELNAH FABRIKO DARBUI

l-MI IR 2-RI ŠIFTAI
KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD &

RHAWN ST. i
HOLMESBURG

PHILADELPHIA, PA.
, (37)
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Dar Apie Dirbusius 
Laisvės Bankiete

Pažymėjime Laisvės bankie
te dirbusiu veiterku likosi ne
tiksliai praleistas vardas Vo
ros Bunkienės. Natalijos Na- 
gulevičiutės vardas buvo iš
spausdintas Naguleviutė. At
siprašome ir dėkojame už tal
ką.

Drabužių Centre Dar 
Vis Reikia Talkos

I

Lietuvos žmonėms Drabužiui 
Centre, 417 Lorimer St., 
Brooklyne, per visą šią savai
tę reikės talkos supakavimui; 
drabužiu. Ypatingai reikia vy-j 
rų prie “bėlavimo” (baling) 
mašinos ir pundų-rutulių su-' 
nešimo-išnešimo.

Siuvimui mažai galimybės, 
kol nebus supakuota bent di-i 
džiuma drabužių, nes vietos 
mažai ir vėsu dėl nuolatinio 
durų varstymo.

Iki šiol darbas ėjosi gana 
gerai. Darbininkai pataikė su
eiti, taip, kad beveik visada 
buvo apie tiek, kiek reikia. 
Pasitaikė tik vienas vakaras 
su permažai vyrų ir vienas su 
perdaug, neišteko visiems vie
tos.

Negalintieji ateiti savaitės 
vakarais, prašomi pasilaikyti 
liuoso laiko padirbėti šeštadie
nio popietį ir sekmadienį. Ti
kimasi, kad darbo bus likę pa
kankamai ir toms dienoms. 
Dienos laiku galėtų dirbti ir 
siuvėjai. Jeigu krautuvėj sto- 
kuotų vietos, galėtų darbą nu
sinešti į Laisvės salę.

P-kė.

Bučemės Uždaros 
Pirmadieniais

Pereitą pirmadienį bučernės 
mieste buvo uždaros. Pasinau
dodami liuosa diena daugelis 
bučerių, nuėjo vyriausybės ir

Septyniolika Žmonių Žuvo 
Tankerių Gaisre

Vakar dienos Laisvėj, ei
nant pirmiausiais pranešimais 
apie ištikusią . laivų tankerių 
nelaimę, rašėm, jog žuvo 6 as
menys. Tačiau iki pusiaunak
čio pereitą pirmadienį mirusių 
ir sužeistų skaičius buvo žy
miai padaugėjęs.

Septyniolika jūrininkų buvo 
žinomi mirus ir daugiau de- 
sėtko nežinomi, gal irgi žuvę, 
o 122 asmenys teikti medįka- 
liškos pagalbos, daugiau ar 
mažiau sužeisti, apdegę.

Tankeriai Spring Hill ir Pan 
—Clio susidūrė Stapleton, S. 
L, prieplaukoje. Vienas iš jų 
vežė aviacijos gazoliną, o ki-j 
tas — aliejų. Spring Hill išti-i 
ko baisios eksplozijos ir lieps-Į 
nu vulkanas.

Tankeris Pan-Clio irgi tapo 
apdegintas. Jisai buvo už apie 
1,000 pėdų nuo kranto, tačiau 
iš degančiųjų eksplozijomis 
ištėkšta, tarp ledų plūduriuo
janti ir deganti gazoliną pa
siekė ir tą.

Pirmaisiais aprobavimais ei
nant, skelbiama, kad didžiu
ma nelaimiu ištikus ant nau
jo 16,000 tonų vyriausybės 
tankerio Spring Hill, pripilto 
gazolinos. Kiti nukentėjo Nor
vegijos tankerio Vivi jūrinin
kai. Tas tankeris, su aliejum, 
stovėjo prieplaukoje už 300 
pėd. nuo eksplodavusio Spring 
Hill ir tapo padegtas, nors 
anų dviejų susidūrime nieko 
bendro neturėjo.

SOUTH BROOKLYNO ŽINIOS
LDS Kp. Metinis Parengimas

LDS 50 kp. metinis paren
gimas įvyks sekantį sekmadie
nį, vasario 11 d. Bus suvaidin
ta muzikalė komedija “Kup
rotas Oželis.” Vaidins filmos 
aktoriai: Nellie Venta, Juozas 
Judžentas, Vera Bunkienė, 
Pranas Bunkus ir Jonas La
zauskas, po vadovyste Geo. 
Klimo. Bus taipgi gera orkes
trą šokiams. Na, o įvairių už
kandžių ir gėrimų pas suoth- 
brooklyniečius niekuomet ne
trūksta. Rengėjai malonėtų 
matyti šiame parengime ne tik 
South Brooklyno lietuvius, bet 
ir kitus savo kaimynus iš Rid- 
gewoodo, Maspetho, Williams- 
burgo ir East New Yorko. 
Rengėjai visus maloniai pri
ims ir gardžiai pavaišins. Tai
gi, sulaukę sekmad., visi trau- 

I kite į Labor Party Hall, 4714 
i 5th Ave., Brooklyn, N. Y. Du- 
! rys atdaros 4 vai. po piet.
Įžanga 60 centų, įskaitant 

; taksus.
★ ★ ★

LLD 147 kp. nariai jau pra-i

dėjo pasimokėti duokles už 
šiuos metus. Rodos, kad apie 
pusė narių jau pasimokėjo. 
Gauta vienas naujas narys. 
Juomi yra J. Kruminas, kuris 
tankiai ir gražiai pasidarbuo
ja rinkime drapanų dėl Lietu
voje nukentėjusių kare žmo
nių ir patsai, pagal išgalę, pa
aukoja. Dabar eina LLD jubi
liejinis vajus, reikėtų visiems 
gerai pasidarbuoti, kad gavus 
daugiau naujų narių. Kaip bū- 

; tų gražu, kad galėtume kp.
išauginti ik pusšimčio narių.

jJ'ūsų geri draugai Milenke- 
vičiai turėjo malonų ' svečią. 
Jųjų sūnus Edvardas buvo 
parvykęs keliolikai dienų poil
siui. Pasisvečiavęs pas savo 
tėvelius ir sesutę Aldoną, pra
džioje šio mėn. išvyko atgal 
tarnybon. Dabartiniu laiku jo 
tarnystės vieta New Mexico.' 
Linkiu laimingai užbaigti savo 
pareigas ir sveikam sugrįžti 
pas saviškius.

Koresp.

Ch. Steponavičiui 
Nupjauta Koja

Praeitą savaitę Cliffsides 
Chr. Steponavičiui tapo nu
pjauta (iki kirkšnio) kairioji 
koja. Jis dabar guli ligoninė
je ir, menama, kad neužilgo 
gali prisieiti nupjauti ir kitą 
koją.

Baisi žmogui nelaimė!
Ch. Steponavičius kadaise 

yra buvęs ALDLD centro se
kretorius.

Pinigai Dingę iš Užra
kintos Šėpos

Franklin Simon’s krautuvėj, 
38th St. ir 5th Ave., New Yor
ke, pereitą pirmadienį pasi
gesta maišelio su $18,906.39, 
kurie ten buvę padėti užda
rant krautuvę šeštadienio va
karą. šėpa tebebuvo užrakin
ta, niekas niekur neišlaužta.

Kambaryn, sakoma, niekas 
daugiau neina, apart 7 darbi
ninkų ir pinigai ateina elek
triškomis suvadomis (tubes), 
tad nuožiūra krito ant darbi
ninkų. Visi 7 buvo ilgai kvo
čiami, bet prie nieko nepriei
ta.

Miss Lillis Powrie, 56 motų, 
linksma sėdo laivan New Yor
ke pereitą sekmadienį. Jinai 
grįžo savo gini toj on škotijon 
ir tikėjosi ten smagiai ir ra
miai praleisti paskutinius savo 
gyvenimo metus po ištarnavi- 
mos šios šalies turčių šeimai 
30 metų. Ji dirbo ir taupė tiks
lu sugrįžti į gimtinę ir ton gy
venti savo namuose. Nuėjus į 
savo kambarėlį laive, ji mirė 
nuo širdies atakos. O ton, Ško
tijoj, likosi tebelaukianti jos 
draugė, p-lė Jean Dallas, kuri 
kartu su ja dirbo per tą visą 
laiką ir ten nuvyko anksčiau, 
kad apžiūrėti ir nupirkti jom j 
abiem namus. 

--- ,---------- -------

Suradę Mesa Valgydi- j 
nimo Šmugelį

---------- I 
Milžiniška didžiuma miesto 

valgyklų savininkų pasiryžo 
prisilaikyti mėsos taupymo 
plano. Tačiau Restaurančikų 
Draugijos prezidentas Henkel 
sako suradęs, jog mieste esa
ma tokių vietų, kur slaptai 
valgydina juodajame turguje 
gautu stoiku, žinoma, tai da
roma ne iš meilės norinčiam 
mėsos, bet už gerą pelną. Esą, 
už šmugeliškus pietus imama 
kelis syk daugiau, negu vai-, 
gydmant legališku maistu iri 
mėsai valgyti priimtomis die-j 
norms.

Nina Masaįeva, gražuole raudonųjų lakūnu stoties 
slauge, kuriai kiekvienas lakūnas nori numesti gerą 
žodi, pamoti ranka išbėgdamas pareigosna ir pasikal
bėti sugrįžęs. Paveikslas iš filmos “Moscow Skies” 
apie Raudonosios Armijos lakūnus ir ju meiles. Filmą 
trečia savaitė sėkmingai rodoma Stanley Teatre, 7th 
Avė. ir 42nd St., New Yorke.

kariškoms įstaigoms mėsos, 
pjaustyti. O grupė bučerių nu-' 
ėjo duoti kraujo Raudonajam 
Kryžiui. Kraujo dabar labai 
reikia gelbėjimui karių gyvas-

Barnyje, Vienas Darbi
ninkas Užmušė Kitą
Charles O’Kane, 38 metų,

čių. ,
Kraujo priėmimo centras

Brooklyne randasi 57 Wil-|j.j0 karo veteranas, tapo sulai- 
loughby St. Užsiregistruoti rei- * 
kia iš anksto. Telefonuokite 
dėl susitarimo, kada pribūti: 
TRriangle 5-8040.

Išvažiavo Armijon
Antano ir Elenos Verkučių 

vienatinis sūnus Leninas, pra
eitam gegužės mėnesyje bai
gęs 18-ką metų, vasario 4-tą 
dieną iškeliavo Californijon.

Jis ten dar eis tris mėne
sius Merchant Marinų Cadetų 
Corpuso mokyklą. Kas bus to
liau, — ateitis pasakys.

J. N.

kytas teismui dėl mirties per
eito karo veterano Arthur 
Ott, 50 m.

Abu veteranai dirbo U. S. 
Veterans Hospital, tuo pat sy
kiu patys gaudami gydymą, 
senesnysis nuo širdies ligos, o 

' šio karo veteranas nuo mala- 
I rijos.

Keltuvui sustojus tarp dvie
jų aukštų 15 Gram ere y Park 
bildinge, New Yorke, keturios 
moterys likosi užtvertos keltu
ve. Atvykusi iš policijos nepa
prastos pagalbos grupė jas iš
keldino per keltuvo viršų.

Laisvės Bazaras j
Įvyks į

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

Bus

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

RUOŠKIMĖS LAISVĖS BAZARUI

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

Nesitiki Didelės Pakai
tos Kuro Atvežime

Majoras LaGuardia perspė
jo, kad nesitikima miestan 
privežti daug kuro greitu lai
ku. Leido nutraukti anglies 
davinius pasilinksminimo vie
toms ir teatrams. Ypatingai, 
sakė jis, kenčia dabar varto- 
jantieji kerosiną apšildymui. 
Kerosinos labai stokuoja.

Paukščiams Meilė,-- 
Dar Ne Viskas

Prieš virš mėnesį laiko vie
nas po kitam iš Bronx Parko 
paukštinyčios pradėjo dingti 
paukščiai. Kada tie misteriški 
dingimai pradėjo tankiau pa
sikartoti ir jau trūko 7 paukš
čių, pradėta ausį įtempus 
klausytis, ar nesiranda kur 
naujų paukštinyčių.

Jieškojimas truko ne ilgiau
sia. Detektyvas Cronin nugir
do, kad Stanley Yalof, 15 me
tų berniukas, 181 Clarkson 
St., Brooklyne, gyrėsi paukš
čius mylįs ir tursį rinkinį re
tai randamų paukščių. Jis jau
tęsis tiek dideliu mylėtoju ir 
ekspertu, jog pasisiūlęs sana
torijos ligoniams duoti prelek- 
ciją apie paukščių maitinimą. 
Prelekcija, sakoma,' nelabai 
įtikino klausytojus, nes vienas 
iš atsineštų parodai laike pre- 
lekcijos paukštis mirė “prele
gento” rankoje.

Ir abelnai “meilė” ir įsivaiz
dintas “ekspertizmas,” paukš
čiams nebuvęs labai sveikas, 
nes iš pavogtų 7 paukščių pas 
“ekspertą” 4 jau buvo išmi
rę, o į paukštinyčią besugrą- 
žino 3. Berniukas atiduotas 
jaunamečių teismui.

Kam Stoiko Perdaug
Daniel Tierney, 37 m., 489 

Atlantic Avė., Brooklyne, bu
vo pašauktas pas teisėją pasi
aiškinti dėl steiko ir sulaiky
tas po $500 kaucijos teismui. 
Bet tai ne už valgymą stoi
ko, o už mėtymą ir dar ne bi
le kur, žmonai veidan.

Kaip skundėsi teisme Mrs. 
Tierney, jos vyra mėgstąs įsi
traukti. O tada jis jau pagau
na “narsų” ūpą, jam nebeda
ro skirtumo, kuo ir kur meta. 
Kada po išstovėjinio eilėje iš
tisas valandas, kad gauti stei
ko, Mrs. Tierney parėjus na- 
m pereitą šeštadienį ir jau pa
siruošus šauti steiką pečiun, 
vyras parėjęs girtas ir tvojęs 
jai veidan 5 svarų stoiku. Jos 
lūpa tebebuvo sutinus. Steiko, 
žinoma, nebeturėjo įrodymui, 
jos šeima iš 7 vaikų steiką vis- 
tiek suvalgė. HARRY STOCKWELL

Teatro Gildijos muzikališkame 
veikale “Oklahoma,” antri me
tai vaidinamam St. James Te
atre, 44th St., New Yorke.

Ledijantis lietus ir sniegas 
tūlose New Yorko dalyse iš 
naujo sulaikė ant gclžkelių 
didelius kiekius miestan veža
mų kuro medžiagų. Sulaikė ir 
karinių reikmenų, gabenamų į 
miesto pertus. DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS: j -i—g vakare

Penktadieniais uždaryta

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kaimos
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN 6. N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką prakasti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas “Green Star Bar and Gri'V’ nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
HDH

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

BROOKLYN

BROOKLYNO LLD 1-MOS 
KUOPOS NARIAMS

Berniukų Skautų organiza-l 
cija vasarfo 8 iki 14-tos turės 
“Skautų Savaitę” paminėjimui i 
savo organizaci jos 35 metų su
kakties.

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

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

i sate
; kite

Mūsų skaitytojai raginami bai 
remti tuos biznierius, kurie ; gū - 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje, i Šviesos

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

LITUANICA SQUARE 'W
Restaurant

STANLEY RUTKŪNAS
SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETOS 

šeštadieniais, Sekmadieniais ir kitokiose šventėse.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

LLD 1 kuopos labai svarbus 
susirinkimas įvyks ketvirtadie- 

i nį, vasario 8-tą, 7:30 vai. va- 
Nemalonu 3 valandą nakčia 'karo, 419 Lorimer St. Visi na- 

keltis, bet 248 W. 149th, New; riai dalyvaukite ir atsiveskite 
Yorke, gyvenančios 22 šeimos j savo draugus 
turėjo skubėti gatvėn 
mente iškilus gaisrui.

bei pažįstamus 
apart-Į įrašyti į LLD. Katrie dar ne

mokėję duokles, malonė- 
užsimokėti. Pinigai yra la- 
reikalingi išleidimui kny- 
ir trimėnesinio žurnalo

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.




