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Amerikai šis karas jau kaš
tavo 238 bilionus doleriu. O 
kariu, sužeistais, užmuštais i)’ 
patekusiais nelaisvėn, jau ne
tekome 716,000.

Nuostoliai milžiniški. Mūsų 
liaudies dainius Julius Jano
nis yra pasakęs: “Kiekviena 
kova reikalauja aukų.’’ ši gi 
kova prieš fašistinį barbariz
mą pareikalaus iš Amerikos 
ir iš visų kraštų tiek aukų, jog 
jų niekas nebesuskait.vs.

★ ★ ★
Nelabasis Pierlot jau pasiųs

tas šunim šėko pjauti.
Belgijoje jau susidarė nau

ja koalicinė vyriausybė. Jon 
įeina keturi socialistai, ketu
ri liberalai, septyni katalikai 
ir du komunistai.

★ ★ ★
Ne tik Belgijos, bet visų iš

laisvintų kraštų žmonės tiktai 
suvienytomis jėgomis galės 
valdytis ir užsigydyti karo 
žaizdas. O vienybė be komu
nistų neįmanoma.

Dabar ta tiesa turėtų būti 
aiški ir suprantama visiems

Kovoje prieš hitlerizmą ko
munistai pasirodė drąsiausi ir 
stipriausi. Pierlot bandė Bel
gijos komunistus sutriuškinti. 
Pats gavo į užpakalį ir išlėkė 
iš valdžios.

★ ★ ★
Pikta ir šlykštu : New Yor- 

ko mieste didžiausioj Ameri
kos salėje — Madison Square 
Garden, prasideda šunų paro
da. Iš visų Amerikos kampų 
suplaukė išdykę ponai su savo 
išdykusiais šunimis!

Kaip su transportacija ? 
Kaip su laiku?

Karas jiems nieko nereiškia, i 
Ponai ir šunys turi “priori
ty” . . .

★ ★ ★
Kalbame apie patriotizmą. 

Bet joks parazitas niekada ne
buvo ir nebus tikru patriotų. 
Jis negali būti, nes jo visas 
gyvenimas susideda iš plėši
mo savo krašto ir žmonių.

★ ★ ★
Duokite kunigui Urbonavi

čiui nebūtus daiktus padaryti 
būtais. Jei jis pamato balta, 
prisimygęs tvirtina, jog tai 
juodas. Ir turi žmogus jam ti
kėti, arba jis tave visai ne
žegnojęs pasiųs pragaran

Štai, dabar kun. Urbonavi
čius atrado ir paskelbė, kad 
New York dienraštis “PM” 
esąs bolševikų dienraštis ir 
kad Max Lerner, vienas to 
dienraščio redaktorių, esąs 
gryno kraujo komunistas. 
(Darbininkas, vas. 11).

Gi faktas yra, kad tas Max 
Lerner dar nėra parašęs 
straipsnio, kuriame jis vienoj 
ar kitoj formoje neužkabin
tų komunistų-. Jis save skaito 
pirmojo numerio liberalu.

★ ★ ★
Hitlerio gizeliai iš Berlyno 

per radiją jau šaukia: “Tai 
pavojingiausia Vokietijai va
landa!”

Bet ji bus dar pavojingesnė, 
kai Hitleris. Goebbelsas, Goe- 
ringas ir visa ta baisioji pa
siutėlių ruja bus vedama į 
kartuves.

Tačiau, pavojingiausia va
landa bus ne Vokietijos žmo
nėms, kurių sielos ir sąžinės 
hitlerizmo nuodai dar nėra su
ėdę, bet vokiškiems bestijoms, 
išsigimėliams.

★ ★ ★
Visi smetonininkai kovo 23 

dieną trauksią Washingtonan. 
Važiuos Smetonukas, Karpius, 
žiuris, Olis, Tysliava, Klinga 
ir kiti tos nelaimingos vieros 
barabanščikai.

Ko jie ten važiuos?
“Tame suvažiavime bus pa

keltas balsas prieš didįjį žmo
nijos laisvės priešą komuniz
mą ir sykiu tartas vieningas 
žodis už Lietuvos laisvę,” sa-

(Tąsa 5-tame pusi.)
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Washington. — Preziden
tas Rooseveltas, maršalas 
Stalinas ir Anglijos premje
ras Churchillas pabaigė sa
vo konferenciją arti Jaltos 
miesto, Kryme, pietiniame 
Sovietų Sąjungos pussalyje. 
Jie 8 dienas posėdžiavo bu
vusiame vasariniame caro 
palociuje, Juodosios Jūros 
pakrantėje. Vasario 11 d. 
Rooseveltas, Churchillas ir 
Stalinas išleido savo bendrų 
tarimų pareiškimą:

Dar galingiau smogt Vo< 
kietijai suderintomis talki
ninkų jėgomis iš visų pusių ; 
išnaikint nacizmą ir Vokie
tijos militarizmą.

Po hitlerininkų sutriuški
nimo, Amerika, Sovietų Są
junga ir Anglija užims tam 
tikras! paskiras Vokietijos 
sritis.; Berlyne veiks didžių
jų talkininkų komisija, su-, 
daryta iš jų trijų armijų 
vyriausių komanduotoji]-. 
Francija bus pakviesta už
imti tam tikrą vakarinį Vo
kietijos ruožą ir dalyvauti, 
kaipo ketvirtasis talkininkų 
kontrolės komisijos narys?

Visos ginkluotos vokiečių' 
jėgos bus išsklaidytos, ge- 
neralis Vokietijos karo šta
bas visiškai ir galutinai su
daužytas; bus sunaikinta 
arba sukontroliuota tokia 
Vokietijos pramonė, kuri 
galėtų tarnaut karinei ga
mybai. Visi Vokietijos karti
niai kriminalistai bus teisin- 
gai ir greitai nubausti; na
cių partija ir visos jos įstai
gos taps nušluotos.

Vokietija turės atsiteisti 
talkininkų tautoms už pada
rytus joms nuostolius. Atsi
teisimas bus daiktais. Tam 
tikra talkininkų komisija 
nustatys atsiteisimo kie
kius ir būdus. Ši komisija 
veiks Maskvoje.
San Francisco Konferencija

Balandžio 25 d. šiemet 
bus sušaukta Jungtinių 
Tautų užsieninių ministerių 
konferencija San Francis
co mieste, Jungtim Valsti
jose. Ta konferencija paga
mins čarterį talkininkų or
ganizacijai dėlėi pastovios 
taikos išlaikymo po karo. 
Konferencija vadovausis pa
matais, kurie buvo padėti 
buvusioje Dumbarton Oaks 
konferencijoje.

Chinijos valdžia ir Laiki
noji Francijos valdžia bus 
pakviestos šaukti San Fran
cisco konferenciją išvien su 
Jungt. Valstijomis, Anglija 
ir Sovietų Sąjunga. Po pa
sitarimų su Chinija ir Fran
cija, bus paskelbta, kokiu 
būdu Talkininkų Taryba 
balsuos. Dumbartjono konfe
rencijoj neprieita susitari

mo, kas liečia balsavimą 
klausimais paliečiančiais pa
čios tarybos narius. Krymo 
konferencija išsprendė šį 
keblumą.
Busimoji Lenkijos Valdžia 

ir Curzono Linija
Bus laikomasi Atlanto 

Čarterio dėsnių dėlei išlais
vintų Europos kraštų. Da
bartinė, Lenkijoje veikian
čioji valdžia turės būti pa
platinta, įimant į ją demok
ratinius vadus pačioj Len
kijoj ir lenkus iš užsienio. 
Rytinė Lenkijos siena su 
Sovietais turėtų eiti palei 
Curzono Liniją, tik kai ku
riose vietose padarant pen
kių iki aštuonių kilometrų 
nuolaidą Lenkijos naudai. 
Lenkijai turi būti pridėta 
žymių plotų iš žieminio ir 
vakarinio šonų, prijungiant 
jai kai kurias vokiečių val
dytas žemes.

(Tąsa 5-tame pusi.)

ANGLAI ŽYGIUOJA
PIRMYN; JANKIAI

APVALO PRUENĄ
Paryžius, vas. 13. — Ang

lai ir kanadiečiai išdaužė 
stiprias vokiečių kontr-ata- 
kas, pramaršavo pirmyn į 
pietų rytus nuo savo užim
to Kleve miesto-tvirtovės, 
šiaurinio Siegfriedo linijos 
inkaro; įsiveržė į Hau mie
stą ir pažygiavo pustrečios 
mylios artyn kitos vokiečių 
tvirtovės, Gotcho, į pietų ry
tus nuo Kleve. Jie taip pat 
užėmė Hekkensą ir įsiveržė 
į Kesselį. Per penkias savo 
ofensyvo dienas kanadiečiai- 
anglai suėmė jau daugiau 
kaip 5,000 hitlerininkų.

Trečioji Amerikos armija 
baigia valyti užsilikusius 
nacių snaiperius Pruem 
mieste, kurį užėmė diena 
pirmiau. Pruem, buvęs vo
kiečių susisiekimų centras, 
stovi Siegfriedo linijoj. A- 
merikiečiai sujungė savo 
užimtas pozicijas rytiniuose 
Our ir Sauer upių šonuose. 
Šalia kitko, jie paėmė pasie- 
ninį Luksemburgo miestą 
Viandeną.

Talkininkai yra užėmę 
jau 145 mylių ilgio vakarinį 
Vokietijos ruožą. 0 Aache- 
no srity j jie prasiveržę iki 
20 mylių gilyn į Vokietiją.

ITALIJOJ NACIAI PRI
VERTĖ TRAUKTIS

Roma. — Vokiečiai pada
rė smarkią ataką prieš ame
rikiečius ties Massa ir pri
vertė vieną diviziją pasi
traukt atgal.

Juozas Stalinas Prezidentas Rooseveltas Winston Churchill

Sovietai Galutinai 
Užėmė Vengry Sos

tinę Budapeštą
Berlyno radijas vas 13 d. 

pranešė, kad vokiečių ir 
vengrų kariuomenė, girdi, 
apleidus Budapeštą ir da
bar, esą, kovoja atviruose 
laukuose.

Bet suprantama, kad be
veik visi hitlerininkai Bu
dapešte buvo sunaikinti bei 
suimti.

I lidžųjų Talkininkų
WASHINGTON.—Baltasis Rūmas vas. 

12 d. paskelbė sekamą tekstą Krymo 
Konferencijos pareiškimo, kurį pasirašė 
prez. Rooseveltas. maršalas Stalinas ir 
Anglijos premjeras Churchillas:

Mes apsvarstėme ir priėmėme karinius 
šių trijų talkininkų valstybių planus ga
lutinajam bendrojo priešo sumušimui. 
Kariniai šių trijų talkininkų štabai kas
dien tarėsi visos konferencijos metu. Tie 
pastarimai visais atžvilgiais kuo geriau
siai pavyko ir suderino šių trijų talkinin
kų karines pastangas glaudžiau, negu bet 
kada pirmiau. Buvo pilniausiai apsikeis
ta turimomis žiniomis. Pilnai susitarta ir 
smulkmėningai suplanuota, kada ir kaip 
plačiai mūsų armijos ir oro jėgos sutar
tinai kirs naujus ir dar galingesnius 
smūgius, taikomus į Vokietijos širdį iš 
rytų, vakarų, žiemių ir pietų. Šių trijų 
štabų pasitarimai bus tęsiami ir ateityje, 
kada tik reikės.

Nacių Vokietija yra nusmelkta. Vo
kietijos žmonės užsitrauks patys sau tik 
dar sunkesnius sumušimo nuostolius, 
bandydami ir toliau bergždžiai priešin
tis.
Vokietijos Užėmimas ir Kontroliavimas.

Mes susitarėme dėlei bendros politikos 
ir plamį įvykdyti besąlyginio pasidavimo 
reikalavimus, kurtuos mes drauge uždė- 
sime naciškai Vokietijai po to, kai gink
luotas vokiečių pasipriešinimas bus galu
tinai sutriuškintas. Tie reikalavimai ne
bus paskelbti, iki Vokietija taps galutinai 
sumuštą. Pagal sutartinai priimtą pla
ną, šios trys valstybės savo jėgomis kiek
viena užims paskirą Vokietijos ruožą. 
Suderintas valdymas ir kontroliavimas 
pagal šį planą bus vykdomas per centra-, 
linę kontrolės komisiją, susidedančią 4š 
šių trijų valstybių aukščiausių koman
duoto jų su buveine Berlyne. Susitarta, 
kad šios trys valstybės turėtų pakviest 
Franciją, jeigu ji to norėtų, užimti tam 
tikrą (Vokietijos) ruožą ir dalyvauti, 
kaipo ketvirtasis kontrolės komisijos na
rys. Ribas francūzų užimtin. ruožui su
sitars nustatyt keturios paliečiamosios 
valdžios per savo atstovus Patariamo jo j 
Europinėje Komisijoje.

Nepalenkiamas mūsų tikslas yra su
naikinti vokiečių militarizmą ir nacizmą 
ir užsitikrinti, kad Vokietija jau niekuo
met daugiau negalės ardyti pasaulio tai
kos. Mes esame pasiryžę nuginkluot ir iš- 
sklaidyt visas ginkluotas Vokietijos jė
gas; visai ateičiai sudaužyt vokiečių 
generalinį štabą, kuris kartotinai suge
bėdavo atgaivint vokiečių militarizmą; 
pašalin arba sunaikint visus karinius Vo
kietijos įrengimus; panaikint arba su- 
kontroliuot visą tokią vokiečių pramo-

Pareiškimo Tekstas
nę, kuri galėtų būti panaudota karinei 
gamybai; teisingai ir greitai nubaust vi
sus karinius kriminalistus ir priverst 
daiktais atlygint už vokiečių atliktus su
naikinimo darbus; nušluot nacių partiją, 
nacių įstatymus, jų organizacijas ir įstai
gas; pašalint visas naciškas ir militaris
tines intakas iš valdžios įstaigų ir iš kul
tūrinio ir ūkinio vokiečių gyvenimo; ir 
sutartinai daryt tokius Vokietijoje žings
nius, kurie bus reikalingi pasaulio taikai 
Ir saugumui ateityje. Mes neturime tik
slo sunaikint Vokietijos žmones, bet tik
tai po to, kai nacizmas ir militarizmas 
bus su šaknimis išrauti, tebus vilties vo
kiečiams padoriai gyventi ir gauti sau 
vietą tautų draugovėje.

Mes apsvarstėme nuostolių klausimą, 
kurių Vokietija padarė Jungtinėms Tau
toms šiame kare, ir pripažinome teisin
gu dalyku, kad Vokietija turi daiktais 
atsiteisti už tuos nuostolius, kuo pilniau
siai, kiek tiktai galima. Bus įsteigta ko
misija dėlei tų nuostolių atlyginimo. Ko
misijai bus pavesta spręsti klausimas, 
kiek ir kokiais būdais turės būti atsiteis
ta už nuostolius, kuriuos Vokietija pa
darė talkininkų kraštams. Ši komisija 
veiks Maskvoje.

Jungtinių Tautų Konferencija
Mes esame pasiryžę kuo greičiausiai, 

kaip tik galima, įsteigt drauge su mūsų 
talkininkais bendrą tarptautinę organi
zaciją taikai ir saugumui palaikyti. Mes 
manome, jog tatai būtinai reikalingas 
dalykas pastoti kelią užpuolimam ir pa
šalinti politines, ekonomines ir visuome
nines karo priežastis, per glaudų ir nuo
latinį visų taiką mylinčių tautų bendra
darbiavimą.

Pagrindai tam buvo padėti Dumbarton 
Oaks konferencijoj. Svarbiuoju klausimu 
dėl (Tarybos) balsavimo eigos, tačiaus, 
ten nebuvo pasiekta susitarimo. Dabarti
nė konferencija sugebėjo išspręsti šį keb
lų klausimą.

Mes susitarėme, kad turėtų būti su
šaukta Jungtinių Tautų konferencija San 
Francisco mieste, Jungtinėse Valstijose, 
1945 m. balandžio 25 d., kad jinai galėtų 
pagamint -tokios organizacijos čarterį, 
vadovaudamasi pasiūlymais, kurie buvo 
padaryti neformaliuose Dumbarton Oaks 
pasikalbėjimuose.

Bus tuojaus pasitarta su Chinijos val
džia ir su laikinąja Francijos valdžia ir 
jos taps pakviestos bendrai su Jungtinių 
Valstijų, Didžiosios 'Britanijos ir Sovietų 
Sąjungos valdžiomis šaukti tą konferen
ciją. Kai tik pasitarimai su Chinija ir 
Francija bus pabaigti, tai viešai bus pa
skelbtas pasiūlymų tekstas dėl balsavimų 
procedūros (Jungtinių Tautų Taryboje).

(Daugiau bus)

BUDAPEŠTE SUIMTA 
DAR 30,000 PRIEŠŲ

Maskva. — Sovietų ko
manda vas. 12 d. pranešė, 
kad Raudonoji Armija bai
gia užimti vakarinę Buda
pešto dali ir vien vas. 11 ir 
12 d. tenai suėmė daugiau 
kaip 30,000 vokiečių ir veng
rų kareivių ir oficierių, pa
gal dar nebaigtą skaičiavi
mą. Rytinė Budapešto dalis 
buvo pirmiaus užimta.

Budapešte hitlerininkai nu
stojo apie 100,000 karių.

TIKTAI KELIOLIKA
MYLIŲ SOVIETAMS 

PASIEKT STETTINĄ
London.—Pranešama, jog 

Sovietu kariuomenė užėmė 
pozicijas prie Madue ežerd 
Pomeranijoj, 15 iki 17 my- 

i lių nuo Stettino miesto ir 
didžio uosto. Pomeranija y- 

i ra šiauriniai-rytinė Vokieti- 
: jos provincija. Raudonoji 
Armija paėmė Schwetza ir 
daugiau kaip 120 kitų gyve
namųjų vietovių. Į šiaurva
karius nuo savo apsupto 
Šneidemul miesto, rytinėje 
Vokietijoje, Sovietų kariai 
užėmė Tuetzą, Alt-Koert- 
nitzą ir dar 40 gyvenamųjų 
punktų.

Pietiniame fronte, Vokie
čių Silezijoje raudonarmie
čiai atėmė iš nacių tvirtovi- 
šką Bunzlau miestą, susisie- 

jkimų centrą, ir virš 100 ki- 
i tų gyvenamųjų vietovių, 
i šiame fronte suimta dar a- 
ipie 3,000 vokiečių kareivių 
i ir oficierių. O Karpatų prie
kalnėse, žygiuodami linkui 
Čechoslovakijos, Sovietų ka
riai užėmė St. Rumieną, Go- 
lasowicę ir dar 30 gyvena
mųjų punktų.

Maskvon atsilankė Ame
rikos valstybės sekretorius 
Stettinius.

VIESULŲ PADARYTOS 
NELAIMĖS

Nepaprastai smarkūs vie
sulai Mississippi ir Alaba- 
mos valstijose užmušė bent 
43 žmones, sužeidė 200 as
menų, o medžiaginių nuos
tolių padarė šimtus tūkstan
čių dolerių.
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Smetoniškasis Gaidukas Tebegieda 
Savo

Po to, kai negarbingai užtroško An
tanas Smetona, lietuviškų fašistų (Ame
rikoje) priešakyj atsistojo Julius Smeto- 
nukas, užtroškusiojo Antano įpėdinis, 
kurį tūli juokdariai vadina “krown-prin- 
cu.” Savaitė iš savaitės šis vyrukas rašo 
aplinkraščius, o tam tikra spauda— sme- 
ton-nacių spauda -p juos spausdina!

Smetonuko obalsią: kovoti bolševikus, 
skelbti karą Tarybų Sąjungai. Tą gai
džio giesmelę jis, matyt, gieda kiekvieną 
rytą, kad nepamirštų. Paskui tatai rašo, 
o toki laikraščiai, kaip Amerikos> Lietu
vis, Vienybė, Dirva Smetonuko rastus de
da į savo skiltis.

Juliukas rodosi turėtų suprasti, kad 
tai, ką jis gieda — nudėvėta giesmelė. 
Prieš savo nutroškimą, Antanas Smeto
na darė tą patį. Ii926 metais, jis, Antanas 
Smetona, su kitais galvažudžiais, nuver
tė liaudininkų valdžią, nužudė keturis* 
darbininkų vadus (bolševikus, kaip jis 
skelbė), o tūkstančius jų sukišo į kalėji
mus. Paskui tas pats Antanas Smetona, 
“krown-princuko” tėvas, šaudė daugiau 
darbininkų, šaudė ir Suvalkijos valstie
čius, persekiojo inteligentus, ir vis smau
gė lietuvių tautą, skelbdamas, jog jis ko
vojąs bolševizmą!

Na, ir kas iš to visko išėjo? Pats An
tanas Smetona negarbingą galą gavo, o 
jo naikintasis bolševiztnas tebegyvuoja! 
Ar nesusilauks to paties ir Juliukas, o su 
juo — ir kiti jo leitenantai?

Bjauriodamas, niekindamas Tarybų 
Sąjungą, Tarybų Lietuvą ir visus, kurie 
nepritaria fašizmo Lietuvoje kontinuite- 
tui, Smetonukas didžiuojasi, jog kovo 23 
ir 24 dd. W a s h i n g t o n e įvyksiąs 
“didysis lietuvių suvažiavimas”!

Koks tas suvažiavimas gali būti? Vi- 
sųpirmiausiai, Amerikoje šiandien yra 
draudžiami bet koki suvažiavimai, ku
riuose dalyvautų daugiau, kaip 50 žmo
nių. Antra, į smetonininkų-fašistų suva
žiavimą jokia padori lietuvių organizaci
ja nei draugija sayo atstovų nerinks. Jei 
ten važiuos, tai važiuos toki, kaip Sme
tonukas — generolai be armijos — me
keno nerinkti.

Ir ką jie ten suvažiavę darys?
Dar sykį pabliaus, pašūkalos, paskan- 

dalys, pakolios Staliną, pakolios Chur- 
chillą, Rooseveltą — tai ir viskas!

Ir po to visko, Smetonukas ir vėl pa
siliks, kaip gaidys ant šiukšlyno, ir gie
dos, ir giedos, iki nusigiedos, kaip kiek
vienas fašistinis nenaudėlis.

Medikaliniai Instrumentai 
Lietuvos Ligoninėms

Liaudies Balso redaktorius J. Yla ra- v so:
Turėjau progą matyti tuos medika- 

lius instrumentus, kuriuos mūsų Na- 
cionalis Komitetas siunčia Lietuvai.

Negalima buvo atsigerėti jais. To
kie moderniški, tokie gražūs ir naudin
gi. ■■** rwiR»

Jie visi buvo išdėlioti ant stalų. Šim
tai jų eina į vieną komplektą. Nežinia 
nei į kurį žiūrėti.

Nacionalini Komitetui tenka didelis 
kreditas už tokį išmintingą parinkimą. 
Geresno pasirinkimo negalėjo būti.

Tie instrumentai tarnaus Lietuvos 
ligoninėms ilgus laikus. Jie primins 
Lietuvos žmonėms Kanados lietuvius 
ilgam laikui.

Kas svarbiausia, tai kad jie padės 
gydytojams išgelbėti daugelį gyvybių. 
Su tais instrumentais gydytojai galės 
atlikti šimtus kartų sunkesnes operaci
jas labai lengvai.

Tai, vadinasi, Kanados lietuvių do
vana ir ją, be abejo, Lietuvos visuome
nė gražiai įvertins.

, Negrų Istorijos Savaitė
Tarp vasario 11 ir;18 d., savaitė tapo 

'paskelbta “Negrų Istorijos Savaitė.” 
Kitais žodžiais, norima, kad per šią sa
vaitę juodaugiau amerikiečių susipažin
tų su negrų praeitimi ir, žinoma, dabar
timi.

Tam tikslui pasiekti ruošiami masi
niai mitingai ir kitokios pramogos, 
skleidžiama tuo klausimu literatūra, 
kad visi amerikiečiai susipažintų su ne
grų indėliu į Amerikos žmonių gerbū
vio pakėlimą.

Jungtinėse Valstijose gyvena virš 13 
milijonų nergų. Kiekvienas protaująs, 
pažangesnis pilietis trokšta, kad negrai, 
kaipo nedalomoji mūsų tautos dalis, įsi
trauktų veiklai į visas mūsų krašto gy
venimo sritis — ekonomines, kultūrines, 
politines. Nes tik glaudžiame bendra
darbiavime, tik eidami visi išvien Ame
rikos žmonės tegalės pasiekti gražesnio 
gyvenimo ir laimingesnės ateities.

•Amerikoje yra nemažai baltųjų šovi
nistų, visokių rasistų, kurie bando, kiek 
gali, daryti skirtumus tarp baltųjų ir 
juodųjų gyventojų, kurie siekiasi su
kelti gyventojų neapykantą žydams, at
eiviams ir t.t. Todėl šią savaitę svarbu 
kiekvienam plačiau susipažinti su tik
rąja padėtimi, liečiančia negrus. Susi
pažinę, aišku, žmonės greičiau nusista- 
tys prieš visokius rasistinių teorijų 
skelbėjus, prieš fašistus ir jų talkinin
kus. ’ < į-

Ir amerikiečiai lietuviai privalo su 
tuo klausimu plačiau susipažint.

Horthy — Karo Kriminalistas
Per 24-rius metus smaugęs Vengriją, 

adm. Nicholas Horthy šiandien yra kur 
tai Vokietijoje ar Austrijoje. Jis laiko
mas vokiečių nelaisvėje, į kurią buvo 
paimtas po to, kai jis pasisakė už tai, 
kad Vengrija pasiduotų Tarybų Sąjun
gai.

Būdamas vokiečių nelaisvėje, Horthy, 
sakoma, dar smarkiau girtuokliavęs, ne
gu pirmiau ir dėl to jam tapusi supa
ralyžiuota viena ranka ir koja.

Tačiau, Horthy’o buvimas vokiečių 
nelaisvėje nepadaro jo angelu. Jis yra 
papildęs daug kriminalysčių ne tik 
prieš vengrų tautą, bet ir prieš jugosla
vus. Todėl Jugoslavijos Komisija Karo 
Kriminalybėms Tyrinėti paskelbė, jog 

pirmuoju karo kriminalistu ji skaito 
Horthy. Jis yra daug niekšysčių atlikęs 
Jugoslavijai, kai tą šalį puolė ir draskė. 
Tūkstančiai jugoslavų tapo nužudyta 
Horthy’io sumanymu ir pagal jo nuro
dymus.

Be adm. Horthy’io, yra dar visa eilė 
kitų, “mažesnių paukštelių” (vengrų 
fašistų), kuriuos Jugoslavija reikalaus 
perduoti jai, kad jie būtų atitinkamai 
nubausti.

Mums atrodo, jog vengrų tauta tą patį 
norės daryti: vengrai skaito Horthy savo 
šalies neprietelium. Na, o Čechoslovakija 
taipgi nedovanos, nes tas pats Horthy ir 
jo gengsteriai buvo užvaldę dalį čecho- 
slovakijos ir ten atlikę baisių žmonių žu
dynių.

Gerai Atsakyta
Vilnis rašo:

Vyriausias Hitlerio pakalikas. Suo
mijoj neabejotinai buvo socialdemokra
tas Vaino Tanner. Namie ir Berlyne 
jis rišo Suomijos likimą su Vokietijos 
likimu.

Vaino Tanner yra ryškiausias tipas 
tų sociąldemokratų-menšęvikų, kuriem 
anti-kominterniška ašis yra idealu.

“Naujienos,” kurių redaktorius ly
giai tokio jau plauko žmogus, apgaili 
Tannerio likimą. Tanneris rezignavo iš 
Suomijos seimo ir nestatysiąs savo 
kandidatūros ateinančiuose seimo rin
kimuose.

“Naujienos” sako, kad Stalinas už 
tai kaltas. Maršalas Stalinas neša ant 
savo pečių tokį titanišką darbą, jis turi 
tokią daugybę militarinių ir politinių 
pareigų, kad į tokią žiurkę, kaip Tan
neris, jis negali krepti domės nei vie
ną sekundą.

Tannerio nelemta karjera baigiasi 
todėl, kad to nori Suomijos darbinin
kai. Jis jiems įsiėdę iki gyvo kaulo.

Tas faktas, kad praeityje jis buvo 
įkopęs į socialdemokratų viršūnes ir 
susivijęs ten guštą; taip pat ir tas, kad 
jį iš ten negalima buvo iškrapštyti — 
labai lengvai išaiškinamas.

Iškrapštyk, išvyk kad ir tokį Gri
gaitį iš naujieninės gūštos!

Tai amerikiečiai inžinieriai Belgijos fronte iki keliu 
sniege rankioja minas, vokiečių paliktas.

Prisiminus Draugą 

Jagminą

Kas Ką Rašo ir Sako
HITLERINĖ YLA LENDA 

Iš MAIŠO
Savo Vienybėje Juozas 

Tysliava rašo:
“Bet įdomiausia tai, kad, 

kaip laiške pranešama, Lie
tuvos jaunimas likęs veik 
nepaliestas.

“Vadinasi, vokiečiams ne- 
pasisekę jo sumobilizuoti.

Nėra abejonės, kad dabar 
Lietuvos jaunimui teks tar
nauti raudonosios armijos 
eilėse.

“Nuo vilko bėgęs, meškai 
teko...” (V., vas. 9 d.)

Vadinas, Vokietijos armi
ja, kuri kariauja prieš mus, 
yra Tysliavai “vilkas”, gi 
Tarybų į Sąjungos armija, 
kuri kariauja mūsų pusėje 
prieš hitlerinę bestiją, yra 
“meška”. Kąip jau žinoma, 
meška skaitoma blogesniu 
sutvėrimu. Tą reiškia ir tas 
posakis — nuo blogo bėgo, 
užbėgo ant blogesnio.

Bet tai yra hitlerininko 
zauna. ' Jeigu vaduotis ta 
Tysliavos zauna, tai reiškia, 
kad ir Amerikos armijoje 
tarnavimas yra patekimas į 
meškos' nagus. Juk Ameri
kos ir Tarybų Sąjungos ar
mijos kariauja išvien prieš 
tą patį priešą. Agitavimas, 
kad Lietuvos jaunimas nei
tų į Raudonosios Armijos 
eiles, yra tas pats, kaip agi
tavimas, kad Amerikos jau
nimas neitų į Amerikos ar
mijos ėiles. Tokia agitacija 
užsiimdinėja tik išdavikai.

Šis karas yra vienas ka
ras. Nelaimė arba nepasise
kimas Tarybų Sąjungos bei 
Didžiosios Britanijos armi
jai yra nelaimė ir nepasise 
kimas Amerikos armijai. 
Anoms armijoms nepasise
kimas reiškia, kad tiek dau
giau mūsų jaunimo ' turės 
žūti karo frontuose. Tą pui
kiai žįno ir Tysliava. Bet

argi jis paiso. Jeigu ne vie
noje formoje, tai kitoje — 
jis turi vesti hitlerinę pro
pagandą. '

Jeigu Amerikos lietuvio 
sūnus turi eiti į Amerikos 
kariuomenę ir gal galvą pa
guldyti kovoje prieš hitle- 
rizmą už žmonijos laisvę, 
tai kodėl Lietuvos lietuvio 
sūnus turėtų sėdėti namie 
ir neiti į Raudonosios Ar
mijos eiles ir kovoti už tą 
patį reikalą?

Kas kita, kai Hitleris no
rėjo Lietuvos jaunimą su
mobilizuoti. Tai buvo mobi
lizavimas karui už verguvę, 
prieš žmoniją, prieš Ameri
ką. Ir kai Lietuvos jauni
mas atsisakė Hitleriui tar
nauti, jisai atliko didvyrišką 
žygį. Už tai jis susilauks 
didžiausios pagarbos nuo vi
sų laisvę mylinčių žmonių. 
Jis tuo savo žygiu irgi ka
riavo prieš hitlerizmą.

Bet jeigu tas jaunimas 
taip pat atsisakytų stoti į 
Raudonosios Armijos eiles, 
tai jau jis kariautų prieš 
žmonijos laisvę, prieš Ame
riką, prieš mumis. Juk taip 
būtų, o ne kitaip.

Deja, Lietuvos jaunimas 
neklauso Tysliavos hitleri
nių zaunų. Visi pranešimai 
rodo, kad jis su didžiausiu 
džiaugsmu ir pasišventimu 
stoja į Raudon. Armijos lie
tuviškuosius junginius. Jau 
daugelis Lietuvos jaunuolių, 
po Lietuvos išlaisvinimo, į- 
stojusių į Raudon. Armiją,

BUVO IŠTIKIMAS IR 
NUOŠIRDUS LIAUDIES 

DRAUGAS
Trys Metai

Šiandien sueina trys me
tai, kaip mirė draugas Hen
rikas Jagminas, “Vilnies” 
redakcijos štabo narys, nuo
širdus bolševikas ir ištiki
mas lietuvių liaudies drau
gas. Henrikas mirė tolimoj 
Arizonos valstijoj, Hillcrest 
sanatorijoj, Tucson mieste.

Visai trumpai prieš savo 
mirtį jis rašė mums, kad 
jaučiasi geriau ir tikisi at
mušti džiovos atakas. Mes, 
beveik visi, buvom įsitikinę, 
kad jis atsigaus ir sustiprės.

Lietuvių Socialistų Sąjun
gos kuopoj, rašinėja į “Ko
vą” korespondencijas ir, 
kai-kada mažesnius straips
nius.

Tačiau jį visuomet trau
kė į didmiesčius, kur gyve
na didesnis lietuvių skai
čius. Pagaliau jis pasirinko 
Chicagą, kurion atvyko 1917 
metais, sykiu su savo žmona 
Marijona. Ir visą laiką jis 
čia išgyveno, tik trumpą, 
palyginamai, laiką pabuvęs 
Milwaukee, Wis.

Prie “Vilnies” pristojo 
dirbti 1934 metais.

Man teko su draugu Jag
minu dirbti vienam kamba
ry nuo 1936 metų.

Atsimenu, kaip 1942 metų 
pabaigoj, maršrutuodamas 
po Pacifiko lietuvių koloni
jas, gavau iš jo laišką Los 
Angeles ar San Francisco. 
Jisai prašė, man grįžtant 
namo, užsukti į Tucson, A- 
rizona. Jis rašė, kad jaučia
si geriau ir prašė, kad sa
natorijai būtų sumokėtos lė
šos. Lėšų rinkimu daug kas 
rūpinosi. Jų tarpe ir Kali
fornijos draugai.

Deja, aplinkybės taip su
sidėjo, kad jį negalėjau ap
lankyti. Tolimesni maršruto 
punktai jau buvo nustatyti

yra atsižymėję kovose prieš 
nacius.

Kodėl Tysliava drįsta agi
tuoti, kad Lietuvos jauni
mas neitų kariauti prieš na
cius, o nedrįsta agituoti A- 
merikos jaunimo daryti tą 
patį? Nedrįsta, nes bijo. Jis 
puikiai žino, kur jis atsidur
tų už tokią agitaciją.

Rūpėjo jam “Vilnis” rū
pėjo visa mūsų spauda, rū
pėjo visas progresyvis judė
jimas.

Kai kas sakydavo, kad 
Henrikas Jagminas esąs 
“nedraugiškas”, atsiskyrė
lis. Taip nebuvo. Reikėjo tik 
geriau jį suprasti ir pažinti. 
Berods, jis tankiai būdavo 
susikuopęs savyje. Veikiau
sia, tai buvo dėl ligos. Mes 
to tuomet nežinojome. Man 
bent išrodė, kad jis sveiku
tis, nes visuomet gerai už
silaikydavo. Rūpinosi pasi
rinkti valgį ir negėrė.

ir nebeliko liuosų dienų. Kai-kas sakydavo, kad jis 
Sanatorijos savininkė Mrs. nebizniškas, tai yra, nemoka 

V. F. Lovett rašė draugei gauti laikraščiui aukų ir 
Marijonai Jagminienei apie' skaitytojų. Tai taip pat bu- 
paskutinę Henriko dieną vo klaidinga nuomonė. 
Hillcrest Sanatorijoj. Jis
jautėsi ramiai beveik iki pa- Beiods, ^40 ai 1941 me- 
skutinės minutės. Staigiai,1 J\ais J1S įs^e iav^s * 
4:40 po pietų jis jau nega
lėjo kvėpuoti. Mirė ramiai, 
be skausmų.

D r. Schultz, kuris Henri
ką gydė, buvo labai paten
kintas savo pacientu. Jis bu
vo labai geros nuomonės a- 
pie jį, apie jo inteligentiš
kumą.

Henriko Pažiūros ir 
Būdas

Darbininkų tėvų vaikas 
Henrikas Jagminas, savo 
jaunose dienose, gyveno, 
dirbo ir lavinosi Kaune. Jau 
tuomet simpatizavo darbo 
žmonėm, socialistiniam ju
dėjimui. Tūlą laiką mokėsi 
Saulės kursuose, dalyvavo

Kai-kas sakydavo, kad jis

ūmuosius Vakarus. Jam vi
sur sekėsi labai gerai ir pas 
vietinius žmones jisai paliko 
gero įspūdžio. “Vilniai” iš 
tos kelionės buvo didelės 
naudos.

Be laikraštinio darbo, jam 
rūpėjo ir organizacijos, y- 

: pač Komunistų Partija.
Prieš prisidėsiant prie “Vil
nies”, jisai tūlą laiką ėjo 
atsakomingas pareigas Ko
munistų Partijoj. Jis, be to, 
buvo sekretorius Lietuvių 
Victory Konferencijos.

Pradžia to darbo buvo 
sunki, bet jis darbavos, kiek 
galėjo.

Džiaugėsi Tarybų 
Lietuva

“Dainos” chore. Menas jam 
taip pat rūpėjo. Gyvenimas 
Kaune padarė jį miestelėnu. 
Kaimietiškumo jame nebu
vo.

Į šią šalį atvyko 1912 me
tais. Apsigyveno Waterbup 
ry, Conn., kur išbuvo iki' 
1917 metų. Būdamas Wa
terbury, veikliai dalyvauja

Įsisteigus Tarybų valdžiai 
Lietuvoje, Henrikas Jagmi
nas, visa savo siela, džiau
gėsi, kad pagaliaus Lietuvo
je yra tikra liaudies valdžia. 
Jis didžiausiu atsidėjimu 
skaitė iš Lietuvos ateinan
čius laikraščius, sakė pra
kalbas ir parašė populiarę 
brošiūrą “Laiškai iš Lietu

Tokie tipai taip iš visų pusių įsi
tvirtinę ir apsistatę, kad jie “įsiamži
na.”

Paimti kad ir Smetoną. Jo nekentė 
beveik visi. Bet jis turėjo tokį apara
tą, kad Lietuvos žmonės negalėjo jo

atsikratyt. Reikėjo smogti iš šalies, 
kad išsipildytų Lietuvos žmonių valia.

Kas link Tannerio, tai po viso to, ką 
Suomija pergyveno, nereikėjo, kad kas 
iš šalies jį nuverstų. Patys suomiai tą 
atliko. ‘ ...

vos.”
Baisiai jį sukrėtė Hitlerio 

gaujų įsiveržimas Sovietų 
Sąjungom Jis nei vieną va
landėlę nesuabejojo, kad ru
dosios gaujos bus sumuštos.

Jis visą laiką buvo įsitiki
nęs, kad Tarybų valdžia 
grįš Lietuvon.

Tuo atveju jis niekam ne
duodavo giliuot.

Susikūrus didžiųjų demo
kratinių valstybių koalicijai, 
Henrikas Jagminas matė 
tikrą viltį, kad pasaulyje už
tikrintas demokratijos lai
mėjimas.

Su ta viltim jis ir mirė.
L. Prūseika.

LAISVES BAZARAS
Laukiame Laisvės Bazarui 

dovanų iš visų lietuviškų ko
lonijų, iš visų Laisvės patrio
tų. Bazaras įvyks kovo-March 
16, 17 ir 18 dd., bus Grand 
Paradise Salėje, 318 Grand 
Street, Brooklyn, N. Y.
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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!

Motinos, Nežengkite į Kapus 
Pirma Savo Sūnų!

Mūsų Drauges Vidurvakarie- 
tės Puikiai Pasidarbavo

Pradėjus vartyti istoriją, re-! 
tai atrasi tokią šventą dieną, į 
kad vienur ar kitur nebūtu bu-; 
vęs karas. Tas baisūnas karas i 
be paliovos siautė, skindamas! 
žmonijos sėklinius dobilus,: 
naikindamas valstybių turtą ir 
skurdą palikdamas gentkar- 
tėms. Karas visuomet buvo 
bjaurus ir žiaurus, bot Nie
kuomet nebuvo toks žiaurus,: 
kaip dabartinis karas, apie 
kurį baisu ir pagalvoti!

Karas daugiausia Įtempia 
motinų gyvenimo stygas, kad j 
kai kurios jų neišlaiko — sty- ; 
gos trūksta ir jos eina Į ka-' 
pus. Tai kodėl karas daugiau 
paliečia motiną, negu kitus J 
šeimos narius ir net patį ka- į 
reivį? Kame gi tas viskas j 
glūdi? Idant bent paviršutinę 
nuovoką turėti apie motiną,! 
r’eikia nors elementariniai pa-! 
žinti gamtos patvarkymą, o 
tai vyriausis dėsnys.

Pažvelgkime j žemesnės rū-i 
sies gyvūnus už žmogų ir kai 
mes atrasime? Mes atrasime,' 
jog gyvūnijos motinos lygiai 
turi tokią meilę, kaip ir tobu-, 
lo žmogaus motina linkui nau-' 
jos gentkartės. Pavyzdžiui, 
medžiotojas - mokslininkas 
medžiojo Alpų kalnuose. Ka
da jis pailso, sustojo pasilsėti,! 
pastebėjo štai kokį nuotikį:i 
Alpų būzelis padėjo kiaušinėlį 
ir tuoj pradėjo jį risti į pakal
nę, o mokslininkas sekti jį. Gi i 
kiaušinėlį beritant, ant jo ki-i 
bo dulkės ir kiaušinėlis pasi
darė kur kas didesnis už patį į 
buzelį. Bet mokslininkas dari 
daugiau nustebo, kuomet pa
matė, jog buzelis parvirto 
aukštyn kojomis ir mirė prie 
naujos gentkartės lopšinės. 
Mokslininkas kiaušinėlį parsi
nešė namo ir už poros savaičių j 
jau turėjo tokį pat buzelį, ko
kį jis matė Alpų kalnuose. Bet 
mokslininką stebino tas, kad; 
gamta per daug reikalauja iš! 
buzelių.

Kartą Sokratas ištisą naktį į 
ant kalno braižė planetų ir j 
kometų kelius. Paryčiu ijiuo 
kalno nuslinko prie ežero atsi
gerti ir atgaivinti nuvargusį 
protą. Bet vos prisiartino prie 
vandens ir štai stebuklas: mė
lynoji musė atskrido prie jo 
ir apie šešis colius nusileido į 
ežero pakraščio dugną, kojy
tėmis pražėrė duobytę, joje 
padėjo kiaušinėlį ir užžėrė. 
Iki atliko savo pareigą, užėmė 
kelias minutes laiko ir van
duo musę išmetė į viršų jau 
nebegyvą! Sokratas rūsčiai 
prabilo: “Gamta per daug rei
kalauja iš vargšės musės.”

Tas pat su paukščiais, jų 
motinos daugiausia žūsta dėl 
būsimos gentkartės. Afrikos 
vištos, kurapkos ir kiti paukš
čiai stengiasi padėti kuo dau
giausia kiaušinių ir bededant 
kiaušinius patelės (motinos) 
tiek susilpnėja, jog bepenint 
miršta ant tų pačių kiaušiniu. 
Kiek kartu buvo rašyta spau
doje, kad kilus gaisrui, gandre 
krinta ant gaisro apsupto liz
do ir žūva kartu su savo ma
žyčiais. Argi tas neparodo, 
kaip ji myli savo vaikučius.

Tik metas tam atgal, nie
kas netikėtumėte, kokį bruta
lų darbą atliko šių žodžių ra- 
šėjas. O tai buvo taip. Mes 
auginome jauną kataitę ir lai 
kui bėgant ji susilaukė trijų 
mažyčių. Aš, prisiklausęs le
gendų, jog pirmi katukai nie
kam tikę, nusprendžiau juos 
nužudyti. Vieną’ rytą iškasiau 
yarde duobę ir katukus užka
siau žemėj. Vakare, parėjęs 
iš darbo, pastebėjau, jog ma
no kataitė vaikšto po yardą 
nuliūdus ir iš akių ašaros krin

ta, it lietaus lašai. Iš karto ne
galėjau dasiprotėti, bet kitą 
diena kataitė nieko neėda, o 
akys raudonos, kaip žarijos. 
Trečią dięną kataitę atradau 
jau negyvą ant tos vietos, kur 
jos mažyčiai buvo palaidoti. 
Tik dabar supratau, jog moti
na iš gailesčio žuvo ant savo 
gentkartės kapo.

Apie septyniolika metų tam 
atgal, Pennsylvanijos valstijoj, 
Wyomingo apskrityj, ūkinin
ko karvė susilaukė veršiuko. 
Už poros savaičių, ūkininkas 
nusinešė peilį ir akyregyje 
karvės (motinos) papjovė ver
šiuką. Kadangi šeima pasige
do, kad šeimininkas ilgai ne
grįsta iš galvydės (tvarto), jie 
nuėjo pažiūrėti, kame daly
kas ir štai, reginys: Veršis gu
lėjo papjautas, o karvė laikė 
ūkininką prispaudus prie sie
nos jau nebegyvą! Reiškia, 
motina negalėjo pakęsti, kad 
žūsta tas, kurį labiausia my
lėjo, už viską piktadariui at
kersi n o !

Visą gyviją abelnai mokslas 
vadina gamtos motina. Ir iš 
tiesų, kas gi galėtų geriau su
volioti Aipų kalnų buzelio 
kiaušinėlį, jei ne jo motina? 
Kas gi norėtų žūti dėl mėlynos 
musės? Kas gi paukščiams pa
rinktų saugias vietas ir susuk
tų tokius meniškus lizdus, jei
gu ne jų motinos? Kas gi ga
lėtų nustatyti sąlygas ir kie]< 
ir kokio maisto reikia tuos ma
žyčius išauginti - išauklėti, jei-' 
gu ne jų motinos?

Aukščiau kalbėjome apie 
gyvūnijos motinas, o dabar pa
kalbėsime apie civilizuotos 
žmonijos motiną, apie karžy
gių motiną, apie tą motiną, 
kuri simbolizuoja naują, lais
vą pasaulį, o trumpai pasa
kius. — apie tave, sesele, ku
ri skaitysi šiuos žodžius.

Iš kur pas motinas atsiran
da ta ištvermė ir prisirišimas, 
meilė link kūdikių, iki šių lai
kų mokslui nėra pilnai žino
ma. Nuo pat gyvybės apsireiš
kimo, motina perkenčia aš
triausius sopulius. Tas, rodo
si, tik sukeltų joje neapykan
tą, o vienok ji tuom laikotar
piu pritvinksta kupina ištver
mės ir meilės. Nesvarbu, kaip 
motina saldžiai nemiegotų, te
gu tik mažytis veptelėja, mo
tina tursinasi apie jį, tarsi ji 
nemiegojo.

Prancūzijoje augo keista 
mergelė. Kuomet ji užmigda
vo, jokis trenksmas nepriža
dindavo jos. Kuomet subren
do, ji norėjo ištekėti, bet tevab 
užprotestavo, o kunigas atsi
sakė duoti šliūbą, konstatuo
damas, jog ji nėra tinkama 
būti motina. Tačiau po kiek 
laiko ji slaptai patapo moti
na. Kuomet susilaukė kūdikio, 
tai nustebino ne tik vietinius, 
ir Prancūziją, bet žinia pa
sklido po visą pasaulį. Nak
ties laiku, kuomet ji saldžiai 
užmigdavo, o kūdikis kirkter 
lėjo, ji taip greitai atbusdavo, 
kaip ir kitos normalės moti
nos.

Gamta motiną apdovanojo 
tokia meile, kad gamtoje nie
ko nėra brangesnio už jos kū
dikį. Nesvarbu, kaip ji būtų 
užsiėmusi namų ruoša, tegu 
gatvėje suspinga jos kūdikis, 
tarsi peiliai perveria jos krū
tinę, viskas iškrinta iš rankų 
ir neria į gatvę. Arba tegu 
motina prasišalina iš namų ir 
palieka kūdikį namie, ji nie
kur negauna ramumo, nes vi
sur jai prieš akis vaizduojasi 
jos kūdikis.

Man buvo proga stebėti ke
letą motinų, kurios gavo laiš
kus, kad jų sūnūs parvažiuos

ant vakacijų. Aš jų veiduose 
galėjau pastebėti džiaugsmą, 
susimaišiusį su gailesčiu. Per 
porą dienų prieš parvažiavimą 
jos pražiūrėjo langus. Na, o 
parvažiavus, rodosi, jos ati
duotų viską, ką turi, maistą 
kimšte kemša, jų akys nepa
leidžia sūnaus. O ką jau kal
bėti, kuomet motina gauna 
pranešimą, kad sūnus karo 
fronte ? Jai diena iš dienos per 
jos vaidentuvę .slenka tarsi 
kaspinas, ant kurio ji “mato 
savo sūnų.”

Dabar paviršutiniai mes ži
nome, jog gamta motinoms su
teikė neišpasakytą meilę link 
jų vaikų ir žinoma, kad joms 
niekas nepavaduos vaikų. Bet 
ar nebūtų geriau, kad motinos 
noi's valandėlę pagalvotų, jog 
šis karas yra skirtingas nuo 
buvusių karų. Kad šis karas 
eina už demokratiją. Jeigu ne 
mūsų sūnūs kariautų, tai fa-| 
šistai būtų užvaldę visą pa
saulį. Kaip jie išskerdė šim
tus tūkstančių Europoje ne
kaltų žmonių, tą jie būtų pa
darę ir čionai, o ypatingai bū
tų nelikę nei vieno pažangaus 
žmogaus!

Motinoms taipgi reikėtų įsi- 
tėmyti tas faktas, jog tik labai 
mažas nuošimtis kariu žūsta 
kare. Ypatingai su kraujo 
plazmos pagalba ir sužeistų 
daug išgelbstima. Didelė di
džiuma kariškių sugrįš sveiki. 
Reiškia, neapsakyta didžiuma 
motinų nervuojasi visai už dy
ką ir bėgte bėga į kapus. To
kioms motinoms aš paduosiu 
istoriją, trumpą, bet man ge- 
vai žinomą, o ji yra ve ko 
kia :

1912 m. aš atvažiavau į ši- 
tą šalį, o 1913 m. vyresnysis 
mano brolis įstojo į rusų ar
miją, gi 1914 m. prasidėjo 
pirmas pasaulinis karas. Kaip 
jūs visos motinos mylite savo 
sūnus, taip ir mano motina, 
matomai, mylėjo mumis. 1916 
m., iš gailesčio jai plyšo širdis 
ir mirė. Brolis išbuvo devynis 
metus kare, grįžo sveikas, o 
aš parašiau šiuos žodžius. Ar 
protingai mano motina elgėsi 
mūsų gailėdama? Aišku, kad 
ne. Motinos, pagalvokite! Ar 
protingai jūs elgiatės? Ar ver
ta be reikalo krimstis ir nai
kinti savo sveikatą?

Jaunutis.

Philadelphia, Pa.
Biskis iš Darbuotės Dėl Lietu

vai Pagalbos Teikimo
čia, Phila., veikia skyrius 

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto. Prie jo darbuojasi 
būrelis geradėjų vyrų ir mote
rų, kurie širdingai atjaučia 
Lietuvos žmones, nukentėju
sius nuo karo. Būrelio darbuo
tojų darbo pasekmės gražios 
ir čia jas verta suminėti.

Kelios dienos atgal komite
tas aplaikė šitokį raportą: Pi
nigų pridavė drg. S. Reikaus- 
kas $10. Surinko ant blankos
J. Rainys: M. Bizulio auka 
$2. šapranauskienė Valašimo 
$1 ir Bukenienės $3.50. J. 
Meškauskas ant blankos $4.- 
75. .A. Smitas auka A. Bak
šio $5 ir drg. Rleikausko iš
leistuvių pelnas $9. Drg. P. 
Pilėnas ant blankos surinko 
$16. Jam aukojo: J. Klimka 
ir A. Tumonis po $5, V. Ba- 
ziulis $4, K. Gutonis $2. A. 
Smitas pridavė iš Griciūnų va
karėlio atminčiai žuvusio sū
naus $35. K. Buinauskas $2.
K. Valentą per drg. žalnierai- 
tienę $3.

Per pereitus metus philadel- 
phiečiai pinigais sukėlė Lietu
vos pagalbai $2,393.74. Kiek 
drabužių panešiotų surinko ir 
pasiuntė, tai didelė krūva, 
daug reikėtų laikraštyje vie
tos apskaitymui.

(Tąsa 5-tame pusi.)

Štabo saržėntas Jacquelline Rudolph, 7 metų am
žiaus, jauniausia narė Marinuose, aplanko Army Ord
nance parodą Chrysler bildinge, New Yorke, kur jai 
parodoma pavyzdinis paratrūperis. Jackie ypatingai 
domisi nylon parašiutu, kadangi iš jos sutaupytų at
liekamų virtuvėje riebalų padarytos medžiagos yra var
tojamos gaminimui nylon’o.

Tas Smulkus Drabužis-Labai 
Naudingas Bazaruose

Kaip jau busite mačiu
sios Laisvės Administraci
jos pranešimuose, mūsų ba- 
zaras įvyks lygiai už 4 sa
vaičių. Jis bus 16, 17 ir 18 
dienomis kovo, Grand Pa
radise salėse, Brooklyne.

Prisižiūrėjus, kaip eina 
bazare įvairios dovanos, no
risi iš anksto tarti žodis ki
tas apie tai, kas geriausia 
parsiduoda.

Iš dėvimų gatavų mote-l 
rims drabužių mažai kurie 
turi pasisekimo. Gal būt, 
kad drabužiai gerai parsi
duotų tik tada, jeigu turė
tume platų pasirinkimą vi
sokiausių spalvų, madų ir 
dydžio, kaip turi krautuvė
se. Turint tik kelis, vienai

Today’s Pattern

Žiurstelio forma gaunama 
trijų dydžių — mažo (S), vi
dutinio (M) ir didelio (L). 
Mažajam dydžiui užtenka vie
no yardo 35 colių, pločio au
deklo. Gražus su išsiuvinėjimu 
ar be jo.

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

iš žiūrėjusių nepatiks spal
va, kitai mada, trečiai ne

tiks dydis. O kada pereis 
per rankas desėtkų žiūrėto
jų, tada bus nebepatrauk
lus, apsitrynęs. Retai už 
dėvimą drabužį bazare 
gauna jo vertę. Tad specia
liai pirkti dėl bazaro gata
vų dėvėjimui drabužių ne
verta.

Kitaip yra su žiurste
liais. Kiek ateina, pirmą 
dieną moterys juos išgau
do. Čia, mat, ne tiek daug 
skirtumo daro dydis, spal
va ar mada. Visos žino, ku
rie gražiausi, bet niekad 
nepasilieka iki galo ir vidu
tiniai arba ir paprastesni 
už vidutinius.

Labai greit išgaudo ske
petaites (nosines), taipgi 
visokius rankdarbiais pa
gražintus padabinimus 
kambariams. Smulkūs par
siduoda atskirai, parsineš
ti atminčiai. Gražesnių už- 
tiesalų-užvalkalų setai iš
perkami grupiniais pirki
mais.

Pelningai išeina moder
niški rankų darbo rankinu
kai, taipgi skoningai pasiū
ti iš gabaliukų audeklo pir
kiniams krepšeliai (shop
ping bags).

Tai maždaug svarbiausi 
iš tų dalykėlių, kuriuos mo
terys per metų metus paga
mina mūsų bazarams, gau
siai tuomi praturtindamos 
bazaro išvaizdą ir kasą. 
Rankšluosčiai ir visokį ki
tokį maudynės, miegamojo 
ir kitų kambarių baltiniai, 
ypatingai pagražinti, gerai 
parsiduodavo. Žinoma, šie
met tokie dalykai dar ge
riau parsiduotų, jeigu tik 
turėtume, nes jų sunku 
gauti.

Būtų gerai, kad siųsda
mos dovanas pažymėtumėt 
ir kainą. Dabartiniais kai
nų keitimosi laikais labai 
sunku įspėti kainas pačiam 
tų dalykų nepirkus.

Elektriški įrankiai’ irgi 
būdavo dideliu akstinu 
veiksmo bazaro dalyviams. 
Grybai bazare taip sunku 
pagauti, kaip kad girioj su
rankioti. Sausi1 sūriai ir ki-

Mes teisėtai didžiuojamės 
mūsų drauge M. Svinkūnie- 
ne, waterburiete, kuri išėjo 
laimėtoja trečios dovanos 
dienraščio Laisvės pereita
me vajuje. Džiaugiamės vi
somis kitomis darbuotojo
mis, iš kurių vienos oficia
liai figuruodamos vajininkų 
saraše, kitos neoficialiai 
(po organizacijų vardais ir 
padėdamos kitiems vajinin- 
kams) dirbo garbingą spau
dos skleidimo darbą.

Tačiau kažkaip šiltai, in
triguojančiai nuteikia žinia, 
kad mūsų draugės vidurva- 
karietės, dirbusios dienraš
čio Vilnies užrašinėjime, net 
penkios įėjo į dovanų gavė
jus. Dvi iš jų, M. -Smitravi- 
čienė ir M. Janulis, detroi- 
tietės, gražiai pasidarbavo 
ir Laisvei.

Apie puikiai pasižymėju
sias vidurvakarietės Julija 
rašo Vilnyje sausio 30-tos 
laidoje:
IR ŠIO VILNIES VAJAUS 

GARBĖ TENKA 
MOTERIMS

Jau laike keliato metų pa
skelbtų mūsų dienraščio 
“Vilnies” vajų daugiausia 
dirba moterys ir laimi pir
mas dovanas. Šiais metais 
pirmą dovaną laimėjo Uršu
lė Andrulienė.

Ji dirbo varde LLD 86 
kp. Jos kreditui priklauso 
6,748 punktai. Naujų skai
tytoju šiame vajuje ji gavo 
55.

U. Andrulienė jau ne pir
mi metai kaip dirba vajuo
se ir ne pirmą kartą stovi 
pirmose eilėse vajininkų.

Sveikiname U. Andrulienę 
ir dėkojame už apgynimą 
Chicagos kolonijos vardo!

Karo Iškelta Problema
Chinijoj, septinti metai 

karui tęsiantiesi, daugelis 
moterų negirdėjo apie savo 
vyrus per ilgą laiką. Tūlos 
pradeda naujas vedybas. Į 
tokias “našlių” ženatves 
net valdžia turėjo įsimai- 
šyt. Pravesta įstatymas, 
sulig kurio baudžiama še
šiais mėnesiais kalėjimo ar
ba $1,000 pinigais už ap
gaulingą pasižadėjimą; tri
mis metais kalėjimo arba 
$3,000 pinigais už neištiki
mybę ir septyniais metais 
kalėjimo arba $5,000 pini
gais už daugvyrystę. Spren
džiant pabaudas, piniginės 
taikoma turtingoms.

Gal būtų nebloga pasi
skolinti panašias pabaudas 
ir mums, bet tik jau turėtų 
būt taikoma abiem pusėm, 
tai yra ir vyrus už neištiki
mybę pabausti. Žmona.

žemdirbystes kolegija prie 
Cornell Universiteto skelbia, 
kad kiaušiniai galima išlaikyti 
šviežiais bile farmoje per me
tus laiko. Reikia kiaušinius 5 
sekundom pamerkti į verdantį 
vandenį, ore atšaldyti ir padėti 
40 laipsnių temperatūroje. Su
krekėjus baltymo žievelė ap
sauganti kiaušinio vidų.

ti tolygūs skanėsiai taipgi 
praturtina bazaro lentynas 
ir valgių stalus norintiems' 
pasivaišinti pačiame baza
re. 5. Sasna.

Antrą dovaną laimėjo 
Marytė Smitrevičienė, det- 
roitietė. Ji ir pernai laimė
jo “Vilnies” vajuje antrą 
dovaną.

Šiais metais ji gavo 6,521 
punktą, 36 naujus skaityto
jus. Nežiūrint, kad ji šiais 
metais veik pusantro tūks
tančio daugiau punktų gavo 
negu pernai, bet chicagietės 
neišleido garbės vėluko iš 
Chicagos.

(M. Smitrevičienė turėjo 
362 punktus ir Laisvės va
juje. — L. Sk. vedėja).

Labai gražiai pasidarbavo 
K. Stukienė, chicagietė. Ji 
stovi 6-toj vietoj su 2,397 
punktais, gavo 12 naujų 
skaitytojų.

Jei neklystu, tai ji pirmi 
metai, kaip stojo į darbą ir 
gražiai pasirodė.

K. Stukienė gražiai dar
buojasi Marquette Parko 
organizacijose. Reikia tikė
tis iš jos ateityje pirmaeilės 
vajininkės.

Septintą vietą laimėjo 
Marcella Janulis, detroitie- 
tė.

Ji gavo 1,951 punktą, 13 
naujų skaitytojų. Ši draugė 
irgi pirmą kartą taip pasek
mingai stojo dirbti į vajaus 
darbą. Geriausio jai pasise
kimo darbe!

(M. Janulis taipgi dirbo ir 
Laisvei, turėjo 350 punktų.
— L. sk. vedeja.)

Aštuntą vietą laimėjo E. 
Zaldokienė, cicerietė.

Ji gavo 1,904 punktus, ga
vo 5 naujus skaitytojus.

E. Zaldokienė ir gi pirmą 
kartą stojo į vajaus darbą 
ir puikiai pasirodė. Tikimės, 
kad ji dirbs ir ateityje.

Evos Lapėnienės nematė
me vardo vajininkų skelbi
muose, bet ji dirbo kartu su 

Į U. Andrulienė LLD 86 kp. 
■ vardu.

E. Lapėnienė gavo 1,841 
punktą. Naujų skaitytojų ji 
gavo 18. Ji kas metai dirba 
vajuose ir be atvangos sklei
džia literatūrą. Tai patyrusi 
šio darbo veteranė.

Čia sužymėsiu daugiau 
vajininkių, kurios gavo nau
jų skaitytojų ir gražiai pa
sidarbavo dėl dienraščio 
“Vilnies”:

M. Plečkaitienė gavo 7 
naujus skaitytojus, L. Ma- 
tuzienė — 6 n. s., J. Skeber- 
dytė — 5 n. s., M. Gerdžiu- 
vienė—4 n. s., U. Gvergž- 
dienė — 4 n. s., S. Mažeikie
nė — 3 n. s., K. Abekienė— 
3 n. s. Po du naujus skaity
tojus gavo Elizabeth Straz
das, A. Levanienė.

Yra daug gavusių po vie
ną, bet visų vardų neturiu, 
tad atskirai ir neskelbsiu.

Apitikriai kiek moterys 
gavo naujų skaitytojų, tai 
jei neskaityti tų, kurie užsi
rašė per raštinę, sudarytų 
didesnę pusę.

Garbė mūsų moterims, 
kad jos visuose darbuose 
pasirodo pirmutinės.

Užrašinėjimas laikraščio 
yra vienas iš svarbiųjų dar
bų. Toj šeimoj, kur laikraš
tis lankosi, ateina teisingos 
žinios ir ju joki klaidintojai 
jau nesuvils.

Amerikos pažangiosios 
lietuvės moterys kultūroj, 

' progrese ir didinguose dar
buose žengia pirmyn!

Valio, sesutės lietuvaites!
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c A.’Venclova.

Žemelė
Gražus ankstyvas -ruduo. Variniai 

beržų ir klevų lapai krinta ant kelių ir 
takų, ore draikosi ploni voratinklių siū
lai, bulvienose smilksta laužai, lengvų 
debesų išmargintas dangus spindi per
lamutru. Tylūs, meilūs Lietuvos laukai • 
rudenį. Jie kupini vėsaus saulės žėrėji
mo, o pavakare girdi iš tolo ateinančią 
dainą, ilgesingą, kaip romantiškas Lie
tuvos peizažas su senoviniais piliakal
niais, kaimo dievadirbių skaptuotais lie
tuviškais kryžiais, su padūmavusioms 
ežerų ir upių panoramomis.

Trejus metus ši derlinga žemė, dabar 
apgaubta giedro rudeninio dangaus, iš
buvo nelaisvėje. Fašistinis voras godžiai 
Čiulpė valstiečio prakaitą ir kraują. Lie
tuvos valstietis ant amžių nekentė vokie
čio. Vokiečiu kaimo žmonės gąsdindavo 
vaikus. Vokietį pasakose ir priežodžiuo
se jie vadino velniu. Su vokiečiu lietu
viai kovojo ilgą dviejų šimtmečių kovą, 
ir neapykanta vokiečiui persunkė lietu
vio valstiečio smegenis ir kraują.

Atėjusius grobti vąlstiečio ūkių vo
kiečius per šio karo okupaciją lietuviai 
pasitikdavo rankinėmis granatomis ir 
šautuvais. Suvalkiečiai šaudė vokiškuo- 
sus grobikus, dulkančiais keliais į Vokie
tiją varančius iš žmonių atimtus gyvu
lius.

Akla neapykanta Lietuvos valstie
čiams degė ir vokietis. Jis žinojo, kaip 
lietuviai myli savo žemę. Jis žinojo, kad 
kiekvieno vokiškojo kolonisto Lietuvoje 
laukia partizano kulka. Tūkstančius ir 
tūkstančius lietuvių valstiečių okupaci
jos metu vokiečiai suspėjo nustumti nuo 
žemės. Juos gaudė į kalėjimus ir koncen
tracijos stovyklas. Vežė i Vokietijos ka
torgą.

Ypačiai Vokietijos pasieniais, tartum 
grybai po lietaus, dygo vokiški ūkiai iš
tuštintų lietuviškųjų vietoje: vokiečiai 
nelaukė karo galo—jie skubėjo kuo grei
čiausiai suvokietinti “Ostlandą.” Dauge
lis Lietuvos kaimų reiškė pasipriešinimą 
vokiečiams. Jie nedavė duoklių. Nėjo ir 
nevažiavo į darbus. Nestojo Į kariuome
nę. Jie rėmė tarybinius partizanus-. Di
džiulis Miliūnų kaimas Rokiškio apskri
tyje buvo sudegintas ligi pamatų, gyven
tojai išnaikinti. Toks pat likimas ištiko 
Vilniaus krašto Pirciupės kaimą. Ten į 
liepshas vokiškieji budeliai svaidė mo
teris ir vaikus. Visas kaimas buvo nu
šluotas nuo žemės paviršiaus.

— O, kaip mes laukėme Raudonosios 
Armijos, — valstiečių suvažiavime Kau
ne neseniai kalbėjo Vendžiogalos vals
čiaus valstietis Gineika.

— Jūs norite žinoti, kaip mes, vargin
gieji valstiečiai, gyvenome per okupaci
ją? Slapstėmės, it kiškiai, miškuose, vi
sais būdais vengėme pakliūti į Vokieti
jos katorgą. Vokietis mus stengėsi su-

‘ riesti, bet mes * ne; toki > lankstūs :— leng
vai nesuriesi. Mes žinojome —- tik tary
binė valdžia — mūsų draugas. Joje bu
vo visa mūsų viltis ...

Taip, tik tarybinė valdžia ■— dirban
čiųjų draugas. Tai puikiai suprato šim
tai ir tūkstančiai Lietuvos valstiečių dar 
prieš 1940 metus, kurie tada kovojo 
prieš fašistinį Smetonos režimą dėl ta
rybų Lietuvos. Tai suprato Lietuvos 
valstiečiai, kuriuos tik tarybų valdžia 
per trumpą savo buvimo laikotarpį 1940- 
41 m. tūkstančius bežemių ir mažažemių 
aprūpino žeme. Tai suprato valstiečiai ir 
baisiosios vokiečių okupacijos nakties 
metu, šimtus būdų suradę kovoti prieš 
vokiškuosius grobikus dėl tarybines san
tvarkos grąžinimo, nes jie žinojo, kad 
tarybinė valdžia — tai jų valdžia.

Sunku buvo Lietuvos valstiečiui, iš
mestam iš savo ūkio, laukti, blaškantis, 
j ieškant duonos sau ir šeimai, slapstan
tis nuo vokiškųjų vergų pirklių. Sunku 
buvo žiūrėti, kaip tavo žemę grobia vo
kiškasis kolonistas.

Bet kada Lietuvos valstietis išgirdo 
tarybinės artilerijos griausmą, kada jis 
pamatė viršum savo žemės tarybinius 
plieno paukščius, kada sudundėjo Lietu
vos keliais tarybiniai tankai, Lietuvos 
valstietis suprato: fašizmo galas Lietu
voje atėjo, grįžta sava tarybinė valdžia, 
grįžta teisybė, grįžta žemelė maitintojė- 
lė.

Dar vakarinėje Lietuvos dalyje vokie
čiai tebedegina gražias, švarias, soduose 
pakendusias lietuvių sodybas, jų karei
vių batai dar tebetrypia mūsų valstiečių 
pasėlius, o čia, šitoje fronto pusėje, jau 
grįžta valstiečiui atimta' iš jo žemė, čia 
jisai verčia pirmąją vagą lauke, apie ku
rią svajojo trejus metus.

Aš mačiau, su kokiu džiaugsmu Kau
no apskrities Pajesio kaimo bežemis 
valstietis Pranas Baranauskas, visą am
žių prabernavęs dvaruose, visą laiką 
svajojęs apie savo žemę, pagaliau gavo 
ją iš tarybinės valdžios rankų. Jis pri
ėmė ją išdidžiai ir rimtai, kaip pagrindą 
naujam didelės savo šeimos gyvenimui. 
Devyni jo vaikai, pradedant trejų metų 
papurgalvių vaikiūkščiu, baigiant aš
tuoniolikos metų dukrele, pirmą kartą 
pasijuto pilnateisiai savo žemės ir Lietu
vos žmonės. “Dabar aš galėsiu mokytis, 
—tarė man vyresnioji naujakurio duk
tė: “Anksčiau aš turėjau dirbti pas sve
timus — mokytis nebuvo iš ko.” O nau
jakurys Pranas, gruoblėta, šiurkščia 
darbo žmogaus ranka spausdamas ran
ką apskrities vykdomojo komiteto pir
mininkui, pasakė:

“Mano bernavimas dvaruose baigėsi. 
Tarybų valdžia man ir mano šeimai pir
mą kartą davė pagrindą gyventi. Dabar 
viskas priklausys nuo manęs ir nuo jų, 
—jis parodė gausingą savo šeimą, kuri 
jau plušėjo naujai gautame 10 ha geros 
žemės sklype.

(Pabaiga Rytoj)

Kenosha, Wis.
Svarbi Prelekcija

Rengia LDS 65 kuopa, 
nosha, Wis., nedėlioj, vasario 
18-tą, 2-rą valandą popiet, 
German - American svetainėj, 
ant 52-ros gatvės.

Prelegentas: Dr. A. L. Grai- 
čūnas. Tema: “Kaip pasiekti 
Ilgo amžiaus ir nesirgti.”

Po prelekcijos publika galės 
duoti klausimus, į kuriuos pre
legentas maloniai atsakinės. 
Vėliau turėsime pasilinksmini
mą : užkandžių, gėrimų ir lie
tuviška muzika šokiams.

Įžanga veltui. Visus kviečia,
LDS 65 Kp. Komitetas.

Hudson, Mass.

Ke

Užtroško Charles Rudis.
Vasario 7 d., anksti ryte 

sidegė Charles Rudis kamba
rys, 62 Main St. Gaisrininkai 

lovą, o 
ant grin-

u z-

tai žmo-

ko ir ki-

prie lie- 
neskaitė

atrado bedegančią 
Charles Rudis gulėjo 
dų, jau vos gyvas.

Sakoma, kad prieš 
gus gėrė ir pagal gaisrininkų
išvadą jis bus užmigęs lovoj su 
degančiu cigarete nuo 
lo gaisras.

Charles nepriklausė 
tuvių organizacijų ir
laikraščių. Bendrai, jis nepaisė 
savo gyvenimo, Buvo apie 60 
metų amžiaus. Paliko seserį 
Lawrence mieste. Sakoma, kad 
gaisras padarė apie $200 nuos
tolių. C. K. U.

Cleveland, Ohio

Springfield, Ill.

K. Jonilienė, Kalakauskaūtė ir 
Stripeikiūtė. Būkit, o būsit pa
tenkinti.

Drgė M. Mačionienė su duk
rele, nežiūrint, kad šalta ir,sli
du, smarkiai lavina Amerikos 
Lietuvių Moterų . Chorą, kuris 
linksmins dainomis. Moterų 
dabar niekas nebytina! Kvie
čiam visus Laisvės skaitytojus 
atsilankyti. Vieta, White Eagle 
Hall, 8315 Kosciuszko Ave., 
vasario 17 d., subatoj; pradžia 
7 vai. vakare. Būkite anksti, 
matykite viską. Važiuokit E. 
79th St. D. Petrauskas.

So. Boston, Mass.
LDS 62-ros Kuopos Vakaras 

Dėlei Žmonių Sveikatos 
Pasaulinio karo siautimas 

dabar labiau negu bile kada 
yra palietęs civilinio gyveni
mo sąlygas. Šią žiemą visokių 
reikmenų labiau stoka, ypa
tingai maisto reikaluose ir tuo 
pačiu tarpu žmonės labiau už
siėmė darbais ir visokiais rū- * v
pesčiais apie saviškių gyvas
tis karo frontuose ir ilgesys 
sudaro nenormalę padėtį. Pir
majame Pasauliniame* Kare, 
1918 m., panašiose sąlygose 
buvo užpuolus influenzos epi
demija, žmonės mirė, kaip la
pai krito 
pakąsti.

Todėl, 
žinokime,

nuo medžių, šalnos

Newark, N. J
Vasario men. 8 d., miesto 

goninėje, numirė nuo vėžio 
gos d. Benediktas Deržinaus- 
kas.

Velionis ilgokai sirginėjo ir 
buvo net trijose ligoninėse, bet 
ligos jau būta plačiai paplitu
sios . . .

B. Deržinauskas visuomet 
ėjo su pažangiuoju lietuvių ju
dėjimu, skaitė Laisvę, padėda
vo jos vajuose. Buvo ilgame
tis narys LDS ir LLD, per dau
gelį metų darbavosi vietos 
kuopų valdyboje ir komitetuo
se. Buvo malonus, draugiškas

li

kurs labai .jai trukdė eiti įvai
rias pareigas draugijiniame 
judėjime. O Žukauskienė dir
ba visur, kada tik gali. Jos 
pilna ir Sietyno Chore, ir LDS 
kuopoj, ir LLD kuopoj, ir mo
terų mezgėjų kliube, ir prie 
rūbu rinkimo Lietuvos žmo
nėms, ir daug kur kitur. Anais 
metais ji net patį Niūvarko 
miestą padėjo aukštai ant že
mėlapio, išeidama pirmutine 
Laisvės vajininke.

Taip gaila, kad nelaboji li
ga ir vėl paguldė į ligoninę 
mūsų nuoširdžią darbuotoją. O 
ji jau bent kelis kartus perėjo 
per ligoninės gydymą ir ope
racijas.

Velijame visi d. žukauskie- 
geros ištvermės ir kantry- 
ir vėl išeiti pergalėtoja iš 
chirurgo peilių — ir pas- 
vėl su atnaujinta energija

|

I

Laidotuvės įvyko pirmadie
nį, vasario 12 d., M. Akelio 
patarnavimu.

Niūvarkiečiai pasigesim, ne
tekę gero draugo ir darbuoto
jo. Lai būna tau, Benediktai, 
lengva šaltoji žemelė!

Visiems gerai žinoma įžymi 
darbuotoja d. Katrė Žukaus
kienė, E. Orange, N. J., vis 
sirginėjo viduriais. Panedėlį, 
vasario 12 d. d. Žukauskienė 
išėjo į Šv. Mykolo ligoninę 
(St. Michaels Hospital, High 
St., paliai Central Ave.). Ket
virtadienį, vas. 15 d., chirurgai 
darys jai rimtą operaciją: iš
ims akmenis iš tulžiapūslės 
(gall stones). Ligonė vis nu
siskųsdavo bendru apsilpimu,

nei 
bes 
Po 
kui
ir pasišventimu, kaip ir pirma, 
darbuotis visame kame, kur 
darbo taip daug, ir darbuoto
jų trūksta.

J. K—aitis.

Pietinėj Lenkiškoj Silezi
joj Sovietų kariuomenė at
ėmė iš vokiečių Pszczną, 
Dziedzicę ir keturias kitas 
gyvenamąsias vietas.

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Nupiešiam PlanusDarome ir Pritaikome Akiniusbūkime atsargūs ir 
kaip savo sveika

tą apsaugoti nepaprastose ap
linkybėse. Tą žinojimą galima 
gauti 18 d. vasario, LDS 62- 
ros kuopos surengtose paskai
tose apie sveikatą. Paskaitą 
duos vienas iš populiariškiau- 
sių prelegentų mūsų apylinkė
je — dr. Borisas, kuris rūpes
tingai pasirengęs atlikti.

Kviečiame visus dalyvauti 
W. Broadway, So. Bos- 
Mass., 7 vai. vakare.

Rengėjai.

Thomas J. Klimaitis
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
Šermeninė (Koplyčia) 

NEMOKAMAI
Teisingas Patarnavimas 

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA.
Tel. 3-G723.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Mūsų, Maži Parengimai.
Paskutiniuoju laiku, o ypač 

nuo karo pradžios tankiai ren
giama maži parengimai pasi
linksminimo pobūdžio. Tarpais 
įterpiama prakalbėlės, paaiški
nant organizacijos tikslą ir 
kam nauda iš parengimo. Šiuo 
laiku beveik kiekvieno paren
gimo pelnas skiriama Lietuvos 
žmonėms. Pavyzdis mažu pa
rengimų, kurie vėliausiu laiku 
buvo, L. P. T. Komitetui pri
davė LDS 138 kp. Corlet mo
terų $50, Amerikos Lietuvių 
Moterų Kliubas $50 ar dau
giau, LLD 22 kp. $50, tai pa
rama Lietuvos nuo karo nu
kentėjusioms žmonėms. Katrie 
lankėt mažus parengimus, tai 
nenustokit, jūsų praleistas do
leris neina ypatiškai naudai, 
bet naudingam tikslui.

Gražus Parengimas.
LLD 15 Apskritys turės sma

gų vakarą. Jis bus skirtingas 
nuo paprastų vakarų, nes jame 
bus netik šokiai, užkandžiai ir 
gėrimai, bet bus sulošta labai 
juokinga komedija “Netikėtai.” 
Šią komediją sulos Clevelando 
aktoriai, kurie Clevelando pub
liką juokino per daug metų. 
Štai jie: J. Vasiliauskas, Lai
monas Gendrėnas, Saimonienė,

376 
ton,

Šimtais Naikinami Vokiečių 
Tankai Sovietų Fronte

Maskva. — Visuose so
vietiniuose frontuose vasa
rio 10 d. buvo sunaikinta 
arba iš veikimo išmušta 220 
vokiečių tankų ir motorinių 
patrankų - pustankių. Nu
šauta 26 nacių lėktuvai.

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 kreiptisLIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALIN®) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės. 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
>

Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

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

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

Binghamton, N. Y
ŠIS IR TAS.

Genovaitei Čeponytei 
niai teko pagulėti 12 dienų li- 
gonbuty. Jai buvo padaryta 
operacija. Ligonbuty ji atšven
tė, ir savo gimtadienį, gaudama 
visą glėbį užuojautos laiškų, 
sveikinimų ir dovanų. Dabar 
namie ir jau žymiai sutvirtė
jusi.

Sausio 28 d. mirė Antanas 
Laurikietis, 69 metų amžiaus. 
Paliko nuliūdime sūnų ir duk
terį. Palaidotas religiniai. Ve
lionis buvo angliakasys, sun
kiai dirbo visą savo gyvenimą, 
kaip ir kiti angliakasiai. Lan
džiojo po žeme urvais, sunkiai 
kvėpuodamas nemalonų orą, 
susimaišiusį su anglies dulkė
mis, na, o visgi išgyveno gerą i 
skaičių metų. Lai jam būna 
lengva žemelė.

žiema pas mus yra didelė, 
šaltesnė už pereitą ir sniego 
turime daug daugiau. Du mė
nesiai atgal prisnigo ir dažnai 
dar vis naujo prie to seno pri
deda. Taip, sniegas ir ledas, 
sumintas ir suvažinėtas, šiltes
nio oro veik neturime, šalčiai, 
kaip kada stovi ant nulio, o du 
kartus buvo po 6-7 laipsnius ir 
žemiau. Vėjų ir pusnių dar ne
buvo.

Darbai eina gerai, geriau ir 
nereikia. Ir viršutiniai fabrikai 
dirba ir kasyklos nespėja anglį 
kasti. Dirba 6 dienas į savaitę. 
Sunkus darbas, skundžiasi juo
do deimanto kasėjai.

Draugijų nariai ir narės dar
buojasi dėl geresnės žmonijos 
tvarkos, kiek tik gali. Viena 
mūsų draugė — Malvyna La- 
gunienė buvo darbšti, mokėjo 
su žmonėmis apsieiti, bet serga 
jau trys, mėnesiai laiko. Vis 
dar ligonbutyj. Daug iškentė 
skausmų. Linkiu jai greitai pa-

ne
su

šu-

sveikti. Labai gaila draugės, 
bet ką gi padarysi, kad gamta 
linkui seensnių neturi pasigai
lėjimo. Ot, tu žmogau suval
gai sunkiai gyvendamas, krau
jas pasidarė silpnesnis, tai li
gų ‘perai (bakterijos) prikimba 
ir .kentėk. Anot vieno gydytojo, 
jos tokios mažytės, kad jų 
įmatai paprasta akimi ir 
lazda neapsiginsi, kaip nuo 
nies.

Aš į Lietuvą jau pasiunčiau 
tris laiškus, pirmą apie 4 mė
nesiai laiko atgal. Atsakymo 
dar negavau. Gal jau gyvų nė
ra. Mano giminės, 1940 metais, 
džiaugėsi tarybine valdžia. Bet 
štai užėjo piktieji vokiečiai ir 
daug žmonių išžudė. Na, bet 
jau dabar matyti ir vokiečiams 
bus galas nuo Raudonosios Ar
mijos smūgių. Tie kovūnai jau 
netoli Berlyno. Laisvės ir Vil
nies skaitytojai džiaugias, o 
Keleivio, Naujienų ir kitų pa
našių prieš-lietuviškų laikraš
čių suklaidinti skaitytojai nu
liūdę. A. Če kanaus kas.

nese-

(SIIALINSKAS)

Funeral Home
DR. ZINS

110 East I6lh St, N. Y.
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

palaidotai

NOTARY 
PUBLIC

puikią 
rusų pir- 

daiktas, 
ta laukia- 
(V-Day).

RAGINA POLITINĮ KO
MITETĄ VEIKTI

Vasario 
Kalvarijos 
lazarienė, 
gyventoja,
siejo ilgokai, — turėjo 
ligą. Jos šermenimis rūpinosi 
Katrina Vincius.

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINĖ 
(KOPLYČIA)

Parsarndo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

r pi

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

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

Washington. — CIO uni
jų generalis pirmininkas 
Philip Murray ragino tų 
unijų Politinį Komitetą iš 
anksto ruoštis ateinančio 
rudens rinkimams kongreso 
narių. Nes reikia daugiau 
prez. Roosevelto' politikos 
rėmėjų pravest į kongresą.

* * *
Vietos laikrašty buvo pažy

mėta, jog Jerome Zamay (žc- 
muolis), tarnaująs ginkluoto
se jėgose, tapo pakeltas į sar- 
žento laipsnį. 

■* * *
Gavau laišką iš Francūzijos 

nuo buvusio montelliečio Tony 
Vasario. Jis sako, jog naujie
nos iš išlaisvintą Europos kra
štų yra smagios girdėti, bet 
tenaitinių žmonių gyvenimas 
toli siekia nuo tokio, kokis tu
rėtų būti, šią savaitę, sako jis 
(laiškas rašytas sausio 26 d.), 
kur tik pasisuku, tai girdžiu 
žmones šnekant apie 
mūsų sąjungininkų 
mynžangą. Galimas 
kad šią vasarą ateis 
moji Pergalės Diena 

* * * 
7 d. tapo
kapinėse Elena Ba- 
ilgametė šio miesto 
Jai ir pasirgti pri

vežto

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

(Įsist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.
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Didieji Talkininkai 
Nusprendė

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
Dėlei Jugoslavijos

Patariama, kad jugoslavų 
maršalas Tito ir dr. Suba- 
sich (emigracinio Jugosla
vijos kar. Petro premjeras) 
tuojau įvykdytų pirmiau pa
darytą savo sutartį (nors 
jai priešinasi karalius). J 
Prie-Fašistinį Tautos Lais
vinimo Seimą turėtų būti 
priimta tie paskutinio Jugo
slavijos parlamento nariai, 
kurie nebendradarbiavo su 
vokiečiais.

Trijų didžiųjų talkininkų 
užsienin, ministerial ateity
je sueis tartis, kada tik bus 
reikalo, gal kartą kas trys 
ar keturi mėnesiai. Pasitari
mai bus paeiliui laikomi i 
Londone, Maskvoj ir Wa-: 
shingtone.

Didžiuliai Vokiečių 
Nuostoliai Tonine

Maskva. — Galutinai už
imdami Toruną, vakarinės 
Lenkijos miestą, kur vokie
čiai buvo apsupti, sovietiniai 
kariai suėmė daugiau kaip 
15,000 nacių kareivių ir ofi- 
cierių. O užmušta buvo virš 
13,000 hitlerininkų. Raudon
armiečiai pagrobė 270 vo
kiečių kanuolių, 700 kiliko- i 
svaidžių, 7,500 paprastų ir 
automatinių šautuvų, 1,200 
automobilių, 800 vežimų su 
kariniais kroviniais, 2,000 
arklių ir 202 sandėlius gink
lų, amunicijos, maisto ir ki
tų reikmenų.

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

* Iš Siuvimo Projekto
Helen Merkienei pavyko 

gauti nemažai naujų medžia
gų dovanai nuo Herman Gells- 
tein, Empire Dress Coi. šapos 
savininko, taipgi gauti šapoje 
talkos padėti drabužius pasiū
ti. žinoma, pačiai reikėjo dar
bo pridėti daugiausia, bet be 
darbo nieko neatliksi. Jai pa

VILNIES
KALENDORIUS

1945 METŲ

Svarbi Knyga, Jvairi Raštais iš Daugelio Moks
linių Sričių; Daug Informacijų ir 

Dailiosios Literatūros.

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

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

laisves adm.
427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.

gelbėjo' šapos- čermanas- Har
ry Butler ir kiti, darbininkai: 
Yetta G orenstein, Elizabeth ir 
Mafalda Gizzi, Sophie Veis- 
bord, Max Tarnopo, Philip 
Shulman, Charles Mosko, An-
na Feinberg, Martha Krosh- 
ka.

Kadangi daugelio tautų 
žmonės dirbo, tad ir dalį siu
vinių, 8 sukneles (su viso dar
bo raportu) perdavė vietiniam 
RWR skyriui, o 10 sijonų ir 4‘ 
sukneles pasiuntė Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komitetui, 
417 Lorimer St. ,Brooklyn 6, 
N. Y.

Merkienei taipgi pavyko 
gauti drabužių krautuvėje 8 
poras naujų apatinių vaiku
čiams, tik reikėjo išskalbti, ką 
jinai ir padarė.
Pasiuvo, Numezgė Ar Supirko 
Kalėdinėms Dovanoms Lietu

vos Žmonėms
Iš to paties šapos savininko 

Gellstein per A. Merkienę 
gautomis šilkinėmis medžiago
mis ir per B. Lamsargienę iš 
jos darbdavio gautomis vilno
nėmis medžiagomis pasiuvo 
drabužių (suknelių, siūtukų, 
kautukų) sekamos draugės:

Bačanskienė sukirpo ir pa
siuvo 4, taipgi davė vartotų.

Angie Urbiutė 2 dresiukes.
(Gedvilis) Mattes 2.
F. Struogienė nupirko 2 

drabužius ir numezgė 3 sve- 
terius vyrams ir 2 poras ko
jinių. berniukams.

žalnieraitienė 4 dreses.
Žilinskas nupirko pundelį iš 

10 gabalų.
H. Merkienė pasiuvo 54 ga

balus, 7 kepuraitėms pirko 
ir savo medžiagą.

Sophie Kaiser, iš vokiečių 
Nature Friends organizacijos,! 
5 gabalus.

Eliz. Klumpp 2 gab.
Erna Wolf 3 gab.
Mrs. Martha Kroshka (ru

se) pasiuvo - dovanojo 7 gab.
Esther Solow, žydų tautos 

4 gab. Jos motina paeina iš 
Lietuvos ir jinai yra jau daug 
daiktų aukojus per lietuvius.

Užbaigiamuose siuvimo dar
buose, pakiuoti ir raportus pa
daryti padėjo M. Mechell, R. 
Merkiūtė (Beniher). Tas visas 
virš minėtas darbas buvo at
liktas per 5 savaites laiko.

A. M. ; .

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

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)

ABELNAI SIUVĖJAI 
ir finišcriai

Prie moteriškų koatų. Gera alga. 
NUOLATINIS DARBAS.
DE VINCENZO & YULA, 

28-30 East 4lh St.
(38)

OPERATORIAI
Lengvam Kariniam Darbui

U. S. Armijai Vilnonių Field Jackets 
Prie sustatymo, rankovių darymo, 

abelnai operatorių, nuo kavalkų 
ar nuo laiko darbas.

PUIKI ALGA

HOBOKEN COAT CO.
2887 Atlantic Ave., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. APplegate 7-0534-5

(48)

OPERATORIAI 
FINIŠERIAI 

PROSYTOJAI 
Visuose Skyriuose 

PAGELBINIAI DARBININKAI 
Nuolatinis darbas, gera alga 

EMIL COAT CO.
295 21st Ave., Paterson, N. J. 

SHERWOOD 2-9334 
Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių.

(38)

OPERATORIAI
VIENA IR DVIEM ADATOM

PRIE CANVAS
PUIKIAUSIA ALGA

NUOLATINIS DARBAS
VIRŠLAIKIAI

ADAMS CONTRACTING
ENTERPRISES

610-28 SMITH ST.,
BROOKLYN.

8TH AVE. SUB V E IKI
SMITH- 9TH ST., BROOKLYN

(42)

PROSYTOJAI
Finišcriai ir Operatoriai 

Unijinė dirbtuvė. Nuolatinis Darbas.
Gera Alga.

GENERAL TAILORS
307 — 1st St., arti Walker St.

Cliffside Park, N. J.
(42)

PRANEŠIMAS __ 
ELIZABETH, N. J.

LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 
vasario 14 d., 6 v. v. LDP Kliubo 
kambariuose, 408 Court St. Drau- j 
gai, visi dalyvaukite šiame susirin
kime. (37-38)

PARDAVIMAI
Parsiduoda ūkė (farma). Budin- 

kai geri ir dideli; namai viduryje 
sodo, sodas didelis, daugiau kaip 
12 grūšių medžių, obuolių, slyvų ir 
kelios vyšnios, žemė lygi, nekainuo
ta, dirbamos žemės 40 akrų, galima 
užauginti apie 50 tonų šieno; visa 
žemė dirbama su traktorių. Karvių 
galima laikyti apie 20, miško yra 
gero ir daug. Akrų iš viso 120 su 
mišku. Prekė $4000; dirbamos ma
šinerijos yra daug. Kreipkitės pas 
M. Gružinskienę, 120 Knox Street, 
Rumford, Me.(39)

MEDUS

KODĖL TURIME VALGYTI 
MEDŲ

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

2 Meduje randasi įvairių mlneralių 
druskų 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 
gerkles skaudėjimo ir šalčio.

Tuojaus parsitraukite tikro bičių 
medaus. Prisiųskite $1.00 už kvortą, 
arba $2.00 už % galiono, $4.00 už 
galioną. Gavę medų jūs pasimoky
site Expresui už persiuntimą.

Taipgi galite užsisakyti per Lais
vės administrąciją.

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

LONG ISLANP CITY, N- ¥•
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HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VETERANS
Tęskite Atlikimą Savo Pareigų
BŪTINUOSE DARBUOSE

VYRAI
REIKALINGI IŠSIUNTIMAM

ĮRENGIMŲ Į UŽSIENIUS 
Del smulkesnių informacijų 

Kreipkitės
ARGO PACKAGING CO.

418 Cherry St., 
Philadelphia, Pa.

EMPLOYMENT OFFICE.
ni)

BALTINIŲ IŠNEŠIOTOJAI
Patyrę. Kreipkitės j Housekeeper. 

HOTEL VICTORIA
7th Ave. prie 51st St.

(41)

ABELNAI PAGELBININKA1
100% KARINIS DARBAS

8 VALANDOS VIRŠLA1K1Ų
ADAMS CONTRACTING 

ENTERPRISES
610-28 SMITH ST., 

BROOKLYN.
8TH AVE. SUBVE IKI 

SMITH—9TH ST., BROOKLYN
(42)

REIKALINGI DARBININKAI
BE PATYRIMO 

PRIE COSTUME JEWELRY
GERA ALGA.

NUOLATINIS DARBAS
VIRŠLAIKIAI

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

'(38)

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)

VYRAI 
MOKINIAI
DIENINIS ŠIFTAS

65c į Valandą Pradžiai 
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
NAKTINIS ŠIFTAS.

71L c 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.

__________________________U22

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI 

ir

ABELNAI PAGELB1NINKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

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

(41)

Vyrai

ĮRENGIMŲ OPERATORIAI
BE PATYRIMO

Proga išmokti 
operuoti chemiškų 

{rengimų seniai įsteigtoj kompanijoj.

CHARLES LENNIG & CO.
5000 Richmond Street
PHILADELPHIA

(BRIDESBURG)
Mūsų atstovas su jumis tarsis pas 

U.S.E.S., 4417 Frankford Ave.
(48)

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

ko J. Smetona. (Dirva, vas. 
9).

Ne prieš hitlerizmą, fašiz
mą, prieš kurį visa žmonija 
kovoja, bet prieš komunizmą 
smetonininkai suriks senos, 
bergždžios ožkos balsu. Ir ko
munizmas nuo to jų balso tu
rės subyrėti!

Lietuva, kaip matote, tik an
trininkės svarbos reikalas. Tik 
“sykiu,” tik’prie progos bus 
ir apie ją pakalbėta.

O visgi aš nesuprantu: Ko
dėl šitie generolai be armijos 
važiuos kovoti komunizmą 
ten, kur jo mažiausia randasi? 
Komunistinis judėjimas stip
riausias yra New Yorko mies
te. Todėl čia jie turėtų susi
rinkti ir tą sąvo balsą pakelti. 
Gal gi vienas kitas bolševikas 
ir išsigąstų . . . Washingtone gi 
jie jo visai ne negirdį.

HEŲP: WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VIRŠŲ VYRAS - MALIAVOTOJAS 
TAIPGI AUTO MECHANIKAI 

IR PAGELBININKAI
Pelnu pasidalinimo propozicija tinkamam, 

patyrusiam vyrui. Nuolatinis darbas. 
Puiki pokarinė proga.

Kreipkitės 8 A.M. iki 6 P.M.
REIMAN PONTIAC CO., 
1000 Market St., Paterson, N. J. 

Prisilaikoma WMC Taisyklių.
(4 1)

APVALYTOJAS
Daugmeninei skalbyklai.

KREIPKITĖS f SHELDON FOSTER, 
566 DeKalb Ave., Brooklyn.

(44)

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSĖ PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
('ll)

VYRAI IR BERNIUKAI
Abelnas Darbas

SALDAINIŲ KRAUTUVĖJE
Patyrimas Nereikalingas
Puikiausia Proga Pakilimam* 

Laikas ir Pusė už Viršlaikius
DUODAME UNIFORMAS

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(48)

BALTIMORE & OHIO R.R.
Turi Vietų 

PAPRASTIEM 
DARBININKAM

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

PHILADELPHIA. PA.
(31)

REIKALINGI FIREMEN
Reilly Stoker Boiler 

NUOLATINIS DARBAS. 
GEROS ALGOS.

Prisilaikoma WMC Taisyklių.
BUDMAR MILLS & MFG. CO.

350 Hoover Ave., 
BLOOMFIELD, N. J.

_________________________________________(43)

VYRAI
LENGVAM FABRIKO DARBUI 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Išmokysime—Pokarinė ateitis 
. 5 dienos, 40 valandų, viršlaikiai.

ZYLO WARE CORP.
11-15 47th Ave., L. L City.

t (38)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

RAŠTININKES
DARBAI PRIE FILING, 

CLAIM IR STATISTIKŲ 
DEPARTMENTUOSE.

ŠIEK-TIEK TYPING
INSURANCE COMPANY 

DOWNTOWN NEW YORK
5 DIENŲ SAVAITE

KREIPKITĖS Į
PERSONNEL OFISĄ

151 WILLIAM STREET
N. Y. CITY.

(42)

MERGINOS
PAGELBĖJIMUI LABORATORIJO
JE IR IŠSIUNTIMAMS, PRIE UŽ

DĖJIMO LABELIŲ IR 
LENGVAM FILLING.

40 VALANDŲ
5 DIENŲ SAVAITĖ

APMOKAMOS VAKAC1JOS
KREIPKITĖS

P. R. DREYĘR, INC.,
119 WEST 19TH ST., N. Y. C.

__________________________________________ (H)

OFISO MERGINA
PRADINĖ

DIDELEI DOWNTOWN 
KORPORACIJAI

PUIKIAUSIOS APLINKYBĖS

PROGA PAKILIMAM.
KREIPKITĖS ROOM 3454
120 BROADWAY, N. Y. C.

(41)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

• ». f 4 ?

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. (38)

OPERATORĖS
Singer Sewing Mašina 

TAIPGI PRADINĖS
Nuolatinis darbas. Gera alga. Viršlaikiai.

BUTINA PRAMONĖ
Arti visų subvių ir busų

NATIONAL CASKET CO., 
INC.

29-76 Northern Boulevard
LONG ISLAND CITY 1, N. Y.

(39)

TYPISTĖ
Pageidaujama patyrusios prie Fire insurance.

Kompanijos aptarnavimų ofise. Nuolat. 
Proga pakilimams.

SKAMBINKITE BARCLAY 7-0108. EXT. 18.
(38)

STENOGRAFĖS
Gera alga. Penkių dienų savaitė. Puikiausios 
darbo sąlygos moderniniai įrengtame ofise.

Pokarinė ateitis.
Šaukite dėl susitarimo pasimatymui

MRS. IIALEMANU
MARKET 3-5550 — EXT. No. 7

P. Ballantine & Sons
Freeman & Ferry Sts., Newark, N. J.

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių 
________________________________________ f 11)

TYPISTE
JAUNA

Linksmos Darbo Sųlygos

Bonai Prisideda Prie Algos!
PROGA PAKILIMAMS

30 ROCKEFELLER PLAZA
47-tos Lubos

(X)

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI

l-MI IR 2-RI ŠIFTAI
KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD &

RHAWN ST.

HOLMESBURG
PHILADELPHIA, PA.
'(41)

Reikalingos Darbininkes
BE PATYRIMO

PRIE COSTUME JEWELRY
GERA ALGA.

NUOLATINIS DARBAS 
VIRŠLAIKIAI

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

‘(38)

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.
'(38)

VALYTOJOS
MOTERYS

BŪTINAM VALYMUI
SALDAINIŲ FABRIKE

Valandos 12:30 P.M.
iki 9 P.M.

šeštadieniais:
8 A.M. iki 12 Noon
SEKMADIENIAIS

NEDIRBAMA

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, Pl
(48)

Operatorės, Siuvamų Mašinų. Patyrusios ir 
Mokinės. Pilnam ar Daliai įtaiko. Taipgi 
Viršlaikiai. Puikios aplinkybės. Pokariniai 

darbai užtikrinti. Century Glove Co.,
165 Vanderpool St., Newark, N. J.

 (40)

MERGINOS & MOTERYS
PILNAM LAIKUI

Bes turime įvairių darbų savo
' fabrikuose

MERGINOMS PERĖJUSIOMS 16
Iš anksčiau patyrimas nereikalingas 

Geros darbo sąlygos.

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, Pl
(48)

Penktas puslapis

HELP (WANTED—-jFj^MALE?.
REIKALINGOS MOTERYS V.

__________■ •_________________ • . ' * * . Ml

MERGINOS
PAKAVIMUI POTATO CHIPS 

GERAI JKELTA ALGA 
KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

CROMPTON FOOD PRODUCTS CO..
19 OAKLAND AVE., JERSEY CITY

 (44)

MERGINOS
Lengvam fabriko darbui. 60c j valandą. 

Nuolatinis darbas. Linksmos apylinkės.
I. Molomut, 2 W. 31 st St., Koon 312.

(40)

MERGINOS AR MOTERYS
DALIAI LAIKO 

Kaspinų užsakymų departmentui. 
Lengvas, švarus darbas.

Bile valandomis.
R. G. BUSER SILK CORP.,
28 Ryle Ave., Paterson, N. J. 

Prisilaikoma W. M. C. Taisyklių.
(40)

MOTERYS 
Daugmeninei Skalbyklai 

Ideališkos darbo sąlygos. Kreipkitės 
SHELDON FOSTER, 566 DeKALB AVE., 

BROOKLYN.
(44)

MONROE MAŠINOS 
OPERATORĖS

5 DIENOS. DIDELE KOMPANIJA
$28. PRADŽIAI.

GRAŽIOS APLINKYBĖS 
PROGA PAKILIMAM.

SKAMBINKITE WALKER 5-1200 
EXTENSION 356.

 (40)

KEY PUNCH 
OPERATORĖS 

PATYRUSIOS, 
Pilnam Laikui

TAIPGI MERGINOS
Prie Filing 

Typing 
Raštinis Darbas, ir 1.1. 

Su ar be patyrimo

5 DIENŲ SAVAITĖ 
37Ų2 VALANDOS

PASTOVŪS DARBAI
Gera proga 
pakilimam.

Puikios Aplinkybės
Didelė aialraudos kompanija.

Kreipkitės

MR. A. H. ROBINSON
1 LIBERTY ST., 10-TOS' LUBOS. 

NEW YORK CITY.
(40)

MERGINOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Abelnas Raštinės Darbas 
Accounting Departments 

ŠIEK-TIEK TYPING
5 DIENŲ SAVAITĖ

PUIKIAUSIA PROGA 
KOSMETIKŲ FIRMA

Kreipkitės ant 47-tų Lubų 
30 ROCKEFELLER PLAZA

(X»
PASIUNTINĖS

$19 PRADŽIAI
Typistės ir File Raštininkės 

$21-$22 Pradžiai
Aukščiau Jeigu Patyrusios 

Puikiausia Proga 
5 DIENŲ SAVAITĖ 

Kreipkitės į Personnel Ofisą
345 HUDSON STREET, 17-tos lubos. 
_____________________________ LL21

PATYRUSI RAŠTINĖS 
DARBININKĖ

MOKANTI TYPING
Vedimui Supirkimų Departmento 

Rekordų Dideliam Išdirbimų 
Fabrikui, Kuris Randasi 

Queens.
Puikiausi Pokariniai Prospektai.

S. GUMPERT CO., INC.
94-02 104th St.,

Ozone Park 16, L. I.

___________________________________________(41)

BECKWITH—CHANDLER
REIKIA

Merginų, kurios turi high school mokslą, tam 
lygų ar daugiau, kaipo laboratorijoje pagel- 
bininkių. Patyrimo nereikia. Moderniškos, 

švarios aplinkybės.
Prisilaikoma WMC taisyklių. Šaukite 

Mr. F. E. Avery, 
MITCHELL 2-5603.

MERGINOS--MOTERYS 
AMŽIAUS 18 IR VIRŠAUS 

Patyrimas 
Nereikalingas 

Būtinas* f 
Karo Darbas
Lengvas Sustatymas

ŠVARIAME,
MODERNINIAME FABRIKE

GENERAL 
ELECTRIC 

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

(Bile West Side SubvS iki 14th StA 
PATOGU IR Į HUDSON TUBES.

(ID
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NewYirko^K^feZlnicH Darbo Partijos Balsuo
to jų Skaičius Auga

Ar Norite Girdėti OPA 
Oficialį Pranešimą ir 

Atsakymus?

Mūsų Džiaugsmo Vakaras 
i Turi Būti Masinis

Jeigu taip, tai šio ketvirta
dienio vakarą, vasario 15-tą, 
užeikite į Laisvės salę, 419 
Lorimer St., Brooklyne. čia 
yra užkviestas ir pasižadėjęs 
atvykti Kainų Administracijos 
(OPA) atstovas pakalbėti ir 
atsakyti į klausimus Lietuvių 
Moterų Apšvietus Kliubo susi
rinkime. To pageidavo Mote
rų Kliubo narės pereitame su
sirinkime ir sekretorei B. E. 
Senkevičienei pavyko kalbėto
ją gauti.

Dažnai girdime daugybę 
skundų ir kalbų dėl negalėji
mo gauti vieno ar kito daikto, 
dėl netikslumų kainų kontro
lėje. čia išgirsime aiškinimą, 
dėl ko taip ai' kitaip yra. Ga
lėsime klausti mums labiausia 
rūpimą klausimą.

Į šį, kaip ir į visus mūsų su
sirinkimus, kviečiamos ir ne 
narės, kiekviena, kuri norėtų 
išgirsti apie maisto padalinimo 
ir kainų kontrolės problemas.

ir 15th St.,

reikalauja, 
masinis. Iš-

Pabaltijo keturių tautų de
mokratinių organizacijų ben
drai rengiamas koncertas ir 
balius jau netoli. Jis įvyks va
sario 24-tos vakarą, šeštadie
nį, Irving Plaza didžiulėj sa
lėj, Irving Place 
New Yorke.

Visos sąlygos 
kad vakaras būtų
kilmė didelė. Tai penktas me
tinis Pabaltijo Kultūrinės Ta
rybos koncertas - balius. Tai 
pirmas visų 4 tautų sąskridis 
po išlaisvinimo Pabaltijo kraš
tų. Pirmas po išlaisvinimo ir 
apvienijimo visos Lietuvos. 
Tad džiaugsmui ir masiniam 
apvaikščiojimui yra pirma to
kia proga visame lietuvių tau
tos gyvenime mūsų laikais. 
Programa vakarui sudaryta

puiki.
Ir galimybės masiniai sueiti 

paruoštos. Rengėjai iš anksto 
numatė galimybes tokios pa
dėties, tai paimta patogi ir 
graži, tūkstantinę publiką tal
pinanti, salė, prie pat garsiojo 
Union Square — visur žinoma, 
iš visur lengvai privažiuoja
ma.

Viskas, ko dar reikia, tai 
rūpestingo mūsų visų pasidar
bavimo informavimui visuome
nės, apie tą iškilmingą vakarą, 
pardavimui iš anksto tikietų. 
Jų kaina $1, įskaitant taksus.

Pasidarbuokime, draugės ir 
draugai, energingai už sėk
mingą, atitinkantį momentui 
kaimyniškų keturių tautų — 
lietuvių, latvių, estonų ir suo
mių — bendrą sąskridį!

Darbo Partija Protes 
tuoja Prieš Kėlimą 

Subway Fėro

Miesto Taryba Svarstys
Diskriminacijos Dentis- 

terijoj Klausimą

Planuoja Atstatyti 
Brownsville

i

Lituanica Sq. Valgykla 
Sekmadieniais Uždara
Pradedant vasario 18-ta, 

Stanley ir Nellie Rutkūnai, sa
vininkai Lituanica Square res- 
taurano, jį uždarys sekmadie
niais. Priežastys: sunku gau
ti visko pavaišinti svečius jiem 
priprastu biftlu, taipgi nėra, 
kas pavaduotų darbe. O dirb
ti ištisus mėnesius be per- 

- traukos, darbininkams nei pa
tiems savininkams neištenka 
spėkų.

Paštas Prašo Nesiųsti 
“Postal Notes”

Brooklyno pašto viršininkas 
Frank J. Quayle perspėja ne
vartoti pasiuntimui užjūriuose 
esantiems kariškiams pinigų 
per “postal notes.” Tų notų iš
keitimo laikas yra ribotas, no
ta kartais
laiku iš vietos 
jančio 
žasties 
riuose 
keisti.

kariškio, 
kariškos 
atsisako

nespėja pasivyti 
vieton keliau- 
Dėl tos prie- 
įstaigos užjo
tas notas iš-

MIRE
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kitos
Tos 

Yor- 
(en-

Lietuvos Žmonėms Drabužių 
Centro Žinios

Darbas Drabužių Centre, 
417 Lorimer St., Brooklyne, 
eina visu įkarščiu. Skubina
ma, kiek tik galima paskubin
ti tose sąlygose. Dėvėti drabu
žiai baigiami supakuoti. Sudė
ta ir paskiausiomis dienomis 
gautieji iš Lawrence ir kitur. 
Supakuota šiek tiek ir naujų. 

sTų dar bus keliems vakarams 
darbo. Tai Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto (centrali- 
nio) ir jo skyrių kolonijose 
supirktieji, taipgi geros valios 
žmonių atskirai atsiųstieji - at
neštieji nauji drabužiai.

Taigi, darbo bus dar kas va
karas per visą savaitę.

Tūli komitetų (centralinio ir 
vietinio) nariai ir jų talkinin- 

i kai dirbo veik kas vakaras per 
visą savaitę, taipgi dirbo šeš
tadienio popietį ir per kelias 
valandas sekmadienį. Auko- 
jantieji savo darbą žmonės sa
ko: jeigu kariškiai gali ka
riauti prieš fašizmą per visas 
7 dienas ir naktis, mes galime 
padirbėti karo paramai nors 
kelias valandas sekmadienį.

A. Buknienė, J. W. Thom
son, G. Wareson 4 v.

A. Balčiūnas, Ch. Balčiūnas, 
J. Balčiūnas, L. Gavrilovičius, 
M. Norbutienė, D. Mažilis, A. 
Zablackienė 3 v.

O. Čepulienė, J. Kličkaus- 
kas, M. Norbuta, K. Petrikie- 
nė, P. Rainys, K. Ruškys, S. 
Sasna 2 v.

S. Oriškus, J. Kalvaitis (iš 
Maspeth), T. Lisajus, Belinis, 
J. Marčiukienė, M. Misevičie
nė, K. Meškėnas, A. Rudis, M. 
Sincus, Stanley, D. M. šoloms- 
kas, C. Briedis, C. Bender, K. 
Deps, J. Clark, M. Wilson, M. 
Yakštienė, A. Yakštienė 1 v.

Bus Darbo ir Kriaučiams
Senuosius drabužius sukro

vus, atrinktuosius išsiimtus va- 
lytuvėn, šiek tiek pasidarys 
liūosos vietos ir kriaučiams 
dirbti. Jeigu galop savaitės su
eitų gera grupė kriaučių, gal 
ir reikalingieji taisymo drabu
žiai dar spėtų į paskutinius 
rutulius ir vežimo gala.

p-kė.

Kastantas Doboschinsky, 
m. amžiaus, gyveno 45 S. 3rd 
Street, Brooklyne, 
madienj, vasario 11 d, Laido
tuvės įvyks vasario 15 d., Šv. 
Jono kapinėse. Kūnas pašar
votas graboriaus J. Garšvos 
laidotuvių įstaigoje, 231 Bed
ford Ave., Brooklyne.

Velionis paliko nuliūdime 
našlę Anna, sūnų Joną, dukte
rį Eleną, brolį Joną ir seserį 
Mary.

mirė sek-

Atnešė Dovanų
Ateidami dirbti, maspethie

čiai J. Kalvaitis su V. Karto
nu atvežė dvi poras visai nau
jų ir pilną dėžę kiek daugiau 
padėvėtų gerų batų nuo savo 
kaimynų Čepų ir drapanų, nuo 
kaimynų Ramanauskų iš Mas- 
petho.

Stefanija Vinikaitienė iš So. 
Ozone Park atnešė 12-kos me
tų mergaitei naujus drabužiu- 
kus ir šiaip drabužių, taipgi 
$1 už tikietus buvusios pra
mogos tam tikslui .

Nacių Šnipui Nepatikęs 
Gyvenimas Vokietijoj
Besitęsiančiame nacių šnipų 

teisme, Governors Island, er- 
eitą pirmadienį buvo pasoe 
tas liudininko kėdėn amerikie 
tis nacių šnipas William Gole 

. paugh, kilęs iš Connecticut, 
26 m. vyras.

Jis pasakojosi, kad jis Vo
kietiją, joje gyvenimą, radęs 
visai kitokia, negw pirm tenai 
nuvykimo įsivaizdavęs. Visai 
ne už ilgo po pabėgimo nuo 
laivo Gripsholmx Lisbon’e, ir 
patekimo į Saarbrucken, jis 
pamatęs, kad darbiųinkui ar 
vidutiniam žmogui nesą ko 
trokšti gyventi Vokietijoj 
“Taksai aukšti ir vidutinis 
darbininkas nieko neturi iš sa
vo darbo.” Jis norėjęs susi
siekti su jam girdėtu iš pirmo
jo karo grafu Fęlix von Luck- 
ner, kurį jis manęs esant ko
kiu aukštu valdininku, bet su
žinojęs, kad jis randasi kon
centracijos stovykloje. Pasiųs
tas šnipų mokyklon į Hague, 
Colepaugh galvodavęs, kad 
gal būsiąs numestas kur nors 
užfrontyje talkininkų teritori- 
jon ir galėsiąs pabėgti. O ka
da sužinojęs, jog jam teks šni
pinėti Amerikoje, sistemačiai 
planavęs, kaip patogiai- pa
bėgti nuo savo vokiškojo va- 
do-sargo Gimpel.

Ar jo šis liūdymas yra' tik 
kalba išsisukti nuo kilpos ir 
ar jo veiksmai ištikro atitiko 
tokiam nusistatymui, parodys 
tolimesnė teismo eiga.

Specialio Amerikos Darbo 
Partijos Komiteto pasitarimas 
įvyko pereitą pirmadienį Sy
racuse mieste su valstijos .se
natorių Richard P. Byrne (iš
rinktu darbieciu ir demokra
tų tikietu), kadangi buvo pra
nešta, jog jisai įteiksiąs Sei
meliui tą fėro pakėlimo reika
laujantį bilių.

Byrne komitetui teisinęsis, 
jog jis nežinojęs, kad Darbo 
Partija būtų priešinga kėlimui 
fėro. Jis sakė, jog būtų nepri
žadėjęs bilių įteikti. Dabar 
turėsiąs prižadą išlaikyti, bilių 
įteiksiąs, bet tai nereiškią, jog 
už ta biliu dirbsiąs.

Darbiečiai veikia toliau, už
tikrinti, kad tas bilius nepra
eitų. Jeigu jis praeitų, būtų 
pridėta vidutiniam subway 
vartotojui $31,20 per metus iš
laidų prie jau ir taip pabran
gusio pragyvenimo.

So. Brooklyne Perstatė 
“Kuprotą Oželį”

Vasario 11-tos vakarą, Dar
bo Partijos salėje, Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo (L- 
DS) 50-ta kuopa suruošė vie
šą vakarą su teatrališka pro
grama ir šokiais-b ai i ūmi. Gru
pė brooklyniečių Liaudies Te
atro aktorių, vadovybėje Jur
gio Klimo, suvaidino “Kupro
tą Oželį.” Seniau man buvo 
taikęsi matyti tą patį veikalą 
su tais pačiais aktoriais filmo- 
je. Reikia pripažinti, kad gy
vųjų vaidinimas išėjo daug ge
riau, negu anoje f Urnoje. Pu
blika atrodė patenkinta, turė
jo smagių juokų.

J. Lazauskas vaidino rolė
je piršlio; berno “oželio” — 
P. Bunkus; mylimojo bernu
žėlio — J. Judžentas, mergu
žėles — Nellie Venta, moti
nos — Vera Bunkus.

Vakarui pirmininkavo Wm. 
Kūlikas, o M. Kulikienė, su 
talkininkais rūpinosi svečių- 
viešnių pavaišinimu. Publikos 
turėjo pilną salę, daugiausia 
vietinės, su grupėmis ir iš to
limesnių Brooklyno dalių.

So. brooklyniečiai pagirtini 
už auklėjimą savo kolonijoj 
socialio ir kultūrinio veikimo.

Buvęs.

Laisvės Bazaras
Įvyks

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

RUOŠKIMĖS LAISVĖS BAZARUI

PIRKITE KARO BONUS!

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

Dirbo Drabužių Centre
A. Bimba ir V. Čepulis bė

giu 8* dienų dirbo 7 vakarus. -
V. Bunkus ir V. Karlonas 

5 vak.

Bus

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

Miesto Tarybos nariai An
thony Di-Giovanna ir Samuel 
DiFalco, demokratai, pareiš
kė, kad jie pasiūlys Miesto 
Tarybai rezoliuciją ,'pasmer- 
•kiant diskriminaciją dentiste- 
rijos srityje.

Protestus iššaukė d r. II ari an 
II. Horner, American Dental 
Association viršininko, rapor
tas, kuriame siūloma nustaty
ti kvotas, kiek įsileist žydų

1940

Rinkimų Taryba pereitą 
penktadienį paskelbė, kiek pi
liečių užsirašė vienos ar 
partijos balsuotojais, 
skaitlinės rodo, kad New 
ko mieste užsirašiusių
rolled) darbiečiais ir republi- 
konais skaičiai padaugėję, o 
demokratų skaičius mažėjęs. 
Tačiau vistiek .Demokratų Par
tijos sąrašuose tebėra did- 
džiausis skaičius balsuotojų.

Moterys balsuotojos sudaro 
'didžiumą visų trijų didžiųjų
partijų balsuotojų sąrašuose, studentų į dentisterijos moky

ti ž s i r a šiušių demokratais 
dabar yra L,978,111. 
metais buvo 2,273,367.

Užsirašiusių republikonais 
1944 m. buvo 821,013, prieš 
keturis metus buvo 758,382.

Darbiečiais (ALP) 'užsira
šiusių yra 194,602, prieš ketu
ris metus buvo 150,763. Dar
bo Partijos balsuotojų skaičiai 
padaugėjo visuose miesto ap
skričiuose. Demokratų balsuo
tojai daugėjo Manhattan e, 
mažėjo kituose keturiuose 
miesto apskričiuose. Republi- 
konų mažėjo Manhattan e, 
daugėjo kituose apskričiuose.

Skaičiai balsavusių, žinoma, 
buvo didesni visų partijų. Ne 
visi balsuotojai užsirašo parti
niais. Vieni nespėja pasekti 
partijų politikos ir nenori kiš
tis į jų reikalus nebūdami pil
nai informuotais. Kiti turi ki
tokių priežasčių.

Skaitlinė užsirašiusių par
tiniais balsuotojais (enrolled) 
tik parodo, kiek piliečių yra 
nusiteikusių partiniai, kiek tu
rės teisę balsuoti partinėse no
minacijose (primaries) liepos 
31-mą dieną.

štai sutrauka partiniai užsi
rašiusių balsuotojų skaitlinių 
keitimosi (imant atskirais ap- 
skričiais) :
Manhattan 

194 1 .. 
1940 .. 

Bronx

klas.
Miesto Tarybai pateikta re

zoliucija smerkia tą kvotos 
reikalavimą bent kuriai ame
rikonų grupei, kaipo “neame- 
rikonišką” veiksmą.

Gana sena ir apšepus Brook
lyno rytinė sekcija, vadinama 
Brownsville, gaus naują poka
rinį rūbą, jeigu bus įvykinti 
susiedijos veikėjų dabar da
romieji planai.

Užsimiršdami bauginusį net 
nuo išėjimo iš stubos bjaurų 
orą, šimtai brownsvillieČių su
sirinko į susiedijos mitingą iš
klausyti Milton J. Goell, 
B i* o w n s v ii le Neighborhood 
Council prezidento paruošto 
raporto.

Planą jis aiškino plačiai žo
džiu ii’ jo sutrauką taryba iš
leido knygelėje “A Post War 
Plan for Brownsville. ” Pla
nas įdomus ir bile kuriai su- 
siedijai, reikalingai atnaujini
mo, kaip kad Williamsburgui.

a

Rep.
193,354
205,275

Dem.
450,577 
521,993

ALP 
41,395

Brooklyn
1944 

s 1940
Queens

1944
1940

Richmond

104,719

256,158

227,470
189,094

22,237
17.238

408,784
459,784

715,904
830,931

357,033
401,651

4 5,638
59,010

55,700

83,244
65,403

13,595
9,045

668
543

SUSIRINKIMAI
BROOKLYNO MOTERŲ 

ATYDAI
Lietuvių Moterų Apšvietos Kliu

bo ir mezgėjų su siuvėjomis susi
rinkimas įvyks šio ketvirtadienio 
vakaro 8 vai., vasario 15-tą, 419 
Lorimer St. Kviečiame ir ne nares.
— Valdyba. (38-39)

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ

Kūdikis Pasiskubino, 
Gaisragesiui Bėda

Kaimynams išgąstingai at
bėgus į South Ozone Park 
gaisragesių stotį šaukti netoli 
gyvenančiai Mrs. Herzog gy
dytojo pagalbos, stubon nu
skubėjo gaisragesis Frederick 
MacLean. Pamatęs, kad lauk
ti nėra ko, gaisragesis “atga
beno” jai 7 svarų dukrelę, šei
mos 4-tą kūdikį.

Kuproto Oželio” Vai
dintojų Atydai

Kadangi buvo daromas pasi
tarimas, idant brooklyniečiai 
vaidylos sutiktų suvaidinti mu
zikai? komediją “Kuprotas 
Oželis” Bridgeporte. Tačiau 
įvykus šiuo tarpu nemalonių 
įvykių toje organizacijoje, ku
ri kvietė vaidintojus vaidinti— 
šis pasitarimas liekasi nutrauk
tu ir šiuo tarpu tokio parengi
mo Bridgeporto Lietuvių Jau
nų Vyrų Draugystė neruošia.

P. Baranauskas.

LITUANICA SQUARE

Restaurant
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas dieną ir naktį apart sekmadienių. 

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN
V

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

VALANDOS:

221 So. 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

SHOP
Savininkas
Kalnios

Avenue

Mrs. Martha Mignon rasta 
nukritus ar nušokus mirtin 
nuo stogo 5 aukštų namo, 153 
Seaman Ave., New Yorke, kur 
ji gyveno su vyru ir sūnumi.

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

f geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
53 2 Marion St. Brooklyn 
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

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

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER
K. DEGUTIS,

Prieinamos

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN «, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

4U

459 GRAND ST.I 
(Skersai nuo Republic Teatro)

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas "Green StaĮr Bar and Gri’l,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Givials.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PAR® KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
HDH

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




