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Gentkartėms! . . .
Darbininkų Palociuje. 
Hillmano Sumanymas. 
M. Panelis.

Rašo R. M1ZARA

Lincolno gimimo diena -šie
met buvo didžiai reikšminga: 
tą dieną paskelbtas Krymo 
Čarteris!

šį dokumentą studijuos gent- 
karčiu gentkartės, nes jis nu
stato joms gaires. Tai trum
pas pasauliui braižinys, pagal 
kurį tautos ir valstybės spręs 
tarpusavinius santykius.

Krymo Čarteris — dar vie
nas didžiulis antausis fašiz
mui ir jo sankeleiviams.

Besi modamos užvaldyti pa
saulį, fašistinės valstybės įkūrė 
ašį Kominternui sunaikinti.

Karo eigoje įsikūrė Demo
kratinė Ašis, kuriai teks su
laužyti patį fašizmą visur ir 
visiems laikams. • j

Ir tie didžiuliai, tie istorij- 
niai įvykiai vykdosi prieš mū
sų akis, mūsų amžiuje. Koki 
mes laimingi, turį progos da
bar gyventi ir matyti, kaip 
viskas vyksta!

★ ★ ★
Roosevelto, Stalino Chur- 

chillo konferencija įvyko di
džiuliame palociuje, statyta
me Rusijos carams vasaroti.

Po Didžiosios Spalio Revo
liucijos tame palociuje Tary
bų Sąjungos darbininkai, vals
tiečiai ir inteligentija susira
do poilsio, sveikatą taisė.

Tame, šiai, darbininkų pa
lociuje trys didieji pasaulio va
dai astuonias dienas tarėsi ir 
sutaisė Krymo čarterį!

Tai simbolizuoja, jog po šio 
karo darbo žmonės turės kur 
kas galingesnį balsą pasaulio 
reikalų sprendimuose!

★ ★ ★
Lietuviški fašistai ir ju san-l 

keleiviai tikėjosi, būk Krymo! 
konferencija “spręsianti Lietu-' 
vos klausimą,” būk joje bus j 
tarta grąžinti fašistams Lietu
vą !

Skaudžiai teko nusivilti gy
venusiems tokiose iliuzijose.

Krymo konferencija nega
lėjo Tarybų Sąjungos rūbe žiu 
keisti ir jų nekeitė. Besarabi
ja su Bukovina, Vakarų Uk
raina, Vakarų Bielorusija, Pa
baltijo kraštai, Karelų-Suomių 
respublika, kaip buvo taip ir 
pasiliko Tarybų Sąjungoje. Ki
taip juk ir negalėjo būti!

Lenkiški ponai sielojosi, 
reikalaudami, kad jų reika
lus konferencija spręstų. 
Sprendė ir išsprendė taip, jog 
tie ponai čiaudės, iki jie bus 
gyvi!

Tą pačią dieną, kai Krymo 
konferencija baigėsi, paskelb
dama Krymo čarterį, Londo
ne CIO vadas Sidney Hillman 
padarė pareiškimą, šaukiantį 
organizuotus pasaulio darbi
ninkus įkurti naują Profesinių 
Sąjungų organizaciją arba In
ternacionalą!

Hillmanas nurodė, jog t. v. 
“Amsterdamo Internaciona
las” savo dienas jau atgyveno. 
Jo vieton privalo atsistoti nau
ja tarptautinė organizacija, 
kuriai priklausytų viso pasau
lio organizuoti darbininkai.

Hillmanas siūlė tarptautinę 
darbo unijų federaciją įkurti 
tuojau, įkurti Tarptautiniame 
Profsąjungų Kongrese, kurio 
sesijos tęsiasi Londone. Suma
nymą remia Tar. Sąjungos ir 
Australijos profsąjungos.

Sveikintinas žygis!
★ ★ ★

Yra mūsų judėjime nema
žai duosnių ir nuoširdžių biz
nierių, apie kuriuos mes retai 
kada spaudoje prisimename.

Vienu tokių biznierių yra 
M. Panelis, gyvenąs Bayon- 
nėje. Kada tik jį susitiksi, jis 
vis ką nors mūsų judėjimui 
paaukos!

Praeitą sekmadienį, pavyz
džiui, M. Panelis aukojo de
šimtinę Centraliniam Lietuvių 
Literatūros Archyvui. Tai kuk
lus, malonus ir draugiškas 
vyras!

Darbo Žmonių 
Dienraštis
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Budapešte Raud. Armija Suėmė 
HOfiOO Hitlerininkų ir Eibes

Ginklų; Užmušė 19.000 Priešų

JANKIAI UŽĖMĖ CAVITE, PERKIRTO JAPONUS LUZONE 
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JUNGT. VALSTIJŲ KARIAI 
ATĖMĖ GAVITE IŠ JAPO

NŲ:!; PERĖJO LUZONA
Manila, vas. 14. — Jung

tinių Valstijų kariuomenė 
atėmė iš japonų tvirto viską 
karo laivyno stovyklą Ca
vite, 8 mylios į pietų vaka
rus nuo Manilos, Filipinų 
sostamiesčio. Amerikiečiai 
taip pat išmušė priešus iš 
Nichols lėktuvų aikštės į 
pietus nuo Manilos. Čia jie 
sučiupo 10 japonų lėktuvų ir 
kelias patrankas. Amerikos 
lakūnai numetė dar 150 to
nų bombų į mažiukę Corre- 
gidor salą, bet galingą tvir
tovę. Iš Corregidoro, prie 
Manilos Įlankos žiočių, ja
ponai vis dar užkerta kelią 
amerikiniam laivam įplauk
ti į tą įlanką.

Pietiniai - vakarinėje Ma
nilos dalyje tebeverda įtūžę 
mūšiai dėl kiekvieno namo. 
Bet generolas MacArthur 
pareiškė, kad japonai ten 
bus netrukusi pribaigti.

Jankiai permaršavo jau

Talkininkų Žygiai Va
kariniame Fronte

Į

Paryžius, vas. 14. — Ka
nados kariuomenė ir anglai 
atmušė stiprias vokiečių 
kontr-atakas, pastūmė prie
šus iki 2 mylių atgal ir už
ėmė Griethauseną ir Ho- 
mersumą, į žiemius ir pietus 
nuo savo paimtos Kleve 
tvirtovės. Toliau į pietus a- 
merikiečiai pamuše nacius 
dar iki pusės mylios atgal 
vakariniame Siegfriedo lini
jos ruože.

London. — Pranešama, 
kad Leipzigo mieste Vokie
tijoj įvyko didele demons
tracija del taikos. Naciai 
dujų bombomis blaškė de
monstrantus.

ROOSEVELTO-STALINO-CHURCHILLO KONFERENCIJOS PAREIŠKIMO TEKSTAS
(Pabaiga)

Dėlei Išlaisvintų Europos Kraštų
Sovietų Sąjungos premjeras, Didžiosios Britanijos 

ministeris pirmininkas ir Amerikos Jungtinių Valstijų 
prezidentas tarės apie bendruosius savo tautų reikalus 
ir apie išvaduotų Europos tautų reikalus. Jie kartu pa
reiškia, kad jie tarpsaviniai susitarė, laikinojo nepa
stovumo metu išvaduotoje Europoj,* suderinti.savo tri
jų valdžių politiką dėlei pagalbos tautoms išlaisvin
toms nuo nacių Vokietijos viešpatavimo ir tautoms 
pirmiaus papėdžiavusių Ašiai europinių valstybių, 
kad jos galėtų demokratiniais būdais išspręsti opiau
sius savo politinius ir ūkinius klausimus.

Tvarka Europoje turi būti įvykdyta ir tautinis eko
nominis gyvenimas atsteigtas tokiais keliais, kuriais ei
damos išvaduotos tautos galėtų sunaikinti paskutinius 
nacizmo ir fašizmo palaikus ir sukurti tokias demok
ratines įstaigas, kokių jos nori. Tatai yra Atlanto Čar- 
terio principas — visų tautų teisė pasirinkti valdžią, 
prie kurios jos gyvens — visiškos nepriklausomybes 
teisių ir savivaldybės sugrąžinimas toms tautoms, ku
rioms užpuolikai kraštai buvo išplėšę tas teises.

Siekdamos išvystyti sąlygas, kuriose išlaisvintos tau
tos galėtų naudotis tomis teisėmis, šios trys valdžios 
bendrai padės žmonėms bet kuriame išvaduotame euro
piniame krašte arba pirmiau papėdžiavusioje Ašiai eu
ropinėje valstybėje, — kur, jų supratimu, aplinkybės to 
reikalauja, ~ (A) įvykdyti vidujinės ramybės sąlygas; 
(B) padaryti greituosius žingsnius sušelpti esantiems 
varge žmonėms; (C) suorganizuoti laikines vyriausy
bes, plačiai atstovaujančias visus demokratinius gyven

tojų elementus ir pasižadėjusias kaip galint greičiau 
per laisvus rinkimus įkurti valdžias, atitinkamas žmo
nių valiai; ir (D) padėti, kur reikia, pravesti tokius rin
kimus.

Šios trys valdžios pasitars su kitomis Jungtinėmis 
Tautomis ir laikinėmis vyriausybėmis arba kitomis val
džiomis Eūropoje, kada bus svarstoma dalykai tiesio
giniai paliečių jų reikalus.

Kuomet, šių trijų valdžių supratimu, sąlygos bet ku
rioje išlaisvintoje europinėje valstybėje ar bet kurioje 
sekusioje Ašį valstybėje Europoj reikalaus tokio veiks
mo, tai šios valdžios tuojau bendrai pasitars apie rei
kiamus žingsnius, kad galėtų atlikti bendrąsias parei
gas, išdėstytas šiame pareiškime.

Šiuo pareiškimu mes iš naujo patvirtiname mūsų pa
sitikėjimą Atlanto Čarterio principais, mūsų pasižadė
jimą Jungtinių Tautų Deklaracijoje ir mūsų pasiryži
mą pastatyti, bendradarbiaujant su kitomis taiką my
linčiomis tautomis, įstatymišką pasaulio santvarką, pa
švęstą taikai, saugumui, laisvei ir bendrajai visos žmo
nijos gerovei.

Šį pareiškimą išleisdamos, šios trys valstybės tikisi, 
kad laikinoji Francijos Respublikos valdžia galės prie 
jų prisidėti šičia nurodomoje procedūroje.

Lenkija
Kad Raudonoji Armija,pilnai išlaisvino Lenkiją, tai 

joje susidarė nauja padėtis. - Tatai reikalauja įsteigti 
tokią laikiną lenkų valdžią, kuri galėtų rymoti ant pla
tesnių pamatų, negu buvo galima pirm vakarinės Len
kijos išvadavimo. Dabar Lenkijoje veikianti laikinoji

valdžia todėl turėtų būti perorganizuota platesniais pa
grindais, įimant į ją demokratinius vadus iš pačios Len
kijos ir iš užsienio lenkų, ši nauja valdžia tuomet tu- 
retų vadintis Laikinąja Lenkų Tautinės Vienybės Val
džia.

P-s Molotovas, p. Harriman (Jungt. Valstijų amba
sadorius) ir Sir A. Clark Kerr (Anglijos ambasadorius) 
yra įgalinti kaipo komisija .pirmiausiai Maskvoje pa
sitarti su dabartinės laikinosios valdžios nariais ir su 
kitais demokratiniais lenkų vadais iš Lenkijos ir iš už
sienio, tikslu perorganizuoti dabartinę valdžią pagal 
aukščiau duodamus nurodymus. Laikinoji Lenkų Tau
tinės Vienybės Valdžia turės pasižadėti suruošt laisvus 
ir nevaržomus rinkimus kaip galint greičiau pagrin
dais visuotino ir slapto balsavimo. Visos demokratinės 
ir prieš-naciškos partijos turi turėti teisę tuose rinki
muose dalyvauti ir savo kandidatus statyti.

Kada Laikinoji Lenkų Tautinės Vienybės Valdžia 
bus tinkamai sudaryta pagal tuos nurodymus, tai So
vietų Sąjungos valdžia, — dabar palaikanti diplomati
nius ryšius su dabartine laikinąja Lenkijos vyriausybe, 
— ir Didžiosios Britanijos valdžia ir Amerikos Jungti
nių Valstijų valdžia sumegs diplomatijos ryšius su nau
jąja'Laikinąja Lenkų Tautinės Vienybės Valdžia ir ap- 
sikeis su ja ambasadoriais, kurie duos pranešimus ati
tinkamom savo valdžiom apie padėtį Lenkijoje.

Šie trijų valdžių galvos laikosi tos nuomonės, kad ry
tinė Lenkijos siena turėtų sekti Curzono Linija, su 
penkių iki astuonių kilometrų pakreipimais kai kurio-

(Tąsa 2-ram puslapyj)

skersai visos Luzon salos, 
pasiekdami Baler miestą, 
rytiniame tos salos pajūry
je. Nuo sausio 9 d. ameri
kiečiai užmušė apie 68,000 
japonų Luzone. Amerikiečių 
gi nuostoliai buvo tokie: 2,- 
102 užmušta, 192 be žinios 
dingo ir 7,389 sužeista.

Priimti Roosevelto 
Pasiūlymai Krymo 

Konferencijoje
Washington. — Neoficia

liai, bet iš gerų šaltinių pra
nešama, kad prez. Roosevel- 
tas Krymo konferencijoje 
su maršalu Stalinu ir Ang
lijos premjeru Churchillu 
davė tokį pasiūlymą, kuris 
ir buvo priimtas:

Būsimoje Jungtinių Tau
tų taryboje taikai palaikyti 
paprasta tarybos narių dau
guma galės padaryti prie
šingą bet kuriam kitam na
riui - valstybei tarimą, jei
gu tas tarimas nereikalaus 
ekonominių ar karinių veik
smų prieš tokį narį. Jeigu, 
tačiaus, bus reikalaujama 
jam bausmių, tai reikės 
vienbalsio visų tarimo. Va
dinasi, jeigu kaltinamasai 
narys balsuos prieš, tai būs 
ir atmestas reikalavimas jį 
bausti.

Prez. Rooseveltas buvo 
Krymo konferencijos pirmi
ninkas. Jis davė ir sumany
mą dėlei Lenkijos rubežiaus 
su Sovietais palei Curzono 
Liniją ir dėlei Lenkijos lai
kinosios valdžios perorgani
zavimo.

S. Francisco.—Karinio lėk
tuvo nelaimėj žuvo 24.

Maskva. .— Antrojo ir 
Trečiojo Ukrainos frontų 
kariuomenė galutinai užė
mė Vengri j oš sostinę Buda
peštą vas. 14 d., po pusantro 
mėnesio apgulos. Apsupta
me mieste sovietiniai kariai 
viso suėmė daugiau kaip 
110,000 vokiečių Į ir vengrų 
kareivių ii* oficierių, tame 
skaičiuje vyriausią tenaiti- 
nį hitlerininkų komandierių 
generolą Pfefferį - Wilden- 
bruchą ir jo oficierių šta
bą. Šis generolas' ir jo šta
bas buvo sučiupti didžiulėje 
“surpaipėje.”

I
Budapešto apgulos laiku 

buvo užmušta daugiau kaip 
49,000 priešų ir pagrobta 
26|9 vokiečių tankai ir mo
torinės kanuolės, 1,257 kitos 
patrankos, 476 minosvai
džiai, 1,431 kulkosvaidis, 83 
šarvuoti trokai, 5,153 auto
mobiliai, 1,326 motoriniai

AMERIKOS IR ANGLŲ LAKŪNAI PLEŠKINO
DRESDEN^ TALKAUDAMI SOVIETAMS
•■ .---------------------------------------------------------------

London, vas. 14. — 1,300 
Amerikos bombanešių ir 
900 lėktuvų palydovų sprog
dino ir apšaudė dienos lai
ku karinius taikinius Dres- 
dene, Vokietijos didmiestyje 
ir apylinkėje. Jie talkavo 
Raudonajai Armijai, žy
giuojančiai linkui Dresdeno 
ir pasiekusiai vietas už 68 
mylių nuo jo.

Naktį apie 800 Anglijos 
bombanešių pleškino Dres- 
deną. Viso 1,400 anglų bom- 
banešiai paleido 5,000 tonų 
bombų į Dresdeną, Leipzigą 
ir Magdeburgą,! Vokietijoje.

Japonijos radijas sakė, 
kad japonai neatmestų tai
kos siūlymo jiems. 

dviračiai, 3,825 vežimai pil
ni karinių krovinių, 194 gar
vežiai, 9,475 vagonai ir 46 
sandėliai ginklų, amunicijos 
ir maisto.

Apsuptųjų Barbarizmas
Gruodžio 29 d. pernai so

vietinė komanda pasiuntė 
savo įgaliotinius su balto
mis vėliavomis pas apsuptų 
vokiečių komandą ir visą jų 
oficierių štabą. Sovietų pa
siuntiniai siūlė, kad vokie
čiai pasiduotų. Nes Sovietų 
komanda norėjo išvengti 
kraujo bergždžio liejimo, ap
saugoti civilius gyventojus 
nuo kančių, o Vengrijos so
stinę nuo sunaikinimo. Bet 
hitlerininkai nužudė sovieti
nius pasiuntinius. Tuomet 
Raudonoji Armija ir pradė
jo planingai naikinti apsup
tuosius priešus.

Budapeštas pirm karo tu
rėjo 1,116,000 gyventojų.

Kai Vilnius Saliutavo
Spalio socialistinės revo

liucijos sukaktuvių proga 
lapkr. mėn. 7 d. 10 valandą 
naktį Vilniuje pasigirdo 
kurtūs patrankų saliutai. 
Dvidešimt keturių salvių 
garsai perskrodė Tarybinės 
Lietuvos sostinės Vilniaus 
orą; jo padangę nušvietė 
šimtai įvairiaspalvių rakie- 
tų. Vilniečiai išbėgo į gatves 
pasižiūrėti nepamirštamų 
vaizdų. Rakietomis miestas 
buvo nušviestas kaip dieną. 
Žmonės sveikino vienas ki
tą su iškovotais laimėji
mais.

Burmoj .anglai atėmė iš 
japonų Sulegoną.

SOVIETAI APSUPO KITĄ 
NACIŲ TVIRTOVĘ; PAG
ROBĖ 345 JŲ LĖKTUVUS

Maskva. — Vokiškoje Si
lezijoje Sovietų kariuomenė 
apsupo nacius Golgau mies
te; pagrobė jo apylinkėje 
345 vokiečiu lėktuvus ir 200 
jo motorų pačiose priešų or
laivių aikštėse ir suėmė 70C 
hitlerininkų. Raudonarmie
čiai Silezijoje atėmė

Londono Lenkai At
meta 3-jų Didžiųjų 
Talkininkų Tarimą
London. — Londoniške 

Lenkijos valdžia atmetė ii 
pasmerkė Roosevelto-Stali- 
no - Churchillo konferenci
jos tarimą, kad Curzono Li
nija turėtų būti siena tarp 
Lenkijos ir Sovietų Sąjun
gos ir kad dabar veikiančio
ji Lenkijoj laikinoji valdžir 
būtų paplatinta, įimant į ją 
kitus demokratinius lenkų 
vadus pačioj Lenkijoj ir iš 
užsieniu, v

Emigraciniai lenkų valdi
ninkai Londone žada busi
mojoj Jungtinių Tautų už
sieninių ministerių konfe
rencijoj San Francisco mie
ste reikalaut atmesti Kry
mo konferencijos tarimą. 
San Francisco konferencija 
įvyks balandžio 25 d.

BŪTINAI REIKIA DAR
BININKŲ DRAFTO

. Washington. — Karinės 
Mobilizacijos direktorius, 
James F. Byrnes ragino 
kongresą būtinai išleisti į- 
s'tatymą, reikalaujantį kari
niams darbams draftuoti 
darbininkus iki 45 metų am
žiaus.

iš priešų Beuthen miestą su 
geležinkelio stočia ir 150 ki
tų gyvenamųjų vietovių per 
dieną. Tarp kitko, jie užėmė 
pozicijas už 7 mylių nuo Sa- 
gano koncentracijos stovyk
lų, kur vokiečiai laiko ame
rikiečius ir anglus belais
vius. Nuo Sovietų paimto 
Ruekersdorfo vakarinėj Od- 
ro upės pusėje yra 91 my
lia iki Berlyno. Naciai bijo, 
kad Raudonoji Armija iš čia 
taip pat maršuos į Berlyną.

Vokiečių radijas sakė, 
kad verda mūšiai Lebus 
mieste, vakarinėje Odro u- 
pės pakrantėje, 33 mylios į 
rytus nuo Berlyno.

Lenkų Koridoriuje, linkui 
Dancigo, Sovietų kariuome
nė užėmė Goersdorf gele
žinkelio stotį ir 40 kitų gy
venamųjų vietovių; pasiekė 
punktus apie 60 mylių į 
pietų vakarus nuo Dancigo.

Konevo ir Žukovo Ar
mijos Susijungs

London. — Pranešama, 
kad tik keliolika mylių teli
ko susijungti maršalo Kone
vo Pirmajai Ukrainos armi
jai Silezijoj su maršalo Žu
kovo Pirmąja Baltarusijos 
armija į rytus nuo Berlyno.

| JAPONŲ PASAKOS
Japonijos radijas gąsdino 

Jungtines Valstijas ir Ang
liją, kad Sovietai Krymo 
konferencijoj, girdi, paėmę 
jas Į vergiją...

Iš užimto Vengrijos sos
tamiesčio Raudonoji Armi
ja galės gręsti Vienai, Aus
trijos sostinei, arba naciams 
Čechoslovakijoj.
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Krymo Konferencija ir Krymo 
Čarteris

Rašydami apie š. m. vasario 12 d. pa
sibaigusiąja Krymo konferenciją, mes 
vengsime superlatyvinio jos būdvardžia- 
vimo, kaip tai, “geriausiai nusisekusi”, 
“svarbiausia”, ’’reikšmingiausia,” ir t. p. 
Nepaisant to, kaip mes ją vadintume, 
mūsų žodyne nėra tokių žodžių, kurie 
galėtų išreikšti tos konferencijos istorinę 
svarbą, jos reikšmę pasaulio dabarčiai ir 
ateičiai.

Jei mes apie Krymo konferencijos ta
rimus daugiau nieko nežinotume, kaip 
tik tą, jog konferencija prasidėjo ir bai
gėsi draugiškoj atmosferoj, glaudžioje 
vienybėje, tai ir tuomet mes ją skaitytu
me didžiuliu pasisekimu. Nes, atsiminki
me: Hitleris visuomet skelbė, būk Jung
tinės Tautos nesusitarsiančios, būk tarp 
jų iškilsią vaidai, iš kurių hitlerinė Vo
kietija pasinaudosianti, gaudama derybi
nę taiką!

Betgi ši konferencija atliko didžiulius 
darbus, viršijančius visokias ekspektaci- 
jas. i

Krymo konferencija, kaip dabar ji ofi
cialiai vadinama, yra Teherano konferen
cijos tęsinys. Krymo konferencija atliko 
tai, ko negalėjo atlikti Teherano konfe
rencija. Pastaroji įvyko tuomet, kai Vo
kietija dar buvo, palyginti, ‘tvirta, kai 
jos armijos dar valdė visą Vakarų Euro
pą ir milžiniškus plotus Tarybų Sąjun
gos, taipgi Balkanus. Teherane “trys di
dieji”, todėl, turėjo prieš save už
davinį, kaip greičiau Jungtinių Tautų pa
jėgas suderinti hitlerinei Vokietijai su
mušti.

Praėjus virš 13-kai mėnesių po Tehe
rano konferencijos, Vokietijos sumuši
mo klausimas jau, galima sakyti, išsi
sprendė: šiandien Jungtinės Tautos smo
gia paskutinius smūgius galutinam hitle
rinių armijų parbloškimui.

Santyky j su tuo, iškilo nauji klausi
mai. Vyriausias jų atsistojo prieš Jungt. 
Tautų akis tai šis: Ką daryti su pačia 
Vokietija, kai ji bus sumušta? Prie to, 
iškilo kai kurių ir kitų svarbių klausimų, 
išplaukusiųjų iš didžiulių pergalių karo 
frontuose.

Ir štai, to akiregyj, Rooseveltas, Stali
nas ir Churchillas ir vėl turėjo suvažiuo
ti ir tuos svarbiuosius klausimus išspręs
ti.

Šiuo sykiu jie, — su savo patarėjais, 
politiniais ir militariniais vadais, — su
važiavo į Krymą, tą Tarybų Sąjungos 
tautų žemčiūgą, be kitko, didvyriškai 
pasižymėjusį šiame kare savo atsparu
mu prieš vokiškuosius užpuolikus. Jie 
suvažiavo į išlaisvintą Krymą, gražųjį 
Krymą, netoli karžygiško Sevastopolio, 
ir ten konferavo net per aštuonias die
nas.

Jų deliberacijų, diskusijų, pokalbių pa
sekmė buvo išreikšta ilgokame oficialia
me pareiškime, kurį daugelis žmonių jau 
vadina Krymo čarteriu. Dokumentas pa
rašytas kiekvienam — tiek priešui tiek 
draugui — suprantama, aiškia liaudies 
naudojama kalba, — ne kaip darydavo 
praeities politikai ir diplomatai.

“Krymo Čarteris” skelbia, jog'hitleri
nei Vokietijai bus smogiami dar didesni 
smūgiai frontuose ir jai yra lemta neuž
ilgo žlugti. Jeigu vokiečiai dar vis tęs 
savo beviltišką kovą, tai jų negalėjimas 
jiems patiems kur kas daugiau atsieis, 
negu jei jie pasiduotų dabar. Pasiduoti 
Vokietija turi besąlyginiai. _ ____

O kai Vokietija bus nugalėta, Jungti
nės Tautos praves ten tokių “reformų,” 
kurios neleis jai ateityje apsiginkluoti ir 
sukurti pasaulyje naują karo gaisrą. Vo
kietijos armija bus paleista, generalinis 
jos štabas — taipgi; nacių partija bus

paleista, visoki nacių išleistieji įstatymai
— panaikinti, visokios naciškos įstaigos
— taipgi. Vokietija bus okupuota Tary
bų Sąjungos, Didžiosios Britanijos ir 
Jungtinių Valstijų (jei Francija sutiks, 
tai ir jos) kariuomenių, ir šių trijų val
stybių kariuomenių vadai bus Berlyne, 
ir iš ten diriguos visą Vokietijos okupa
cijos biznį, ligi Vokietija bus sužmonin- 
ta. Visoki naciški karo kriminalistai bus 
greit ir atitinkamai nubausti.

O kai Vokietija ibus sužmoninta, kai 
ten nebeliks to, kas galėtų Vokietijos 
liaudį nuodinti, gadinti, tuomet vokiečių 
tauta atsistos į pasaulio laisvų tautų šei
mą.

Vokietijoje, beje, visos karines prie
monės bus sunaikintos, fabrikai, dirbą 
ginklus ir amuniciją — likviduoti. *

Vokietija turės atstatyti sugriautuo
sius, kraštus. Tam reikalui bus paskirta 
(o gal jau yra paskirta) komisija, kuri 
veiks Maskvoje.

Šis tai yra nepaprastai reikšmingas ta
rimas, nes jis parodo, kad komisija, be
sirūpinanti išgayimu iš Vokietijos me
džiagų ir darbo pajėgų sugriautiems 
kraštams atstatyti, veiks toje šalyje, ku
ri daugiausiai buvo sugriauta — Tarybų 
Sąjungos sostinėje.

Dėl tarptautinės taikai palaikyti orga
nizacijos įkūrimo įvyks konferencija — 
įvyks š. m. bal. mėn. 25 d. San Francisco 
mieste.

Krymo Čarteris skelbia, jog kiekviena 
Europos tauta, kai tik ji esti išlaisvinta 
iš nacių okupacijos, turi pilną teisę pa
sirinkti sau tokią valdžią, kokios žmo
nės, liaudis, pageidauja.

O jeigu kur nors kiltų “nesusiprati- ' 
mų”, kaip pav., kilo Graikijoje, tai juos 
išspręs trijų didžiųjų talkininkų užsienio 
reikalų ministerial, kurie susirinks kas 
trys ar keturi mėnesiai konferencijoms. 
Vadinasi, “graikiškų problemų” ateityje 
nepasikartos!

Jugoslavijos klausimu Krymo konfe
rencija tiek pasakė, kad Michailovičius ir 
karalius Petras, tiek daug darę triukš
mo, turi pasitraukti į užpečkį; visus Ju
goslavijos reikalus ves maršalo Tito ir 
Subasičiaus daromoji vyriausybė!

Sykį ant visados buvo galutinai išsprę
stas “Lenkų klausimas”. Kaip mes sa
kėme, taip ir išėjo: Kurzono linija pripa
žinta Tarybų Sąjungos ir Lenkijos rūbe- 
žiumi. Lvovas pasilieka Ukrainai, Vil
nius — tarybinei Lietuvai (Dėl to sius 
ne tik lenkiški pilsudskininkai, bet ir lie
tuviški kryžiokai, bet nieko tu žmogus 
nepadarysi!). Lenkija gaus Vokietijos 
žemių plotus. Lenkų valdžia Londone 
šiame dokumente nei nesuminėta, — ig
noruota! Laikinoji Lenkijos vyriausybė, 
veikianti Varšavoje, turės būti praplėsta, 
įleidžiant į ją kai kuriuos kitus demokra
tinius asmenis, gal Mikolaičiką, ir kitus.

Šis pareiškimas esminiai nieko Lenki
joje nepakeičia, — pakeis tik laikinosios 
vyriausybės sąstatą.

Pabaltijo kraštai “Krymo Čarteryj” 
nesuminėti, kadangi jų klausimas, kaip 
mes nekartą nurodėme, jau seniai yra iš
spręstas: jie yra tarybiniai, tuo reikalu 
jų žmones savo žodį tarė dar 1940 me
tais!

Tarybų Sąjungos organai ne kartą yra 
pasakę, jog Pabaltijo klausimai išspręsti, 
taip lygiai, kaip, sakysime, Kalifornijos 
klausimas.

Taigi, Lietuva, kaip buvo, taip ir lie
kasi Tarybų Respublika su sostine Vil
niumi, su Klaipėda ir, gal būt, su Tilže ir 
Karaliaučiumi! 1

(Tenka manyti, jog neužilgo mūsų val
stybės departmentas sulaikys mokėjimą 
algų visokiems buvusio smetoniškojo re
žimo atstovams Amerikoje, — visokiems 
pp. Žadeikiams ir jiems panašiems.)

Krymo konferencija užsibaigė.
Krymo Čarteris tapo paskelbtas.
Naujos pasauliui perspektyvos, naujos 

gairės nustatytos, — gairės, rodančios 
žmonijai kelią į gražesnį, laimingesnį gy
venimą, — taikų, barnų, laisvą gyvenimą.

Dėl to pasaulis džiaugiasi.

Nenutyla
Nemanykim, kad Krymo konferencijos 

tarimai patenkins visus. Didžiai klysta 
tas, kuris taip mano!

Visų pirmiausiai, ši konferencija nepa
tenkins nacių-fašistų Vokietijoje.

Ji ųepatenkins'nacių bičiulių, gyvenan
čių Europoje ir Amerikoje. Jie dūks, kaip 
dūko, jie rašys, kaip rašė, visaip niekin
dami Krymo konferenciją.

Štai kolumnistas (reakcininkas) Wm. 
Philip Simms jau lieja krokodiliaus aša
ras dėl lenkų dvarponių!.

Na, o New Yorko “World-Telegram”

♦

Roosevelto - Stalino - Chiir- 
chillo Pareiškimo Tekstas

(Tąsa nuo 1 puslapio)
se srityse Lenkijos naudai. Jie pripažįsta, jog Lenki- • 
ja turi gauti žymių žemės priedų iš šiaurės ir vakarų 
šonų. Jie jaučia, kad savu laiku reikėtų pasiteirauti 
naujosios Laikinosios Lenkų Tautinės Vienybės Val
džios nuomonės apie tų priedų plotį ir kad galutinasis 
vakarinio Lenkijos rubežiaus nustatymas turėtų paskui 
laukti taikos konferencijos.

Jugoslavija
Mes sutikome patarti maršalui Tito ir dr-ui Subasi- 

čiui (Jugoslavijos emigracinio karaliaus premjerui), 
kad jų padaryta sutartis turėtų būti tuojau įvykdyta 
gyvenime ir kad tos sutarties pagrindais turėtų būti 
sudaryta nauja valdžia. Mes taip pat patariame, jog 
kai tik naujoji valdžia bus sukurta, tai jinai turėtų pa
reikšti, kad:

(1) Prieš-Fašįstinis Tautos Laisvinimo Seimas turė
tų būti taip paplatintas, kad įimtų tokius paskutinio 
Jugoslavijos parlamento narius, kurie nesusiteršė 
bendradarbiavimu su priešu, ir kad šitaip būtų suda
ryta (atstovybės) įstaiga, žinoma kaipo laikinasis par
lamentas.

(2) Prieš-Fašistinio Tautos Laisvinimo Seimo išleis
ti įstatymai bus paskui pavesti Steigiamajam Seimui 
tvirtinti. ,

Taip pat buvo peržvelgta ir kiti Balkanų klausimai.
Užsieninių Ministerių Sueigos

Visos konferencijos metu, šalia šių valdžių galvų ir 
jų užsienio reikalų ministerių kasdieninių posėdžių, 
taip pat buvo kasdien laikomi atskiri trijų užsieninių 
ministerių ir jų patarėjų susirinkimai.

Šie susirinkimai pasirodė turį labai didelės svarbos, 
ir konferencija susitarė, kad turėtų būti sudaryta pa
stovi mašinerija reguliariams pasitarimams tarp tų 
trijų užsieninių ministerių. Jie, todėl, susirinks taip 
dažnai, kaip bus reikalinga, turbūt, apie sykį kas trys 
ar keturi mėnesiai. Šie susirinkimai- bus paeiliui laiko
mi trijuose sostamiesčiuose, o pirmasis susirinkimas 
įvyks Londone, po Jungtinių Tautų konferencijos dėlei 
pasaulinės organizacijos.

Vienybė Taikai, kaip ir Karui
Mūsų konferencija čia Kryme iš naujo patvirtino 

bendrąjį mūsų pasiryžimą išlaikyti ir sustiprinti busi
mojoj taikoj tą tikslo ir veiksmų vienybę, kuri padarė 
pergalę galimą ir užtikrino ją Jungtinėms Tautoms 
šiame kare. Mes manome, kad tai yra šventa pareiga, 
kurią mūsų valdžios privalo atlikti savoms tautoms ir 
visoms pasaulio tautoms.

Tiktai per nuolatinį ir augantį bendradarbiavimą ir 
tarpusavio susipratimą tarp mūsų trijų-šalių ir tarp vi
sų taiką mylinčiųjų tautų tegali būti įvykdytas aukš
čiausias žmonijos siekimas — saugi ir pastovi taika, 
kuri, tariant Atlanto Čarterio žodžiais, “suteiks užtik
rinimą, kad visi žmonės visuose kraštuose galėtų gy
venti savais gyvenimais laisvėje nuo baimės ir bado.”

Pergalė šiame kare ir planuojamosios tarptautinės 
organizacijos įsteigimas suteiks didžiausią visoje isto
rijoje progą sukurti ateities metais būtinąsias tokios 
taikos sąlygas.

Winston S. Churchill 
Franklin D. Roosevelt
J. Stalin.

1945 m. Vasario 11 d.

Daugiau Sveikinimų

Perth

Gavome dar daugiau au
kų, kurias Iškaitome į pa
sveikinimų fundą. Prašome 
pasiskaityti:

Juozas Zaveckas, 
Amboy, $10.

M. & M., Detroit, $8.50.
Po $5: ALDLD 198 kp., 

San Francisco - Oakland, 
J. Semėnas, Bellemore, Eva 
Sutkienė, Middleboro, Jonas 
Vitkūnas, Brooklyn, A. Sta
niulis, Hampton, Adomas 
Stankevičius, New York Ci-

' Po $3.50: J. Malinauskas, 
New Britain, Št. Jurevičius, 
Millburn, Geo.
Gardner, V. Romondas, Cle
veland.

M. Yanavičienė, Washing
ton, Pa., $3.

Michael Budrick, New 
Glasgow, Canada, $2.50.

Po $2: Margie Jasilionie- 
ne, B’klyn; J. Jodeikis, Yon
kers, N. Y., A. S. Sebeika, 
Canton, Mass.

Po $1.50: J. Lisajus, Sey
mour; J. Stankus, Union Ci
ty; P. Mažoras, York; Mag-

Pranskas,

gie Raulinaitis, Cleveland.
Po $1: Charles Pakštis, 

Springfield; S. Umbrosas, 
Oregon City; J. Kazlauskas, 
Wethersfield; Jonas Stase- 
vich, Easton; Vladas Danie
lius, Easton; P. Radzevich, 
Cleveland; Jonas Urbonas, 
Donora.

A. Rasczik, Alliance, 75c.
Po 50c: Pr. Murauskas, 

Luzerne; M. Budrikis, 
Brockton; A. Waitkevicius, 
Norfolk; Jurgis Kupčins
kas, Minersville; J. Shopes, 
New Britain; P. Balčiūnas, 
Phila.; J. Buzinauskas, 
Youngstown.

Iš anksčiau gavome $1,- 
590.75. Šį sykį $91.25. Viso 
$1,682.00.

Šerą pirko Fr. Reinhardt, 
Ridgewood, N. Y. $10.

Šerų buvo $325. Dabar 
$10. Viso $335.

Tai su šiuom užsibaigia 
LKS B-vės dalininkų suva
žiavimo pasveikinimai. Šir
dingai tariame ačiū visiem!

Laisvės Administracija.

parašė editorialą, reikalaujantį, kad bu
simoji San Francisco konferencija “per
žiūrėtų” Krymo konferencijos tarimus!

Hearsto spauda panašiai dūks.
Rėks ir šauks lenkiški ponai Ameriko

je. Tą patį .darys ir lietuviški smetonna-

i. • d ■

r '. <

4.^ i 4< ii

Ne tik darbininkai, bet ir pažangieji biznieriai bei 
kapitalistai remia Henry Wallace kandidatūrą i Pre
kybos Department© sekretorius. Jo karštas šalininkas 
yra paskilbęs industrialistas Henry J. Kaiser. Šiame 
paveiksle, iš kairės i dešinę: Kaiser, Wallace ir Mrs. 
Roosevelt.

Ketvirtad.,^.Vasario 15 “1945

Kas Ką Rašo ir Sako
NEMOKŠIŠKI NACHALAI kams įvairius projektus, 

AUKŠTOSE VIETOSE i tarp kurių buvo projektas
• 4-i tt m Wnl i ir muzikantams. Pavyzdžiui,Ne vien tik Henry Wal- |Mal„ V/wl^ ___

lace nebegali apsiginti nuo 
savo reakcinių neprietelių. 
Jų turi ir kiti švarūs žmo
nės. Šiuo tarpu Washingto
ne ant karpeto yra paguldy
tas Aubrey Williams, kurį 
Rooseveltas nominavo Rural 
Electric administratoriumi. 
Jo kandidatūrą turi užgirti

• New Yorke buvo suorgani
zuota simfonijos orkestrą, 
kurią sudarė bedarbiai mu
zikantai.

Aubrey Williams, tada 
kalbėdamas bedarbių suva
žiavime, sakė, kad jis prita
ria, kad valdžia remtų “sim
fonijas, ir rašytoju bei ta- 

senato Agricultural Commi- V .. , • Dabar Washingtone sena-ttee, kuriame sėdi toki uz- , . ai iz n i -4. 4.i . ’ . ..... . - tonus McKellar komitetokieteje reakcininkai, kaip . . ... - . .
senatorius Kenneth McKel- r v’lar, demokratas iš Tennes- A "‘r butlA“ 

’ . lat-QQ noc ne riiniTinr kolhmn
see valstijos. Pries juos Wil
liams turi atlikti išpažintį iš 
viso gyvenimo. O tai nėra 
jau taip lengvas darbas.

Aubrey Williams yra pa
žangus, veiklus žmogus, to
dėl jo “griekų” nesurašy
tum nei ant sloniaus skū- 
ros! Pavyzdžiui, jis kadaise, 
didžiosios krizės metu, buvo 
valdiškos jaunimo adminis
tracijos direktoriumi, koo
peravo su bedarbių tarybo
mis ir rūpinosi bedarbių 
reikalais. Kaip atsimename, 
valdžia tada turėjo įsteigus 
baltkalnieriams darbinin-

stas, nes jis tuomet kalbėjo 
už tokius valdžios projek
tus, kaip simfonijos. Įsimai
šė senatorius Shipstead ir 
paklausė savo kolegos sena
toriaus McKellar, ką reiškia 
“simfonija”? 0 senatorius 
McKellar jam atkirto: ”Aš 
nesu komunistinių terminų 
ekspertas!”

Vadinasi, šitas senatorius 
nežino, kas yra simfonija. 
Jis mano, jog tai koks nors 
baisus komunistų planas ap
sidirbti su kapitalistine san
tvarka.

Ir tai toks ignorantas sė
di senate!

1

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAŠKIAUČ1US, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel. Humboldt 2-7964

TRUMPAREGIO AKYS
Drauge gydytojau. Prieš 

porą metų man gerai pata
rei apie mano vaiką — ir 
visa kas buvo gerai.

O dabar vėl prašau pata
rimo apie mano vaiko akis. 
Vaikui dabar arti 15 metų. 
Gerai auga ir atrodo svei
kas. Bet, kada jis buvo 10 
metų, gavo paliepimą iš mo
kyklos gaut akinius.

Geras daktaras davė- aki
nius ir sakė, kai vaikas pa
augs, gal ir visai nereikės 
akinių. Bet dabar nusive- 
džiau*vaiką dėl apžiūrėjimo, 
tai pasakė, kad akys labai 
prastos ir vis eis prastyn, 
kol vaikas bus 20 metų. Sa
ko, jo akys auga, plokščiai 
ar kaip tai panašiai. Pa
klausiau, ar negalima to su
laikyt. Atsakė — negalima 
pagelbėt. Na ir davė aki
nius storo stiklo, kad vaikas

ciai ir jų talkininkai.
Krymo konferencija patenkino, gražiai 

nuteikdama, tik demokratinio nusistaty
mo žmones, tik taiką mylinčiuosius žmo- 
nes!

Aišku, tam ji ir buvo šaukiama!

galėtų toli matyt. Liepė at
eit kas 6 mėnesiai.

Buvau labai susirūpinęs, 
tai nusivedžiau vaiką pas 
kitą gydytoją. Tas irgi sako, 
kad akys silpnos, bet esą ga
lima pastiprint ir esą netie
sa, kad jos auga didyn ir 
plokščios. Davė kitus aki
nius: iš viršaus stori stiklai, 
o apačioj ratuke čysto stik
lo, kurs visai nieko nereiš
kia, nes, mat, vaikas arti 
gerai mato. Sakė akinius ne
šiot, kada turi matyt juodą 
lentą, o šiaip nenešiot, bet 
mėgint matyt be akinių. 
Liepė ateit kas mėnuo — ir 
jis duoda patarimus, tai 
vaikas jaučiasi gerai ir tiki
si, kad jam akys bus geros • 
ir ateityje nebereikės dau
giau akinių.

Tai,, drauge gydytojau, 
katro man daktaro labiau 
klausyt. Patarkite per mūsų 
Laisvę. Dėkui.

Atsakymas.— Jūsų, Drau
ge, sūnaus akys trumpare
gės (myopic, nearsighted). 
Tai nėra liga, bet toks jau 
akių fizinis padėjimas. Akių

(Tąsa 5-tame pusi.)
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Kas Ta Russian War Relief 
Organizacija?

Reakcine lietuvių spauda be jokio atleidimo puola ir 
niekina Russian War Relief, per kurį Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetas siunčia Lietuvos žmonėms pašalpą. 
Ta spauda slepia nuo savo skaitytojų tą faktą, jog R. W. 
R. rūpinasi šelpimu žmonių visos Sovietų Sąjungos, ku
rion įeina ir Lietuva. Ji taip rašo, jog atrodytų, kad R. 
W. R. šelpia tik Rusijos žmones ir kad jį sudaro Ameri
koje gyveną rusai! Tiesiog ir vadina “rusų fondu.”

Bet Russian War Relief, kaip jau daug sykių mūsų bu
vo nurodyta, yra gryna amerikiečių organizacija, suor
ganizuota prieš du metu tam, kad teikti medžiaginės pa
galbos mūsų didžiajai talkininkei — Sovietų Sąjungai. 
Jos vadovybę ir direktorijatą sudaro įvairių klasių žmo
nės, daugumoje turčių klasės.

Mes atsikreipėme į Russian War Relief ir prašėme, kad 
mums suteiktų trumpas Russian War Relief direktorių 
biografijas. Tegul, sakome, Amerikos lietuvių visuomenė 
susipažįsta su jais. Tai bus geriausias atsakymas tos gar
bingos organizacijos šmeižėjams ir niekintojams.

Tas biografijas mes gavome ir žemiau paduodame to
kioje pat formoje, kokioj mums buvo suteiktos. Paduo
dame angliškai.
Short Biographical Sketches of the Members of the Board 

of Directors of Russian War Relief, Inc.

PETER GRIMM
real estate broker;* pres. 

William A. White & Sons, real 
estate; serves on the Real Es
tate 'Advisory Board of the 
War Dept.; mem. exec. comm. 
Boy Scout Fed. of Greater 
New York. Address: 51 E. 42 
St., New York City.

MRS. N. PENROSE 
HALLOWELL

mem. Board of Managers of 
Training School for Nurses of 
Harlem Hospital; working 
with Fighting French Relief 
Comm. Address: 860 Park Ave., 
New York City.

MRŠ. J. BORDEN 
HARRIMAN

former diplomat; former En
voy Extraordinary and Minis
ter plenipotentiary of U. S. to 

' Norway in 1937; author “Mis- 
■ sion to the North,” “From Pi
nafores to Politics”; former 

jmgr. 'hf. Y. State Reformatory 
i for Women; only woman mem. 
; Federal Relations Industrial 
I Comm. Address: Colony Club, 
į New York City.

FRANCES ADAMS 
(Mrs. Alex Gumberg)

teacher, designer; exec.-sec’y., 
International Forum Assn., 
1918-19; associated with Uk
rainian Needle Craft Guild,, 
1921-24; Mr. Gumberg was 
Public Relations Councel to the 
Atlas .Corporation at the time 
of his death in 1939. Address: 
205 W. 15 St., New York City.

HENRY C. ALEXANDER
lawyer, banker; dir. and 

vice-pres. J. P. Morgan & Co.; 
dir. Johns-Manville Corp., 
American Viscose Corp, and 
Standard Brands Inc.; mem; 
Advisory Board of Salvation 
Army. Address: 23 Wall St., 
New York City.

ZLATKO BALOKOVIC
musician; pres. New York 

State Div. American Slav Con
gress; soloist with outstanding 
symphony orchestras of Ame
rica and Europe. Address: 439 
E. 51 St., New York City.

WILLIAM LOREN BATT 
pres. S. K. F. Industries;

dir. Swedish Chamber of Com
merce; chmn. Business Adviso
ry Council of Dept, of Com
merce; deputy Dir. Div. of 
Prod. Office of Production 
Management; vice-chmn. War 
Production Board (interna
tional supplies). Address: Waif 
Production Board, Washington, 
D. C.

CHARLES iC. BURLINGHAM 
lawyer; mem. firm of Bur

lingham, Veeder, Clark & Hup
per; mem. American and New 
York State Bar Assns.; chmn., 
Comm, on Research in Interna
tional Law; former pres. Boarci 
of Education. Address: 27 Wil
liam St., New York City.

DR. HUGH CABOT
surgeon; fellow American 

College of Surgeons; mem, 
American Surgical Assn., A. 
M. A.; has contributed articles 
to numerous medical journals 
since 1900; formerly asst. prof, 
surgery Harvard Medical 
School, prof, surgery Univ, of 
Mich. Address: 128 Newbury 
St., Boston, Mass.

EDWARD C. CARTER
educator; secy. National Y. 

M.C.A. of India, Calcutta, 
1902-08, 1911-17; secy. North 
American Student Movement, 
1908-11; chief secy. Y.M.C.A., 
A.E.F., Paris, 1917-18; secy.- 
General, Institute Pacific Rela
tions since 1933; dir. China 
Inst, of America, Committee 
on Japanese Studies, American- 
Russian Institute.
Address: 1 East 54 St., N.Y.C.

MRS. EDWARD C. CARTER 
wife of Edward C. Carter; 

has travelled extensively in 
Far East, Soviet Union and 
China; chmn. Board of Mana
gement of the Harlem School 
of Nursing; chmn. China Aid 
Council; mem. board of dir.

United China Relief. Address: 
331 E. 71 St., New York City.

DR. HENRY SLOANE 
COFFIN

religious leader; moderator 
of General Assembly of the 
Assembly of the Presbyterian 
Church in U. S.; pres. Union 
Theological Seminary.

Address: Union Theological 
Seminary, 120 St. & B’way, 
New York Citly.

MRS. HUGH IL. COOPER
widow of Hugh L. Cooper,! 

designer and builder of thej 
Dnieper Dam in Russia; spent' 
many months in Russia during 
the years 1926-32; vice-pres. Į 
Stamford Visiting Nurse Asso
ciation; honorary chmn. Stam
ford Committee of Russian 
War Relief, Inc.

Address: Westover Rd. 
Stamford, Conn. .

Į 
JOHN C. COOPERI

lawyer, aviation executive;! 
chmn. American Delegation to 
Third International Conference 
on Pvt. Aerial Law, Rome, 
1933; mem. Board of Trustees, 
American Council Institute of 
Pacific Relations; mem. Ame
rican Bar Association; Florida 
State Bar Association, (pres. 
1931) American Society Inter
national Law'; Institute Aero
nautical Sciences, iCouncil on 
Foreign Relations, Foreign Po
licy Association. Address: Pan- 
American Airways, 135 E. 42 
St., New York City.

MAURICE P. DAVIDSON
lawyer; mem. firm of David

son and Mann; mem. Board of 
Trustees, Power Authority of 
the State of New York; Com
missioner, Dept, of Water Sup
ply, Gas & Electricity, City of 
New York, 1934-36; Major 
Commanding Second Battalion, 
10th Regiment, New York Po
lice Reserves, 1917-18; Cap
tain, U. S. Army, J. A. G. Re
serve, 1st DiVision, U. S. Re
gulars, 1924-29; former pres. 
Commercial Law League of 
America. Address: 122 E. 42 
St., New York (City.

MARSHALL FIELD
dir. Marshall Field & Co., 

Westinghouse Electric & Mfg. 
Co.; pub. Chicago Sun. Ad
dress: 250 Park Ave., New 

(York City.

1 HENRY GRADY
banker; pres. American Pre

sident Lines, Ltd.; chmn. Eco
nomics Comm, of League of 
Nations; mem. U. S. Chamber 
of Commerce; made special 
economic survey of Far East
ern countries supplying strate
gic defense materials, for Pres. 
Roosevelt in 1941; headed 
Amer. Technical Mission to In
dia ir 1942. Address: 311 (Ca
lif. St., San Froncisco, Calif.

WILLIAM GREEN
labor leader; American Fe

deration of Labor. Address: 
AFLt Washington^ D. C.

WILLIAM N. HASKELL 
army officer; apptd. by Her
bert Hoover as chief of Am. 
Relief Mission to Russia 1921- 
23; now on active duty as 
Lieut Gen., commander sta
tioned at Ft. McClellan, Ala. 
Address: Garrison, N. Y.

HAROLD H. HELM
banker; dir. City of N. Y. 

Insurance Co.; ex vice-pres. 
Chemical Bank & Trust Co., 
N. Y. Address: 165 Bway., 
New York City.

PIERRE JAY
banker; chmn. Board of Dir., 

Fiduciary Trust Co. of N. Y. 
Address: 1 Wall St., New York 
City/

GALE F. JOHNSTON
vice-pres. Metropolitan Life 

Insurance Co., N. Y. Address: 
1 Madison Ave., New York 
City:

BENJAMIN H. KIZER
banker; partner, Graves, Ki

zer & Graves;, pres. Spokane 
City Planning Commission 
since 1928; chmn. Washington 
State Planning Council since 
1933; chmn. Pacific Northwest 
Regional Planning Comm.; 
mem. Board Trustees, Ameri
can Planning and Civic Assn.; 
trustee and vice-chmn. Americ
an Council, Institute of Paci
fic Relations; mem. American 
Bar Assn., Washington State 
Bar Assn. Address: Old Na
tional Bank Building, Spokane, 
Washington.

LEO KRZYCKI
pres. American Slav Con

gress ; vice-pres. Amalgamated 
Clothing Workers (CIO). Ad
dress: 15 Union Square, New 
York City.

WILLIAM W. LANCASTER
lawyer; Howland, Murray 

and Prentice, now Milbank, 
Tweed and Hope, for past fif
teen years; now partner in law 
firm of Shearman and Ster
ling. Address: 55 Wall St., 
New York) City.

WARREN P. LIVINGSTON 
banker; asst, treas. Bankers 

Trust Company. Address: 16 
Wall St., New York City.

HARRY McCALL
lawyer; mem. Chaffe, Mc

Call, Bruns, Toler & Phillips. 
Address: 724 Whitney Bldg., 
New Orleans, La.

LEWIS V. MAYS
bank administrator; asst.- 

secy, Fiduciary Trust Co. of 
N. Y.; mem. Sons of the Amer
ican Revolution, Masonic 
Lodge, American Legion; act
ive in Community Chest work 
and defense- activities; mem. 
United China Relief and 
United Service Organizations. 
Address: 1 Wall St., New 
York City.

CLARK H. MINOR
pres. International .General

Electric Co. since 1925; with 
Western Electric ’ Co. 1902-24 ; 
organizer, China ; Electric Co., 
Ltd., Pekin, Chipa, 1918; Eu
ropean commercial mgr. Inter
national Western Electric, Lon
don, 1921-24; trustee Hamilton 
College. Address:! 570 Lexing
ton Ave., New York City.

HARRIET MOORE
graduate Bryn Mawr Col

lege, 1932; Bryn , Mawr travel
ling fellowship Ji mem. Re
search Staff Institute of Pa
cific Relations, 1934; exec, 
secy, and research dir. Amer
ican Russian Institute; contri
butor to many journals, Far 
Eastern Survey, The Annals, 
Pacific Affairs. Address:
56 West 45 St. New York City.

WILLIAM MORRIS, JR.
pres. William Morris Theat

rical Agency, Inc.; dir. Artists 
Managers Guild; pres. Theat
rical Artists’ Representatives 
Assn. Address: 1270 Sixth 
Ave., New York City.

PHILIP MURRAY
labor leader; pres. Congress 

of Industrial Organizations 
(CIO). Address: CIO, Wash
ington, D. C.

RAYMOND ROBINS
social economist, lecturerand 

writer; dep. commr. and maj. 
U.S.A. American Red Cross 
Mission to Russia, 1917; pro
moted commr. and 1st col. 
U. S. A. commanding Americ
an Red Cross Mission in Rus
sia, Nov. 1917; trustee and 
charter mem. Roosevelt Memo
rial Assn., vice-pres. William 
Jennings Bryan Memorial 
Assn.; deeded with wife, April 
9, 1932; as donation to Federal 
Dept. of Agriculture their 
Chinsegut Hill Planation groves 
and Forest Winter home, 2080 
acres, now U. S. wild life re
fuge forest conservation agri
cultural and horticultural ex
periment station.

Address: Chinsegut Hill
Sanctuary, Brooksville, Fla.

JOSEPH A. ROSEN
dir. Russian activities of the 

American Jewish Joint Distri
bution Comm.; vice-pres. and 
exec. chmn. Committee of Do
minican Republic Settlement 
Assn. Inc.; dir. American Jew
ish Joint Agricultural Corp.; 
head of reconstruction work of 
the J. D. C. in Russia in 1918. 
Later consultant for the Union 
of All Russian Cooperative 
Agricultural Societies.

Address: Croton-on-Hudson, 
New York. i

JAMES A. ROSENBERG
lawyer; mem. Rosenberg, 

Goldmark & iColin; chmn. exec, 
comm. American Jewish Joint 
Distribution Comm.; mem. 
American and N. Y. State Bar 
Assn. Address: 165 Bway., 
New York City.

REEVE SCHLEY
banker; vice-pres.. Chase 

National Bank of City of N. Y. 
since 1919; admitted to N. Y. 
Bar, 1906; later meiyi. Simp
son, Thatcher and Bartlett; 
former pres. American Cham
ber of Commerce (dir.). Ad
dress: 18 Pine St., New York 
City.

SERGE SEMENENKO
banker; vice-pres. First Na

tional Bank of Boston. Address: 
First National Bank of Bos
ton, Boston, Mass.

DR. HENRY E. SIGERIST 
university professor; editor 

Bulletin of the Inst, of the His
tory of Medicine since 1933; 
dir. School of Medicine, Johns 
Hopkins University, Baltimore, 
Maryland. Address: 1900 E. 
Monument St., Baltimore, Md.

HON. ALFRED E. SMITH

2-gov. (miręs)i; mem. N.Y. 
m'bly, 1903-15; delegate, 

State Constitutional Conven
tion, 1915; sheriff, N. Y. 
County, 1915-17; į pres. Board 
of Aidermen of Greater N. Y., 
1917; gov. 'N. Y. State, 1919- 
20, 1923-28; Democratic can

didate for President of the 
United States, 1928; pres. Em
pire State Bldg., Inc. Address: 
350 Fifth Ave., New York City.

VILHJALMUR STEFANSSON 
arctic explorer; adviser on 

northern operations, Pan-Am
erican Airways since 1932; 
contributor popular and scien
tific magazines and technical 
publications of Canadian gov
ernment and American Mu
seum of Natural History; me
dallist, American, National, 
Philadelphia, Chicago, London, 
Paris and Berlin Geographical 
Societies and Explorers Club 
of N. Y. Address: 67 Morton 
St., New York iCity.

FRANCIS C. STOKES
pres. Francis C. Stokes Co., 

Vincentown, N. J. Address: 
Vincentown, N. J.

B. A. TOMPKINS
banker; vice-pres. Bankers 

Trust Co., N. Y. Address: 16 
Wall St., New York City.

ENDERS M. VOORHEES 
engineer and industrial ma

nager, United States Steel 
Corp. Address: 71 Bway., 
New York City.

ALLEN WARDWELL
lawyer; mem. firm of Davis, 

Polk, Wardwell, Gardiner and 
Reed since 1909; trustee, Bank 
of N. Y. and Greenwich Sav
ings Bank; mem. America^ 
Red Cross, Mission to Russia 
in 1917-18 and 1941; dir. Juil- 
liard School of Music, Metro
politan Opera Co., State Cha
rities Aid Assn., Legal Aid So
ciety. Address: 15 Broad St., 
New York City.

THOMAS J. WATSON
pres. International Business 

Machines Corp.; honorary 
pres. International Chamber of 
Commence. Address: 590 Ma
dison Ave., New York City.

W. W. WAYMACK
editor Des Moines Register 

& Tribune; pres. Des Moines 
Chamber of Commerce, 1938; 
mem. Layman’s Committee Fe
deral Council of Churches, Mu
nicipal League, Rotary Club, 
Shriners; awarded Pulitzer 
prize for distinguished editor
ial writing, 1937. Address: 
Register & Tribune Bldg., Des 
Moines Iowa.

Toli, Vakarų Lietuvos pa
kraštyje, kur kryžiuojasi 
Nemuno ir Mitu vos upių va
gos, žemaitišku užsispyri
mu, atkirstas nuo didžiosios 
savo krašto dalies, tris mė
nesius priešinosi vokiškiems 
okupantams apnykęs Jur
barko miestelis. Jis jautė ir 
girdėjo prie Raseinių ir Du
bysos gaudžiant patrankas. 
Žinojo, kad veliuoniečiai ir 
kauniečiai jau džiaugiasi 
laisve... bet pats to patirti 
dar negalėjo...

Vielų užtvaros, gilūs 
prieštankiniai grioviai, ap
kasais suraižyti laukai Jur
barko veidą suraukšleno. 
Suklupę nuo hitlerinio kir
vio maknotomis viršūnėmis 
beržai, storasprandžiai ą- 
žuolai ir kerotos guobos vi
siškai jį pavertė panašų j 
apiplėštąjį. Nei piliakalniai, 
nei krūvos mitinių griuvėsių 
negalėjo atpažinti jo praei
ties.

Jurbarkas kentė tyliai ir 
kantriai. Gerai žinojo Vaka
rų Europos budelius. Ne be 
reikalo senoliai supylė Biš- 
pilį, kuris aukštai išstypęs 
saugojo apylinkę. Ne vienas 
ir ne šimtas priešų čia buvo 
patyrę skaudų lietuviškąjį 
kumštį... Todėl ir šį kartą 
Jurbarkas tikėjo laisvės 
aušrine.

Ji pakilo... netikėta ir 
staigi, kaip audra. Vietoj 
besiblaškančio ir vejamo ru
dojo siaubo Jurbarko gat
ves užplūdo nenutrūkstan
čios mašinų ir tankų kolo
nos. O iš po jų kėlėsi nau
jas, laisvas gyvenimas. Per 
daugelį jurbarkiečių veidų, 
išvagotų netolimos praeities 
vargais ir nelaimėmis, nu
byrėjo džiaugsmo pranašas 
— sarpio ašaros.

RICHARD WELLING
lawyer; former Commissioner 

Municipal Civil Service; pres. 
Civil Service Reform Assn.; 
secy. Philharmonic Symphony 
SocietyL of N. Y.; lieut. Fleet 
Naval Reserve in command 
Montauk Pt. 1917-19.

Address: 1 Wall St., N.Y.C.

A. F. WHITNEY
labor leader; pres. Brother

hood of Railroad Trainmen. 
Address: Brotherhood of Rail
road Trainmen, Cleveland, O.

OWEN D. YOUNG
lawyer and corp, official; 

honorary chmn. Board of Dir. 
of the General Electric Co.; 
mem. Board of Regents of the 
State of N. Y.; mem. Americ
an, Massachusetts, N. Y. State, 
and City of Boston Bar Assns. 
Address: 570 Lexington Ave., 
New York City.

VLADIMIR ZWORYKIN
research dir. Westinghouse 

Electric & Mfg. Co., R. C. A. 
Mfg. Co.; received Morris 
Liebmann Memorial Prize for \ 
contributions to development 
of television. Address: 91 
Battle Rd., Princeton, N. J.

Berlyno radijas skelbė, 
kad Silezijoje rusai paėmė 
yietas arčiau kaip 70 mylių 
nuo Vokietijos didmiesčio 
Dresdeno.

Washington© ir Lodono 
politikai pasitenkinę Kry
mo sutartim.

Japonijos radijas sielojosi, 
kad Krymo sutartis tai 
“Rusijos sutartis.”

Jurbarkas Bunda
— Grįžo... — tapnojo lū

pomis senelis.
— Grįžome savi saviems, 

kad daugiau nesiskirtumė- 
me, — pritarė kitas.

Gyvenimas pajudėjo šuo
liais. Šimtai atvirų klausi
mų kvaršino galvą. O čia 
dar ir eilės piliečių teiravo
si, kas sės laukus, kas už
vers vokiečių išraustus grio
vius...

— Tuoj, tuoj, — ramino 
naujai paskirtas valse, kom- 
sorgas drg. Adomaitis,—vis
kas sugrįš savo vieton.

Bet tai dar ne viskas.... 
Aplinkui suko dešimtys 
komjaunuolių, kuriems drg. 
Adomaitis tiek tarybinės 
Lietuvos, tiek vokiečių oku
pacijos metu buvo tikra 
tvirtovė. Tuo labiau jo pa
reigos padidėjo gavus kom- 
sorgo paskyrimą.

Štai, pas vykd. komiteto 
pirmininką Žigą, didžiausia 
eilė žmonių, iš kurių kiek
vienas stengiasi pralenkti 
pirmąjį, kad galėtų grei
čiau išaiškinti savo reikalą. 
Pirmininkas šypsosi ir nuo
lat linkčioja galva.

— Bus gerai, — kumštelė
jo valstiečiai vienas kitam. 
Štai išskubėjo drg. Matule
vičius Žemės komisijos pir
mininkas.

— Jau, draugužiai, prašy
mų krūva kopia į šeštą šim
tą, kiek čia bus žemės, kiek 
naujų ūkių suklestės!..

Linksmi veidai pritarė 
jam. Atrodė, jog daugelis 
jau tikrai įsitikinę, kad jų 
prašymai yra virtę derlin
gais dirvonais, kur supasi 
javų laukai ir dygsta jaunos 
sodybos.

Taip... tolstant vargo ai
dui, gyvenimas vagon grį
žo, Jurbarkas pabudo!

J. Pocius.

LAISVĖS BAZARAS
Šiom dienom pasiuntėme Laisvės Bazarui dovanų rin

kimui blankas į daugelį kolonijų. Pasiuntėme jas veikė
jams, nes organizacijų susirinkimų tuom reikalu nenori
me trukdyti. Tačiau organizacijos privalo turėti mintyje 
dienraščio Laisvės bazarą ir privalo jam paaukoti. ALD 
LD 2 Apskritys bazaro reikalui iŠ savo iždo paaukojo $10. 
To Apskričio sekretorė A. Lideikienė pati nuo savęs pa
aukojo $2. Tai pirmos dovanos bazarui.

Bazaras įvyks faktinai už keturių savaičių. Jau labai 
laikas siųsti dovanas. Prašome visų dienraščio Laisvės 
patriotų, kurie aplaikėte bazaro blankas, stengtis papra
šyti visų, kuriuos sutinkate, kad prisidėtų prie bazaro. 
Taipgi prašom visų, kurie būsite paprašyti prisidėti prie 
bazaro, gražiai atsinešti linkui dovanų rinkikų.

Laisvės bazaras bus kovo-March 16, 17, 18 dd., Grand 
Paradise salėse, 318 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Visais vakarais bus šokiai, Pavidis Radio Orkestrą 
gros šokiams. Kiekvieną vakarą bus skanių valgių ir gė
rimų. Taipgi bus gerų progų išbandymui savo laimės.

L. Administracija.

Generolas McArthur karštai sveikina majorą ge
nerolą Mudge, kurio vadovybėje drąsioji amerikie
čiu kavalerija paėmė Filipinų sostinę Manilą.
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A. Venclova.

Žemelė
(Pabaiga)

Juozas Nekraševičius, A, Panemunės 
valsčiaus valstietis, skurdžiai gyveno sa
vo penkių hektarų ūkyje. Ypačiai sun
kus jo gyvenimas buvo vokiečių okupa
cijos laikais. Jis turėjo didelį turtų — 
penkis stiprius žaliūkus sūnus, kuriuos 
ne kartą vokiečiai gaudė, norėdami iš
vežti į katorgą. Tėvas padėjo sūnums iš
sislapstyti nuo vokiečių. Dabar, išleisda
mas juos į lietuviškųjų Raudonosios Ar
mijos dalinių eiles, tėvas sūnums pasa
kė:

—Raudonoji Armija mus išlaisvino. 
Jūsų — penki. Jus stiprūs, sveiki, drą
sūs. Eikite mušti vokiečio, kad jis nie
kad nebegrįžtų į šventąją mūsų žemelę.

Ir Juozo Nekrąševičiaus sūnūs—Vla
das, Albinas, Justinas, Juozas ir Kazys 
išėjo kovoti dėl galutinio Tarybų Lietu
vos išlaisvinimo.

Drąsus ir sumanus buvo valstietis 
Juozas Nekraševičius. Pustrečių metų 
jisai sugebėjo išslapstyti iš vokiečių ne
laisvės pabėgusius tris raudonarmiečius. 
Jis slapstė juos pas save ligi tol, kol 
Raudonoji Armija išvadavo jo valsčių 
iš vokiškųjų grobikų. Dabar tarybinė 
valdžia Juozui Nekraševičiui davė že
mės, kad jis ir jo iš armijos grįžę sūnūs 
galėtų be rūpesnio gyventi.

Panemunės valsčiaus valstietis Vin
cas Vitkauskas 1940 m. iš tarybinės 
valdžios buvo gavęs penkis hektarus že
mės. Tarybų valdžia buvo jo valdžia, ir 
nenustabu, kad jisai jau tada buvo liau
dies tarėju, o sunkios gyvenimo prakti
kos pamokytas, turėjo ką pakalbėti mi
tinguose ir per radiją savo draugams 
valstiečiams. Kada Lietuvą okupavo vo
kiečiai, Vincas Vitkauskas drauge su 
tūkstančiais geriausių liaudies sūnų pa
teko į kalėjimą. Kauno kalėjimo rūsiuo
se išlaikė jį 6 savaites. Čia jam teko pa
tirti žiaurius gestapo kankinimus. O 
žmogus jisai nebejaunas—> jam jau 58 
metai. Iš kalėjimo jį perkėlė į darbo^ 
stovyklą, kur, vokiečių botago varomas 
ir keiksmų palydimas, jis išbuvo dar 6 
mėnesius. Išsprukęs iš stovyklos, Vincas 
Vitkauskas visą laiką slapstėsi, bijoda
mas grįžti namo. Grįžus tarybinei val
džiai, jis pats pirmasis apylinkėje pra
dėjo savo žemę apdirbti. Jisai apsėjo vi
są savo lauką.

Vincas Vitkauskas žino, kad jo kan
čios baigėsi, kad jis drąsiai abiem ko
jom vėl atsistoja savo žemėje, kurios iš 
jo niekas nebeatims.

Aš noriu papasakoti dar apie vieną to 
pat valsčiaus valstietį. Antanas Čikotas

dar nesenas žmogus—jam 40 metų. Tu
rėdamas pustrečio ha, Čikotas, norėda
mas išlaikyti savo šeimą, buvo privers
tas ilgus metus bernauti dvaruose. Be 
abejo, nelengva jam buvo, ir jis ne kar
tą pagalvodavo, kad tik tarybinė'valdžia 
galėtų jį išgelbėti nuo amžino nepritek
liaus ir nuo nepabaigiamo bastymosi po 
svetimus laukus. Ir, štai, dirbdamas prie 
kelio dvaro žemę, Antanas Čikota pama
tė, kad vokiečiai bėga iš Lietuvos. Tai 
rodė ir vis artėjantis tarybinės artileri
jos griausmas, ir nepaprastas vokiečių 
sambrūzdis. Čikotas matė, kaip pasi
traukdami vokiečiai užminavo plentą, ei
nantį per dvaro laukus. Kada sutemė, ir 
vokiečiai pasitraukė, Čikotas, prislinkęs 
prie plento, atsigulė netoli užminuotos 
vietos. Jis žinojo, kad čia turi praeiti 
raudonarmiečiai, ir jis bijojo, kad su 
jais neįvyktų nelaimė. Atvažiavo tary
biniai tankistai. Čikotas nurodė jiems 
nepavojingą vietą, ir jie nuvažiavo. Vals
tietis vėl atsigulė ant plento ir gulėjo, 
ligi kol rytą atvyko pionieriai ir į išėmė 
minas. Taip Čikotas įrodė savo atsidavi
mą tarybinei valdžiai.

Aš mačiau valstiečių raudonąsias 
gurguoles, gausiomis virtinėmis slenkan
čias į miestus. Tai Lietuvos Raudono
sios Armijos išvaduotojos ligoninėms ve
žė savo dovanas — kaimiškus sūrius, 
mėsą, sviestą, paukščius, kiaušinius, me
dų. Bent tuo jie norėjo atsidėkoti šau
niesiems kovotojams už tai, kad niekad 
jiems savo pečiais nebeteks jausti vo
kiško botago smūgių, nebeteks bernauti 
dvarininkams ir buožėms. Šimtai ir tūk
stančiai buvusių mažažemių ir bežemių 
Lietuvos valstiečių eina per savo išlais
vintus laukus, versdami gilią vagą ir 
berdami grūdus į savo dirvą, žinodami, 
kad niekas iš jų nebeatims jų pačių au
gintų žemės vaisių. Tarybinė vyriausy
bė deda visas pastangas, kad naujaku
riai būtų aprūpinti gyvuliais, ūkio inven
torium, statybine medžiaga.

— Mes turime gautą žemę užsėti vi
są. Maisto reikia mūsų kovotojams, ve
jantiems rudąją blakę iš Tarybų Lietu
vos, maisto Lietuvos miestams ir pra
monei. Širdingai dėkui Raudonajai Ar
mijai išvaduotojai! Mūsų sūnūs gausin
gai papildys lietuviškųjų dalįnių eiles, ir 
aš tikiu, kad nebetoli diena, kada nė vie
nas vokietis šventoje Lietuvos žemėje 
nebeterš, nebedegins mūsų namų ir ne- 
bežudys mūsų žmonių. Dėkui vyriausy
bei, dėkui Raudonajai Armijai, dėkui 
draugui Stalinui!

Iš valstiečių suvažiavimo Kaune tri
būnos Lapių valsčiaus valstietis Šeloka 
šiais žodžiais išreiškė visų Lietuvos dar
bo valstiečių šių dienų jausmą, nuotaiką 
ir ryžtingumą.

Rochester, N. Y. Gruodžio 1 54.00
Gruodžio 20 16.00 Chicago, 111.

PHILADELPHIA, PA pinigu priaugdavo į stalčių 
daugiau .Tų prieauglių pasida
rė net virš minėta suma. Kuo-

Rengiamos Prakalbos
Ateinantį sekmadienį, 18 d. 

vasario, rengia prakalbas AL
DLD 111 kuopa, atžymėjimui 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
30-ties metų jubilėjaus, Lietu
vių Tautiškoje Svetainėje, 928 
E. Moyamensing Avė., Phila., 
Pa., 2-rą vai. po pietų.

Kalbės Margaret Cowl (Ka
valiauskaitė) iš Brooklyno.

Margaret Cowl sugabiai ri
ša politinius klausimus, ypa
tingai kas liečia dabartinį ka
rą. Jinai daug svarbių dalykų 
palies tarptautinėje politikoje 
ir šios šalies vidujinius reika
lus, surištus su šio karo pa
stangų rėmimu. Lietuviai, lan
kykitės į prakalbas, masinius 
susirinkimus, nes dabar yra 
labai svarbūs laikai, einant į 
karo pergalę. Fašizmui galva 
bus nukirsta.

Lietuvos žmonių rėmimas, 
mums, lietuviams yra vienas iš 
svarbiausių darbų. Philadel- 
phijos organizacijoms labai 
kenkia “Blue Laws.” Sunku 
rengti ką nors.

Svarbus LPT Komiteto 
Susirinkimas

Ateinantį sekmadienį, 18 d j 
vasario, pripuola reguliaris su
sirinkimas, o kadangi tą die
ną ir tuo laiku ALDLD 141 
kp. rengia prakalbas, tai su
sirinkimą Komiteto valdyba 
šaukia ateinantį šeštadienį, 
17 d. vasario, 1218 Wallace 
St., 8 vai. vakare. Bus labai 
svarbių raportų, visi, delegatai 
ir ne delegatai, atsilankykite
į šį susirinkimą. A. J. Smitas.

Stalino Klumpė Kalta
Lietuvių Republikonų Susi

vienijimo Kliubo susirinkime, 
vas. 6 d., A. Laurinavičius 
smarkiai išplūdo narius ir pir
mininką G. Lukaševičių už tai, 
kad jie balsavo už atgavimą 
$216.50 iš buvusio gaspado- 
riaus, tai yra, to paties A. 
Laurinavičiaus. Po ilgų disku
sijų ir kliubo valdybos tyrinė
jimo to reikalo, visi balsavo 
prieš vieną. Tas labai nepati
ko buvusiam kliubo gaspado- 
riui ir už tai' jis išdrožė “pa
mokslą,” kad, giį’di, “nelai
žiau Stalino klumpes, tai da
bar reikalauja sugrąžinti 
$216.50. Vienas Stalino men
kė kalba, o kitos monkės jam 
ploja...” Taip gerbiamas A. 
Laurinavičius nukalbėjo. Tas 
vyrukas per laikus skaitė sa
ve pažangiu žmogum! Taip, 
jis buvo tokiu, bet labai seniai. 
Ta nelaiminga Stilsono skloka 
jam daug žalos padarė. Besi- 
bankrutijantį Stilsono - Straz
do lizdą jis bandė gelbėti. Jam 
kaštavo, na ir viskas dingo. 
Dabar ką gi kaltinsi, jei ne 
“Stalino klumpę?”

A. Laurinavičius buvo kliu
bo sekretorium per kiek metų. 
Vėliau pasisiūlė būti gaspado- 
rium. Juom buvo virš pusme
čio, jis turėjo porą simpatingų 
bord direktorių, kurie steng
davosi patenkinti jo finansi
nes apyskaitas. Bet, būta vie
no direktoriaus, kuris pasi- 
markiavo kelių dienų įplaukas 
vieno registerįo, kuris buvo su
gedęs ir registravo mažiau, o

met Laurinavičius, apleisda
mas gaspadorystę, tą neatitai
sė, o dar ir išleidimą tie drau- 
gučiai direktoriai parūpino ne
teisėtą, tai ir pradėta tyrimas, 
kodėl taip padaryta, kaip nie
kad pirmiaus nebuvo daroma?

Dabar Antanėlis likosi su
spenduotas iš narystės, kol at
sileis $216.50, o jis nežada at
siteisti. Užtarėjų pasiliko la
bai mažai. Tai ką bedarysi, 
nors Staliną paplūdo! Tokia 
jau , mada visų, strazdinių ir 
stilsoninių. Taip darydavo jo 
prietelius J. Rutkauskas, kai 
dar sekretoriavo, ir kaip buvo 
bord direktorium prie sugedu
sio registerio. Jis nepasakyda
vo kelių žodžių be “Krem
liaus kaęapų.” Dabar jau 
jiems visi kliubo nariai paliko 
tik “Stalino monkės.” Nes jie 
įžiūri, kad garbingi sklokutes 
sekėjai elgiasi negražiai ir ne
garbingai !

šio kliubo nariai nėra jau 
tokie tamsūnai, kad pabaugin
tum su raudona silke, ai’ Sta
lino klumpe. Jie reikalauja at- 
siteist, kas priklauso ir viskas!

Lietuviški radijušai, republi- 
koniški meisteriai ir Roosevel- 
tą maliavoje raudonu, o l$ą 
laimėjo? Išvijo juos net iš jų 
pačių surengto mitingo. Hit
leris ir lietuviški strazdukai 
kaip daug svietą baugino rau-» 
donų stalinizmu. Ir ką gi jie 
laimėjo? Keletą tuzinų per vi
są Ameriką sufanatizavo bu
vusių ramių vyrukų, tai ir vis
kas.

Kliubietis.

t ♦ 1 !
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Atskaita Draugijų Komiteto 
Lietuvos Pagalbai už 1944 m.

Pradžioje 1944 m. pažan
giosios lietuvių draugijos: Ge- 
demino, Politiško Kliubo, AL- 
LLD 50 kp., LDS 11 kp. ir 167 
kp. (E. Rochester) ir Mezgėjų 
Kliubas, pravedė tarimus su
darymui pastovaus komiteto 
teikimui Lietuvai pagalbos, iš
rinkdamas po porą atstovų.

Virš minimų draugijų atsto
vai sudarė komitetą ir čia pa
duosiu, ką komitetas nuveikė 
1944: Skustuvų surinkta 52 ir 
1 kliperis, 9 papustai. Drapa
nų surinkta per pusė tono. Vi
sas drapanas taše W. R. čer
nauskai. 130 porų čeverykų. 
36 poros pataisyta .

Kalėdinėm dovanom, vaiku
čiams, Černauskai pasiuvo po 
viršutinę eilę ir marškinius 2 
mergaitėms ir 2 berniukams. 
Pirkimo kaina apie $50 vertės.

R. Barauskas Kalėdų dova
noms davė vartotų gerų dra
panų 6 mergaitėms.

W. R. černauskai yra pa
siuvę iš viso 16 paltukų Lietu
vos vaikučiams, 12 paltukų 
skylutes yra išsiuvus M. šiur- 
kienė. Skustuvų, čeverykų ir 
drapanų yra davę sekami pmo- 
nės: šurkai, šlakis, A. Usevi- 
čienė, S. Gendrėnai, P. ir J. 
Kuliai, G. Daukas, G. Mikitai, 
A. V. Ivaškevičiai, L. Vaišno
ra, K. Žukauskas, A. Mockie
nė, J. Ivonaitis, P. žirgulis, 
Černauskai, J. Stančikas, W. 
Lekavičiai, P. Andrušunai, R. 
Barauskas, B. Kalvaitienė, P. 
Malinauskai, L. Baronas ir J. 
Morkau. Taipgi daug drapa
nų, gauta ir nuo kitataučių. Su
daryta 25 reguliuoti pundeliai 
(kits) sekamai: 5 pundelius 
ALDLD 50 kp., 12 pund. 
Draugijų Komitetas. Pavieniai 
po vieną pundelį: J. Stančikas, 
R. Barauskas, W. A. Lekavi
čiai, P. Andrašunas, W. R. 
Černauskai ir 3 A. Orlauskas.
Pinigais sukelta sekamai: 

Aukų surinkta
Kovo 8 d. $8.00
Balandžio 1 d. 29.25
Gegužės 10 30.00
Liepos 15> 371.25
Rugsėjo 16 92.25

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su arpe-

K.

.Iš senų 
naujus 
lūs ir 

\sudarau 
įrikoniškais. Rei- 
ikalui esant ir 
! padidinu tokio 

dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER '

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINĖ
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Viso 600.75
Liko nuo Parengimų 
Balandžio 1 $23.30 
Liepos 15 43.76
Rugsėjo 16 121.92
Gruodžio 1 84.54

Viso $273.52

Viso įplaukų $874.27
Išlaidos

LPT Komitetui
Pasiųsta $756.01

25 pundeliai 75.00 
Drapanų per

siuntimas 19.47
čeverykų pa

taisymas 10.60

Viso išlaidų $861.08 
Ižde randasi su 1-ma

sausio, 1945 $13.19
Nuo gruodžio 1 d. parengi

mo ir aukų surinktų, komite
tas yra pasiuntęs pinigais 
$125 kalėdinių dovanų Lietu
vos vaikučiams.

Po parengimo dar prisidėjo 
su dovanomis vaikučiams A. 
Orlauskas $10, J. ir K. že
maičiai $‘5 ir F. Manelis $1. 
Viso pinigais kalėdinėms do
vanoms $141. Visi pasiųsta 
LPTK. Už suteiktas dovanas, 
pinigais, drapanomis ir čeve- 
rykais, Lietuvos žmonės bus 
dėkingi visiems aukavusiems.

Draugijų Komitetas tęs vei
kimo darbą ir toliau. Tad pra
šome visų geros valios lietu
vių padėti ir ateityje prisidė
ti su drapanomis, čeverykais ir 
pinigais. Komitetas pradėjo 
veikimą su pažmoniu vasario 
10 d. Balandžio mėnesyje ruo
šiamės prie koncerto. Artistai 
bus iš Eastman muzikos moky
klos. Dieną paskelbsime kaip 
tik bus sužinota. č.

Smagus, Skaitlingas LLD 30 
Metų Jubiliejaus Bankietas; 
Palinkėjo Sveikatos ir Ener
giškai Darbuotis Draugijos 

Įsteigėjui, Leonui Prūseikai
Sekmadienį, vas. 4 d., Lie

tuvių Auditorijoj, įvyko Lietu
vių Literatūros Draugijos 30 
metų jubiliejaus bankietas. 
Svečių prisirinko daug. Ban
kietas buvo rengiamas ant 
greitųjų, kad prisirengti drau
gijos jubiliejiniam vajui.

Paminint draugijos 30 metų 
darbuotę, buvo atžymėta drau
gijos įsteigėjo Leono Prusei- 
kos 40-ties metų literatinio 
darbo sukaktis.

Puošnaus, reikšmingo vaka
ro programą atidarė Adomas 
Yuris. Jis, apibūdinęs bankie- 
to tikslą ir pažymėjęs, kad 
kartu bus pagerbti ir draugi
jos vajminkai bei spaudos pla
tintojai, perstatė programos 
tvarkos vedėju Stasį Vėšį, 
LLD 1-mo Apskričio sekreto
rių.

Roselandietis J. Misevičius 
parūpino garsiakalbį. Jis vi
suomet pagelbsti susirinkimam 
su šiuo taip svarbiu instru
mentu balso išnešiojimui.

St. Vėšys apibudino draugi
jos veiklą, praeitų metų vajų, 
perskaitė laišką nuo J. Gilma- 
no, LLD 2-ro Apskričio pirmi
ninko, reikale iššaukimo tą ap-

Thomas J. Klimaitis
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
Šermeninė (Koplyčia) 

NEMOKAMAI 
Teisingas Patarnavimas 

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA.
Tel. 3-6723.

skritį į lenktynes. Po to jis iš
šaukė visą eilę dalyvių tarti 
po kelis žodžius apie Litera
tūros Draugijos nuveiktus dar
bus ir apie jubilijautą Leoną 
Prūseiką.

J. Mažeika kalbėjo apie 
draugijos budavojimo laikus, 
kada dar jis gyveno Youngs
town, Ohio.

Uršulė Andriulienė, pasižy
mėjus draugijos vajininkė ir 
viena iš darbščiausių Chicagoj 
spaudos platintojų — Vilnies 
užrašinėtojų — trumpoj kal
boj nurodė, kad agitacija turi 
baigtis praktišku darbu — įra
šymu į draugijas naujų narių 
bei gavimu naujų skaitytojų.

Tarė kelis žodžius E. *Lapė- 
nienė, kuri visuomet pasidar
buoja spaudos platinimu. J. 
Stalioraitis, taręs kelis žodžius 
jubiliejanto adresu, savo kal
bos svorį dėjo ant draugijos 
jubiliejinio vajaus. Ypač pa
brėžė, kad Marquette Parko 
kuopa suvarys į ožio ragą 
Brighton Parko kuopą naujų 
narių gavime.

J. K. šarkiūnas apie Drau
gijos darbus ir apie pažangaus 
judėjimo veikėjus, ryšium su 
atžymėjimu L. Prūseikos lite- 
ratinės veiklos, pasakė gražių

(Tąsa 5-tame pusi.)

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

Nupiešiam PlanusDarome ir Pritaikome Akinius
Drs. Stenger & Stenger 

Optometrists 
394-398 BROADWAY 

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

USED FAT WORKS HERE!

One pound of used fat is required 
to supply medicines to maintain 
one bed in a military hospital for 
12 days. Save ever.y drop of used fat.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALIN®) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės.
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

F. W. Shalins 
(SIIALINSKAS) 

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

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.

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, IIEMORRHOIDAI ir ki
tos Mėšlažamės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu- 

__ mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS 
gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spindulių 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikrina 
tinkamą gydymą.

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

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

(Įsist. 28 m.)

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

E

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon Si
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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palyginimų, kaip auga prole
tarinė inteligentija.

V. Andrulis, taręs keletą sa
kinių apie jubiliejantą, nurodė, 
į didžius draugijos nuopelnus. 
Iš visų ateivių šioje šalyje tik 
lietuviai turi tokią brangią ir 
tiek daug davusią apšvietos 
srityje organizaciją, — sakė 
kalbėtojas.

Jis prisiminė apie didžius 
lietuvių žygius Klaipėdos iš
laisvinime. Lietuviai kariai, 
vadovaujami generolo Urbšio, 
lietuvių daliniai išlaisvino 
Klaipėdos miestą. Jie pirmu
tiniai užkėlė socialistinės res
publikos vėliavą ant miesto ro
tušės, sakė kalbėtojas.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

JUNIOR TELLER
STENOGRAFĖ-TYPISTĖ

I. B. M. Proof Machine 
Operatoriai

Puikiausia Proga Gabiem 
Pradiniam.

Patraukianti Alga

TELEFONUOKITE
CHICKERING 4-3500

■

? I

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS

APVALYTOJAS-DIENOM 
VALANDOS 8 A.M. 

IKI 5 P.M.

APVALYTOJAS-NAKTIM
VALANDOS 5 P.M.

IKI 11 P.M.
GERA ALGA 

NUOLATINIS DARBAS 
REIKALAUJAMA ’ PALIUOSAVI- 

MO PAREIŠKIMO.
MELCHIOR, ARMSTRONG

DESSAU CO.,
GRAND AVE. 

RIDGEFIELD, N. J. 
TELEFONUOKITE 

MORSEMERE 6-5900

VETERANS
Tęskite Atlikimą Savo Pareigų
BŪTINUOSE DARBUOSE

VYRAI
REIKALINGI IŠSIUNTIMAM 

ĮRENGIMŲ Į UŽSIENIUS 
Dėl smulkesnių informacijų 

Kreipkitės

ARGO PACKAGING CO.
418 Cherry St,, 

Philadelphia, Pa.
EMPLOYMENT OFFICE.

(41)

BALTINIU IŠNEŠIOTOJAI
Patyrę. Kreipkitės J Housekeeper. 

HOTEL VICTORIA
7th Ave. prie 51st St.

MERGINOS & MOTERYS
PILNAM LAIKUI

Bes turime Įvairių darbų savo 
fabrikuose

MERGINOMS PERĖJUSIOMS 16
Iš anksčiau patyrimas nereikalingas 

Gertis darbo sąlygos.

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST

PHILADELPHIA, PA
(48)

(41)

MERGINOS - MOTERYS
Kodėl nesimokyti linksmą 

GERAI APMOKAMĄ AMATĄ?
MES IŠMOKINSIME TAVE 

POPIERINIŲ PATTERN LANKSTYMO
Jums bus UŽMOKĖTA laike mokinimosi.

Alice Jonikienė perskaitė 
pasveikinimus Prūseikai iš 
Philadelphijos nuo Smithą ir 
iš Pittsburgh o nuo Sliekų, Ma
žiukuos, d r. Baltrušaitienės ir 
kitų.

F. Abekas kalbėjo apie Li
teratūros Draugijos • atliktus 
darbus, ryšium su tuo, kiek L. 
Prūseika yra įdėjęs plunksnos 
darbo apšvietos kėlimui. Jis 
nurodė į jubiliejanto parašy
tas knygas.

Kalbėtojas prisiminė, kad 
L. Prūseika jaunatvės dienas 
leido tais laikais, kai Vincas 
Kudirka gaivino lietuvybę. Po 
1905 metų revoliucijos Prūsei
ka caro valdžios buvo areš
tuotas, pasmerktas katorgon 
ir, pagaliau, ištremtas Sibiran, 
iš kur jis pabėgo ir atvyko 
Amerikon darbuotis išeivijos 
tarpe.

Tarpe prakalbų buvo gražus 
meno programas. Dainavo A. 
Kenstavičienė ir R. Abekienė 
duetus, akompanuojant Pearl 
Johansen. P. Dauderis, V. Ju- 
dzentavičius ir P. Burdulis dai
navo trio, pianu palydint D. 
Yuden. Dainos publikai labai 
patiko.

Duetas ir trio po vieną dai
ną “dedikavo” jubiliejantui. 
Apskritis už šaunų L. Prūsei- 
kos darbavimąsi draugijos au
klėjimui įteikė jam dovanų — 
piešinį laikroduką.

Bendrai Literatūros Draugi
jos 30 metų jubiliejaus ban
kietas praėjo labai smagiai: 
svečiai šaunioje nuotaikoje 
linksminosi iki vėlumos.

Darbininkų 
Sveikata

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
obuoliai esti truputį ilgesni 
iš priekio į užpakalį.

Tokia, akių būklė, tiesa, es
ti nevienoda. Tūliems trum
paregystė eina labyn, o ki
tiems apsistoja. Manau, kad 
antrojo gydytojo nurodymai 
kiek tikslesni. Jeigu vaikas 
gali patogiai apseiti be aki
nių, tai tegul juos dėvi tik 
kada reikia matyt iš tolo.

Nebolgai akys masažuoti, 
iš; lengvo maigyti po porų 
minučių kelis kartu kas die
na. Ir reikia Vengti smul
kaus darbo prie silpnos 
šviesos. Reikia gamtinio 
muisto su visa vitaminų 
gausa, nes vitaminai sustip
rina ir akių plėves ir visų i 
organizmų.

REIKIA 
BARTENDERIO
DARBAS DIENOM 

REIKALAUJAMA PALIŪDIJ1MO 
LUCKYS BAR & GRILL 

15 GRAND STREET EXTENSION. 
BROOKLYN.

APVALYTOJAI
GERA ALGA 

PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS
MARK CROSS CO.

655 5TH AVE.

(11)

(11)

(44)

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSE PO 8 VALANDŲ

[PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
(44)

ABELNAI PAGELBININKAI
100% KARINIS DARBAS 

8 VALANDOS VIRŠLAIKIŲ
ADAMS CONTRACTING 

ENTERPRISES
610-28 SMITH: ST., 

BROOKLYN.
8TH AVE. SUBVE IKI 

SMITH—9TH ST., BROOKLYN

MERGINOS
PAKAVIMUI POTATO CHIPS 

GERAI ĮKELTA ALGA 
KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

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

(41)

MERGINOS
Lengvam fabriko darbui. 60c j valandą.

Nuolatinis darbas. Linksmos apylinkės.
I. Molomut, 2 W. 3 J st St., Roon 312.
■(40)

(42) OFISO MERGINA

PUIKIAUSI UŽDARBIAI 
TOS KURIOS TURI GABUMŲ 

šviesios, linksmos aplinkybes 
Patogi Transportacija

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

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

MERGINOS

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)

PRADINĖ
DIDELEI DOWNTOWN 

KORPORACIJAI
PUIKIAUSIOS APLINKYBĖS

PROGA PAKILIMAM.

KREIPKITĖS ROOM 3454

Patyrusios prie
Viena ir Dviem Adatom 
SIUVAMOS MAŠINOS 
GERA ALGA-—BONAI
Dirbti prie WACS Blouses 

Ginkluotom Jiegom
100% VALDŽIOS DARBAS

Aplikacijos Gaunamos 
Bile Laiku Dienomis

Tallyrand & Sportswear
153 Lawrence St. (kamp. R. R. Av.)

HACKENSACK, N. J.
Prisilaikoma WMC Taisyklių

MONROE MAŠINOS 
OPERATORĖS

5 DIENOS. DIDELE KOMPANIJA
$28. PRADŽIAI.

GRAŽIOS APLINKYBES 
PROGA PAKILIMAM.

SKAMBINKITE WALKER 5-1200
EXTENSION 356.

(40)

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

ELIZABETH, N. J.
Elizabeth - Lindeho ir apylinkės! 

mezgėjų grupė rengia smagų va
karėlį, su gėrimais ir užkandžiais, 
įvyks 18 d. vasario, L. P. Kliube; 
408 Court St. Pradžia 5 v. v. šio 
vakaro pelnas bus skiriamas nupir- i 
kimui drapanų Lietuvos vaikučiams. 
Draugai, dalyvaukite} visi, pagclbė- 
kitp padaryti šį parengimą sėkmin
gu.

VYRAI IR BERNIUKAI
Abelnas Darbas

SALDAINIŲ KRAUTUVĖJE 
Patyrimas Nereikalingas 
Puikiausia Proga Pakilimams 

Laikas ir Pusė už Viršlaikius 
DUODAME UNIFORMAS

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST. 

PHILADELPHIA, PA.
(48)

4 d.
,ai

REIKALINGI FIREMEN
Reilly Stoker Boiler 

NUOLATINIS DARBAS.
GEROS ALGOS.

Prisilaikoma WMC Taisyklių.
BUDMAR MILLS & MFG. CO.

350 Hoover Ave.,
BLOOMFIELD, N. J.

VYRAI
MOKINIAI
DIENINIS ŠIFTAS

65c i Valandą Pradžiai
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
NAKTINIS ŠIFTAS.

Tl’/jc 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.

120 BROADWAY, N. Y. C

RAŠTININKES

(43)

MOKINIAI 
PAPRASTI DARBININKAI 

ir 

ABELNAI PAGELBININKAI

(41)

DARBAI PRIE FILING, 
CLAIM IR STATISTIKŲ 

DEPARTMENTUOSE.
ŠIEK-TIEK TYPING

INSURANCE COMPANY 
DOWNTOWN NEW YORK

5 DIENŲ SAVAITĖ
KREIPKITĖS Į

PERSONNEL OFISĄ
151 WILLIAM STREET

OPERATORĖS
Singer Sewing Mašina

TAIPGI PRADINĖS
Nuolatinis darbas. Gera alga. Viršlaikiai.

BŪTINA PRAMONĖ
Arti visų subvių ir busų

NATIONAL CASKET CO.,
INC.

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

KEY PUNCH 
OPERATORĖS

PATYRUSIOS,
Pilnam Laikui

TAIPGI MERGINOS
Prie Filing

Typing
Raštinės Darbas, ir 1.1.

Su ar be patyrimo

5 DIENŲ SAVAITĖ 
37Į/2 VALANDOS

PASTOVŪS DARBAI

STENOGRAFĖS

pakilimam.
Puikios Aplinkybės 

Didelė apdraudos kompanija.
Kreipkitės

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

NEW YORK CITY.

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

Pokarinė ateitis.
šaukite dėl susitarimo pasimatymui

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

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

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių
(41)

(40)

Programų eigoj liko priim
ta rezoliucija ir pasiųsta Vals
tybės Departmentui, reikalau
jant panaikinti žadeikio atsto
vybės pripažinimą.

L. Prūseika’, perstatytas kal
bėti, paačiavo už sveikinimus 
ir dovanas, pažymint, kad ju
dėjimas iškelia žmones; kad 
tų žmonių yra dikčiai. Jis pa
sižadėjo ir toliau darbuotis, 
kiek jėgos leis.

Bankietas buvo ne tik sma
gus pažmonys ir pasidžiaugi- 
mas draugijos nuveiktais dar
bais, ne tik įvertinimas drau
gijos įsteigėjo nuoveikių, bet 
prisirengimas prie jubiliejinio 
vajaus; prie gavimo naujų na
rių į draugiją.

Reikia pasakyti, kad ban
kietas buvo surengtas gerai. 
Tenka pagilti apskričio komi
tetą už tokio svarbaus, reikš
mingo ir draugijos darbus ke
liančio bankieto surengimą.

Rep.

Kom. (39-40)

LINDEN, N. J. 
. Prašome įsitėmyti; Kovo 
įvyks gražus parengimas, Liet. I
sves Parke, 340 Mitęhell Avė., 4 v. 
ieną. Turėsime kalbėtojų ir daini
ninkų. Pirmą sykį dainuos naujas 
Liądeno Moterų ir Merginų Cho
ras!, vad. Jokūbui Stukui. Taipgi 
busi parduodama Karo Bonai. —

HARTFORD, CONN.
LDS 79 kp. rengia Balių, vasario 

18 d. Pradžia 2 vai. dieną. Laisvės 
Chpro salėje, 155 Hungerford St. 
Bus muzika šokiams ir užkandžių. 
Šį parengimą ruošia 
Drąugija, tad kviečiame 
paremti. — Kom. (39-40)

Pašalpinė 
dalyvauti,

PHILADELPHIA, PA.
Liet. Pag. Teik, komiteto 

rinkimas įvyks šeštaįenį, vasario 17 
d.,; 1218 Wallace St., 8 v. v. Yra nu
pirkta ir išsiųsta naujų drapanų, 
apie kurias bus raportuota. Daug 
yra svarbių reikalų. Prašome dele- 
ga 
sekr.

susi-

ų susirinkti. —‘A. J. Šmitas, 
(39-40)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

Gera Alga. Viršlaikiai.

Yale & Towne Mfg. Co.

TYPISTĖ
Jauna

Linksmos Darbo Sąlygos
Bonai Prisideda Prie Algos!

PROGA PAKILIMAMS

30 ROCKEFELLER PLAZA 
47-tos Lubos

(X)

DALIES LAIKO 
DARBININKAI

Iki 30 Valandą 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)

4530 TACONY STREET
PHILADELPHIA, PA.

„(41)

Vyrai

ĮRENGIMŲ OPERATORIAI 
BE PATYRIMO

Proga išmokti 
operuoti chemišką

{rengimą seniai įsteigtoj kompanijoj.

CHARLES LENNIG & 
5000 Richmond Street 
PHILADELPHIA 

(BRIDESBURG)
Mūsų atstovas su jumis tarsis pas 

4417 Frankford Avė.
(48)

U.S.E.S.,

(42)

MERGINOS
PAGELBĖJIMUI LABORATORIJO
JE

MERGINOS

CO

IR IŠSIUNTIMAMS, PRIE UŽ
DĖJIMO LABELIŲ IR 
LENGVAM FILLING.

40 VALANDŲ
5 DIENŲ SAVAITĖ

APMOKAMOS V AKACIJOS
KREIPKITĖS

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

 (41)

ABELNAH FABRIKO DARBUI

MERGINOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Abelnas Raštinės Darbas 
Accounting Departmente 

ŠIEK-TIEK TYPING
5 DIENŲ SAVAITĖ

PUIKIAUSIA PROGA 
KOSMETIKŲ FIRMA

Kreipkitės ant 47-ty Luby 
30 ROCKEFELLER PLAZA 
_________________________ (X) 
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.
_________________________L122

l-MI IR 2-RI ŠIFTAI
KREIPKITĖS

PATYRUSI RAŠTINES 
DARBININKĖ

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

JOHN J. NESBITT, INC
STATE ROAD & 

RHAWN ST.

HOLMESBURG
PHILADELPHIA, PA

MOKANTI TYPING
Vedimui Supirkimų Department© 

Rekordų Dideliam Išdirbimų 
Fabrikui, Kuris Randasi 

Queens.
Puikiausi Pokariniai Prospektai.

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

Ozone Park 16, L. L
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.

BALTIMORE & OHIO R.R.
Turi Vietų

PAPRASTIEM 
DARBININKAM

TROKŲ VAIRUOTOJAMS

OPERATORIAI
I

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)

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)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. rengia svarbias 

prakalbas, vasario 18 d. Liet. Taut, 
salėje, 928 E. Moyąmensing Avė. 
Pradžia 2 vai. dieną. Kalbės Marga
ret Kavaliauskaitė iš New Yorko 
ir Senas Vincas (Jakštys) iš Gibbs
town, N. J. Kviečiame visus daly
vauti, išgirsti svarbių prakalbų. 
Įžangos nebus. — Kom. (39-40)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. ►susirinkimas 

įvyks vasario 18., 11 vai. ryto. Ye- 
mans St. Visi nariai dalyvaukite 
laiku, nes turirhe svarbių reikalų 
aptarti. — A. V., sekr. (39-40)

KREIPKITĖS Į ROOM 202 
24TH & CHESTNUT STS., 

PHILADELPHIA. PA.
(34)

OPERATORIAI
VIENA IR DVIEM ADATOMLAISVES BAZAR AS

Kovo-March 16, 17 & 18th NUOLATINIS DARBAS
VIRŠLAIKIAI

ADAMS CONTRACTING 
ENTERPRISES

PROSYTOJAI
Finišcriai ir Operatoriai 

Unijinė dirbtuvė. Nuolatinis Darbas. 
Gera Alga.

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

Cliffside Park, N. J.
(42)

610-28 SMITH ST., 
BROOKLYN.

8TH AVE. SUBVE IKI
SMITH—9TII ST., BROOKLYN

(42)

REIKIA

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

VYRAI ABELNAM KARINIAM DARBUI 
POKARINĖ PROGA

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

(39-44)

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)

GRAND PARADISE HALL
318 Grand St., B’klyn, N. Y.-——1—

Ar jau rengiatės j Laisvės ba- 
zarą? Jis bus kovo-March 16, 
17 & 18 dd., Grand Paradise

Salėse, 318 Grand St.
—

Laisvės bazarui aukų lau
kiame iš visos Amerikos. Lais
vė yra visos Anjerikos pažan
giosios lietuvių: • visuomenės 
dienraštis, visos Amerikos rei
kalas yra rūpintis šiuom ar 
tįiom prisidėti prie bazaro.. i

(44)

APVALYTO JAS 
Daugmeninei skalbyklai.

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

(44)

(41)

BECKWITH—CHANDLER
‘ REIKIA

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

švarios aplinkybes.
Prisilaikoma WMC taisyklių. Saukite

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

PRIE CANVAS 
PUIKIAUSIA ALGA

VYRŲ
KRITIŠKAM KARINIAM DARBUI

LA1SNIU0T0 FIREMANO
PRIE GARINIO PEČIAUS

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

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

 (40)

KREIPKITĖS

DECORA COMPANY LTD
510 BELMONT AVE 

HALEDON, N. J.

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.
(40)

(45)

MOTERYS 
Daugnieninei Skalbyklai 

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

BROOKLYN.
(44)

_________________________ (41)

MERGINOS--MOTERYS 
AMŽIAUS 18 IR VIRŠAUS 

Patyrimas 
Nereikalingas 

Būtinas 
Karo Darbas 
Lengvas Sustatymas 

ŠVARIAME,
MODERNINIAME FABRIKE

GENERAL 
ELECTRIC 

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

(Bile West Side Subve iki 14th St A 
PATOGU IR I HUDSON TUBES.

(41)

■4

i
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NewYorto^^ftZlnftn Drabužių Centre Vis 
Dar Reikia Talkos

Veikiausia, kai kam iš .jūsų

Tarp Lietuvių
Kastancija Petruškaitė, 183 

Milford St., jau antras mėnuo, 
kaip serga. 

* * *
Real-estatininko Mačiulio vy

riausia duktė sunkiai sirgo, 
buvo suparalyžiuota. Dabar 
jau sveiksta.

Mrs. Sadauskas, 642 Belmont 
Ave., gera Laisvės skaitytoja 
ir rėmėja, buvo susirgusiu bet 
jau sveiksta. Linkiu ligonėms 
greitai pasveikti.

* * *
Mano gerų draugų Roko ir 

Antaninos Povilauskų sūnus 
šiomis dienomis išvyksta užjū
riu. Povilauskai gyvena 810 
Knickėrbocker Avė.

* * *
Apolonijos ir Augusto Rut- 

kūnų sūnus taipgi šiomis die
nomis išvyksta užjūriu.

* * *
Emilijos ir Antano Gerdaus- 

kų antrasis sūnus Vytautas iš
eina i Merchant Marine.

BROLIAI FRANK IR 
ANTHONY YAKŠTIS.

Wood haven iečių Marcelės ir 
Motiejaus Yakščių sūnus 
Frank randasi Naujojoj Gui- 
nejoj, o Antanas tarnauja 
Alaskoj.

* * *
Mr. ir Mrs. Norkų sūnus 

Bobbie randasi Pacifike.
* * *

Katrės ir Jono Hermanų sū
nus Charles išvyksta užjūriu.

Linkiu visiems jauniems kar
žygiams greitai laimėti pergalę 
ir laimingai sugrįžti. O. Y.

New Yorko didžiajame 
Liaudies Knygyne atidaryta 
paroda paminėjimui 75 metų 
sukakties nuo įsisteigimo Hun
ter Kolegijos.

Darbo Partija Rengia Masi
nius Mitingus už Wallace

Darbo partija new yorke reng 
ia 4 mitingus wallace paramai

Amerikos Darbo Partijos •-WB 
kliubai didžiajame New Yor
ke rengia eilę masiniu mitin
gu, kuriuose aiškins,, kaip yra 
svarbu darbo žmonėms ir vi
sai pokarinės gerovės pagei
daujančiai Amerikai, kad

Wallace būtų užgintas komer
cijos sekretorium.

Pirmasis iš tų masinių mi
tingų įvyks vasario 23-čią, Ri
verside Plaza Hotel. Kalbės 
kongresmanai Vito Marcanto- 
nio ir Sol Bloom, Henry Eps
tein, valstijos senatorius Ma
honey. Keli kiti mitingai bus 
kitose dalyse miesto.

Dėl Ko Bujoja Juodasis 
Turgus? Ką Daro Kai-

I nų Kontrolė?
Tankiai, negaudami vieno 

ar kito daikto, mes skundžia
mės, išmetinėjame. Bet jeigu 
paklaustų mūsų, kas kaltas, 
didžiuma tik spėliotume, nei 
sau, • nei kam kitam teisingo 
atsakymo negalėtume duoti. O 
kada tiktai mes nežinome tik
ro atsakymo, tada negalime 
prisidėti prie padėties gerini
mo. Neteisingu aiškinimu ga
lime tik pabloginti padėtį.

Skundų dėl stokos kai ku
rių produktų buvo kilę perei
tame Lietuvių Moterų Apšvie- 
tos Kliubo susirinkime. Kad 
išsiaiškinti padėtį teisingiau
sia, kad gauti pirmarankių, 
autoritetingų žinių pirm dary
mo žingsnių ką nors veikti 
tuo klausimu, buvo nutarta 
prašyti Kainų Administraci
jos (OPA), kad atsiųstų kal
bėtoją į sekamą susirinkimą. 
Buvo pageidauta, kad plačiau 
nušviestų vėliausias tos įstai
gos problemas ir veiksmus 
toms problemoms išrišti, kad 
atsakytų mums rūpimus klau
simus.

OPA sutiko mums patar
nauti. Kalbėtoją atsiųs į šį 
susirinkimą, ketvirtadienio va
karu, vasario 15-ta, Laisvės sa- 
lėj, 419 Lorimer St., Brook- 
lyne. Kviečiame visas-visus pa
sinaudoti šia proga.

Kiiubietės prašomos šį va
karą sueiti anksčiausia, apie 
7:30, kad pirm pribuvimo 
kalbėtojo spėtume atlikti sa
vo kliubo reikalus.

Kliubietč.

Dovanos Lietuvos 
Žmonėms

Per Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komiteto Brooklyno sky
rių dovanų įėjo sekamai:

Liet. Am. Piliečių Kliubas, 
(per Fr. Reinhardt), Brookly- 
ne, $25.

Adomas Stankevičius, New 
York City, N. Y., ir O. Y., 
Brooklyn, po $5.

M. Kraujalis, Brooklyn, N. 
Y., $3.

širdingai ačiū!
K. Rušinskienė,
LPTK Brooklyno
Skyr. Firi. Sekr.

Miesto Taryba Priėmė 
Rezoliuciją Prieš

Diskriminaciją
Pereitą antradienį įvykusia

me savo posėdyje Miesto Ta
rybą /y'šenbalsiai priėmė Davis 
pasiūlytą rezoliuciją, kuria pa
raginama New Yorko Seime
lis j^iirtiti Ives-Quinn bilių.

Ta$ai bilius, jeigu taptų 
įstatymu, samdant darbinin
kus draudžia diskriminuoti 
dėl rasės, tikybos ar spalvos.

Pirmu kartu Miesto Taryba 
veikė visiškai vieningai, nepar- 
tyviškai, komunisto įteiktą re
zoliuciją priėmė be vilkinimo 
ir be kaitaliojimo savomis.

Rezoliucija dėl prašalinimo 
diskriminacijos dentisterijos 
srityje atidėta, kada tarybi- 
ninkas Isaacs pasipriešino, 
kaip jis sakė, dėl technišku
mu, v

Pakeičia Kurui Aliejaus 
Gavimo Kiekį

Karinė karui ir kurui alie
jaus paskirstymo administra
cija vėl pakeitei aliejaus davi
mo kurui nuostatus. Jie biskį 
skirtingi New Yorko miestui 
nuo, taikomų Naujajai Angli
jai ir apskričiams į vakarus 
nuo Cayuga. (Anoms tolimo
sioms sritims leidžiama duoti 
vienu kartu aliejaus ne dau
giau 200 galionų, kerosinos ne 
daugiau 25 galionus.)

New Yorko mieste vasario 
7-tą nustatytas 100 galionų, ru- 
bežius dabar pakeičiamas, lei
džiama vežti iki 200 galionų 
vienu kartu. Bet nevalia vežti, 
jei dar turi 100 ar daugiau 
galionų ant rankų ir nevalia 
duot kerosinos, vieton aliejaus 
ar aliejaus, vieton kerosinos.

Vėl Apdovanojo Sniegu
Pereitą antradienį v&l pri

krito apie trys coliai drėgno, 
naujo sniego. Prisidėjęs prie 
nuslidintų senojo sniego ledų, 
šis sniegas bus priežastimi su
daužymo ne vienos mašinos ir 
pėstininkų apsidaužymo. Kar
tu su sniegu siautė pusėtinas 
vėjas, protarpiais iki 45 my
lių per valandą.

Iki šiol miestas yra (turėjęs 
39 dienas baltos žiembs. La
bai retai taip teatsitinka. Ta
čiau rekordo dar nepasiekė. 
1919-20 metų žiemą miestas 
turėjo 59 baltas dienas,

nusibodo ir skaityti, jog “bai
giame, baigiame,” o vis neuž
baigta drabužiai sukrauti. 
Tiems, kurie dirba nuolatos, 
be abejo, juo labiau norėtųsi 
turėti greitos užbaigtu vės. Jų 
laukiama šią savaitę. Tačiau, 
kas gali žinoti?

Pavyzd in, pereitą antradie
nį atvežta iš Grand Rapids 
apie 20 didelių pundų-skrynių 
gerų dėvėtų ir naujų drabu
žių. Ot ir vėl keli ekstra ru
tuliai po 300 su virš svarų, čia 
pat esamus neigi bepaliksi, tu
ri eiti į baigiamą siuntinį. Bet 
tokie tankiai gaunami “prie
deliai” taip ir nustumia už
baigtu ves tolyn.

Du didieji pianistai-kompozitoriai, Franz Liszt (Ste
phen Bekassy) ir Frederic Chopin (Cornel Wilde) su
sitinka ir tampa draugais. O muzikos meistras (Paul 
Muni) su Coulouris ir Sig Arno planuoja Chopinui 
svarbų koncertą. Vaizdas iš Columbia spalvotos filmos 
“A Song to Remember,” rodomos Radio City Music 
Hall, 6th Ave. ir 50th St., New Yorke.

Laisvės Bazaras
Kovo-March 16, 17 ir 18

Visas Tris Dienas Su Dainų Programa
Bus

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

RUOŠKIMĖS LAISVĖS BAZARUI

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

James McKay, 41 m., lan
gų valytojas, nusilaužė abie-' 
jų rankų riešelius darbe kris
damas nuo 3 aukšto lango prie 
461 4th Ave., New Yorke.

Daug Trafiko Nelaimiy
______

žiūrint į trafiko nelaimes, 
neatrodo, kad miestui trūktų 
gazolinos. Pereitą savaitę bu
vo 227 auto nelaimės. Jose už
mušta 9, sužeista 254 asme
nys. Viso šiais metais New 
Yorko mieste jau buvo 7,284 
nelaimės, 65 mirtys ir 1,550 
sužeistų.

Newyorkieciai Turėję 
Rizikingą Pareigą

Viskas karo lauke rizikinga. 
Tačiau tūlos padėtys dar rizi- 
kingesnės.

Pirm užėmimo Schwamme- 
nauel tvenkinio, amerikiečių 
komanda norėjo žinoti, ar vo
kiečiai pasiruošę tvenkinį iš
sprogdinti. Jeigu sprogdintų, 
18 pėdų vandens siena pasi
leistų Roer upe ir strategija 
armijoms jau būtų kitokia. 
Pasiųsta du oficieriai su 6. ka
riškiais 200 pėdų gelmėn po 
tvenkiniu tą ištirti. J tunelį jie 
turėjo nusileisti pro vokiečių 
.kulkas ir ten būti nuneštais 
kartu su tvenkiniu, jeigu tas 
būtų buvęs užminuotas.

Kariai tvenkinį rado neuž
minuotą ir parnešė žinią. Tar
pe buvusių toje paskirtyje bu
vę ir du newyorkieciai — 
Kurt Storkel, 30-91 48th St., 
Long Island City, ir Kenneth 
Hart, 839 Putnam Ave., 
Brooklyn.

Didžiosiose miesto krautu
vėse Moterys Liuosnbrės pasi
statė būdukes, kurioje sėdinti 
jų atstovė aiškina, ką šeimi
ninkės ^privalo taupyti karo 
reikalams.

PIRKITE KARO BONUS

RANDAVOJIMAI

Šeimininkėm-Siuvėjom

Jeigu ’grupė iš jūsų galėtų 
ateiti dienomis padirbėti prie 
siuvimo, jūs užbaigtuves pa
stūmėtume! dar kokiai dienai 
ir sudarytume! bent kelis eks
tra rutulius. Yra netaisytų 
drabužių. Bet vakarais niekas 
prie jų negali dirbti, nėra vie
tos. Vakarais kriaučiai ir ne 
kriaučiai dabar tegali dirbti 
tik prie pakavimo drabužių.

Nežiūrint labai blogo oro, 
pereitą antradienį vistick tu
rėjome pakankamą talką. Jei
gu taip bus visais vakarais, tai 
užbaigtuves šio, 8-to Siuntinio, 
jau netoli. Lauksime jūsų tal
kos kas vakarą. P-kė.

MacLeish Kalbės 
New Yorke

Pirmu kartu po jo paskyri
mo valstybės sekretoriaus pa
dėjėju, Archibald MacLeish 
kalbės New Yorke šį sekma
dienį, viešbutyje Astor. Jis 
kalbės bankiete, suruoštame 
Menininkų, Mokslininkų, Pro- 
fesijonalų Nepriklausomo Ko
miteto. Tai to paties, kuris

taip įtakingai pasidarbavo iš
rinkimui Roosevelto.

Tarpe kitų žymių kalbėtojų, 
bankiete bus J. V. senatoriai 
Pepper, Moore; kongresmanė 
aktorė Helen Gahagan Doug
las. Rengėjuose-rėmėjuose yra 
daug žymių mokslininkų ir ar
tistų.

City College, New Yorke, 
pradėjo antrą semestrą 98-tų 
akademinių metų su 13,500 
studentų.

Prašo Pirkti Cigaretę 
Tik 1 Dienai .

Kainų a d m i n i s t r atorius 
Woolley atsišaukė į rūkorius 
pirktis cigaretų tik vienai die
nai. Pereitą savaitę jis turėjo 
pasitarimą su pardavėjais 
daugmeniškai ir dirbėjais. Jie 
pasižadėję kooperuoti. Jeigu 
jie pildys pažadą neparduoti 
juodajam turgui, o rūkoriai 
nepirks daugiau, negu būtina 
tai dienai, padėtis turėtų pa
gerėti.

<-------
j BROOKLYN

: UBOR LYCEUM i;
DARBININKŲ ĮSTAIGA ?

j SALES del Balių, Koncertų, Banketų, i 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais {taisymais.

u KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos j
? 949-959 Willoughby Ave.

Tel. ^agg 2-3842
-----------------------------

Valentine dienos iškilmėse 
prie Borough Hall laiptų, 
Brooklyne, atidengta didžiulė 
širdis, su užrašu: “Brooklynas 
—Didžiausia širdimi Susiedija 
Pasaulyje.”

Didžiuma vaisių išlaiko ge-!
resnį skonį laikant šaltai, bet 
tūli šiltų kraštų vaisiai laikosi 
skaniau vidutinėje temperatū
roje. šilumą mėgstančiais skai
toma bananės ir ananasai (pi
neapple).

OF AMERICAN < 
GENIUS 

CHANGES

INTO PRICELESS)' 
MEDICINES FOR OUR 
WOUNDED MEN AND INT(PV„

I THOUSANDS OF WAR ’. A„ 
MATERIALSAND SUPPLIES V.A  ̂
TO HASTEN VICTORY ”

TURN IN USED FAT foa CASH 
and EXTRA RATION POINTS

Geri kambariai išsirbnduoja, 4 
kambariai; labai parankioj ir geroj 
vietoj, renda labai pigi, taipgi yra 
2 kambariai mažai šeimynai arba 
pavieniam. Lietuvis savininkas, pa
geidaujama gerų lietuvių. 518 Grand 
St., Brooklyne. Klauskite džianito- 
riaus Rinkevičiaus, 2-jais laiptais, 
po dešinei. (39-41)

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS: j įį2

Penktadieniais uždaryta

PRANEŠIMAS
Lituanica Square Restaurano 

Svečiams
Prašome visus jsitėmyti, jog res- 

tauranas bus uždaras sekmadie
niais pradedant vasario 18-ta, nuo 
12 valandos šeštadienio vakaro iki 
4 vai. pirmadienio ryto.

STANLEY RUTKŲNAS, 
savininkas.

282 Union Avenue.
(39-41) _______ A

rtž”......

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kalmos

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN •, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIA1GREEN STAR BAR 4 GRILL

Lietuviškas Kabaretas
Kas nori gražiai laiką prakišti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas “Green Star Bar and GriV nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE ,

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
H DM

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

SP LITUANICA SQUARE ^53

Restaurant
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas dieną ir naktj apart sekmadienių.
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVE. BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

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.

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




