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Apskritys iššaukė Antrąjį Ap
skritį į lenktynes. Ir labai ge
rai, kad Antrasis Apskritys 
pakvietimą priėmė. IAUD. ARMIJA SPARČIAI ŽYGIUOJA ARTYN DRESDENO

Turėsime smarkias ir nau
dingas lenktynes. Brūklynie- 
čiams prisieis gerai paprakai
tuoti. Mūsų apskričio pirmi
ninkas A. Gilmanas pasižadė
jo nepasiduoti Chicagos d įs
trik to sekretoriui St. Vešiu i.

O dabar nekantriai lauksi
me rezultatų.

Kuris apskritys pirmiausia 
gaus du šimtu naujų narių?

★ ★ ★
Vienas draugas iš Michigan 

valstijos rašo:
“Skaitydamas Laisvės kris

lus radau jūsų pastaba dėl 
siunčiamų Lietuvon laiškų 
grąžinimo. Jūs rašote: kas 
siunčia iš Brooklyno, tiems ne
grąžina.

“Tai aš parodysiu priežastį, 
kodėl Amerikos paštas kai ku
riu laiškus grąžino, nes ir man 
keletą laiškų sugrąžino. Pa
siunčiu ir konventą dėl pa
tikrinimo. Bet vėliau, kada po 
‘Lithuania’ padėjau raides 
‘U.S.S.R.’, tai laiškai nebegrį
žo.

“Aš manau, kad jums bus 
žingeidi! turėti po ranka fak
tus dėl argumentų.”

Autorius šio laiškučio yra 
P. Smalstis iš Royal Oak, 
Mich.

★ ★ ★
Dar iš vienos europinės sos

tinės išvalyta fašistinis bra
das ’ Ir Budapeštas jau laisvų
jų miestu eilėse.

Vėl didele garbe ir viso pa
saulio padėka apsivainikavo'; 
šaunioji Raudonoji Armija.

Kas bus “next”? Viena ar 
Berlynas ?

★ ★ ★

Napsakomai sunkiai nusidė
jo Rooseveltas, Churchillas ir 
Stalinas: kodėl gi jie nepa
klausė tokiu aiškių ir rūsčių 
instrukcijų, kokias jiems davė 
Šimutis ir Grigaitis? Juk jiems 
buvo prisakyta, kad jie savo 
konferencijoj nutartų, jog Lie
tuva turi sugrįžti į smetoninin- 
ku rankas. Jie gi taip nenuta
rė !

Pikta ir man, bet tik dėl to, 
kad Naujienų ir Draugo re
daktoriai nepaklausė mūsų, 
kuomet mes .jiems sakėme, 
kad tos jų kvailos iliuzijos yra 
muilo burbulas.

Ką jie dabar išgalvos ir su
galvos ?

★ ★ ★

Labai nusivylę ir londoniš- 
kiai lenkai. Ta piktoji ponų 
veislė, kaip ir mūsiškiai fašis
tai, nenori stipti ir gana. Jie 
irgi tikėjosi, kad Rooseveltas 
paaukos jiems Lenkiją.

Jie nepriimsią Krymo kon
ferencijos nutarimų ir tiek. Jie 
kovosią ir rėksią.

Apie tai netenka abejoti. 
Po 1917 metu caristiniai ru
sai irgi skerečiojosi.

Bet kur jie šiandien? O 
tiems rusams buvo daug leng
viau : juos palaikė Amerikos 
republikoniškoji vyriausybė. 
Londoniškiai gi ponai tos ma
lonės nesusilauks.

Karalių gadynė irgi baigia
si. Po šio karo veikiausia jų 
bepaliks tik dėl veislės.

Karalius kraštui tiek reika
lingas, kiek piktoji votis. De
mokratija gali labai gražiai 
apsieiti be jokios karūnuotos 
galvos . I

Aną dieną Naujienos sakė: 
Iš Londono tarptautinės darbo 
unijų konferencijos niekas ne
išeis. Ten nebus CIO prezi
dento Murray ir nebus Hill- 
mano.

(Tąsa 5-tame pusi.)

Tūkstančiai Talki
ninkų Bombanešių 
Pleškino Dresdeną

London. — 3,000 didžiųjų 
Anglijos ir Amerikos bom
banešių, dieną ir naktį 
smogdami Dresdenui, nu
metė 4,000 tonų bombų į šį 
Vokietijos miestą, turėjusį 
virš 600,000 gyventojų pirm 
karo. Tais žygiais amerikie
čiai ir anglai bendradarbia
vo su Raudonąja Armija, 
kuri neatlaidžiai skina sau 
kelią artyn Dresdeno.

Dresdenas yra nepapras
tai svarbus geležinkelių 
mazgas. Per jį eina tiesio
ginės geležinkelio linijos į 
Berlyną, į Čechoslovakijos ' 
sostinę Pragą, į Vengrijos i 
ir Austrijos spstamiesčius i 
Budapeštą ir Vieną, į Ru- 
munijos sostinę Bucharestą,! 
į Francijos pasienį ir kt.■ 
Per Dresdeną vokiečiai da- į 
bar siuntė daugiausiai pa- ! 
stiprinimų saviškiams Šile- ' 
zijoj. i

London, vas. 15.— Ketvir
tadienį pulkai Amerikos 
bombanešių iš naujo triuš
kino Dresdeną ir daužė ka
rinius vokiečių punktus tik
tai už tuzino mylių nuo vo
kiečių - Sovietų fronto lini-; 
jos. , I j
i ---------------------L-----------------

Bombų Audra prieš I 
Vokietijos Miestus
London. .— Trečiadienį 

viso kokie 8,000 Amerikos 
ir Anglijos bombanešių ir 
lengvesnių lėktuvų sprogdi
no, degino ir apšaudė kari
nius Vokietijos miestus — 
Weselį, Dortmundą, Bonną, 
Nurembergą, Magdeburgą, 
Leipcigą ir Austrijos sostinę 
Vieną. Trijuose žygiuose tik 
prieš Dresdeną dalyvavo 3,- 
650 amerikiečių- anglų bom
banešių ir lėktuvų - palydo
vų.

Jankiai Pradeda Štur- 
muot Corregidorą

1 * 'I > '»'■* ' į

Washington, vas. 15. — 
Japonijos radijas pranešė, 
kad du Amerikos karo did- 
laiviai, keturi šarvuotlai
viai, penki naikintuvai ir 
labai daug lėktuvų viesuliš- 
kai bombardavo japonus 
Corregidore, saloj - tvirto
vėj, pastoj ančioj amerikie
čiams įplaukimą į Manilos 
Įlanką, Luzon saloje. Pasak 
japonų, tai 10 amerikinių 
transporto laivų su tūkstan
čiais kareivių laukia praski- 
nimo jiem kelio į Manilos 
Įlanką.

Nesitaisą Vokiečiai
Maskva. — Paskutiniu 

laiku suimti vokiečiai kariai 
pripažįsta, kad bus Hitleriui 
“kaput”, bet beveik niekad 
nekaltina nacių už karo pra
dėjimą.

Amerikiečių ir francūzų infanterija prie Francijos miesto Colmar. Vėliau miestas 
buvo paimtas, apsupant 10,000 vokiečių.

BERLYNAS RAGINA VOKIEČIUS BE ATODAI
ROS ŽUDYT, NlJODYT TALKININKUS

London. — Hitlerininkai 
per Berlyno radiją šaukė 
vokiečius užmiršt bet kokius 
sąžinės krūpčiojimus ir be 
atodairos žudyt ir nuodyt 
visus nacių priešus.

AMERIKA SULAIKIUS 
ALGAS ŽADEIKIUI 

IR JO ŠTABUI
Iš Washingtono atėję 

gandai sako, kad Amerikos 
vyriausybė jau penkios sa
vaitės kai užšaldė algą Po
vilui Žadeikiui, smetoninin- 
kų atstovui ir visam jo šta
bui. žadeikis ir jo padėjėjai 
dėl to esą labai nusiminę.

Pirmiau žadeikis neva 
kaip Lietuvos atstovas gau
davo algą sau ir savo štabui 
iš Lietuvos pinigų, seniaus 
perkraustytų į Jungtines 
Valstijas. Dabar laukiama 
patikrintų žinių iš Washing
tono apie tą žadeikio nelai
mę. Tai būtų smūgis ir vi
siems amerikiniams smeto- 
nininkams.

Išlūžę Odro Upės Ledai 
Trukdą Rusų Žygius
London. — Ištvino Odro 

upė ir išlaužė ledus, kurie 
suardė pontoninius Sovietų 
'tiltus, permestus iš rytinio 
'upės kranto į vakarinį. Tuo 
būdu ledai pakenkė raudon
armiečių žygiams, kurie 
puola apsuptus vokiečius 
Kuestrinė; rytiniame Odro 
šone, 38 mylios į rytus nuo 
Berlyno, ir Frankforte, va
kariniame tos upės šone, 32 
mylios nuo Berlyno.

Net 171,700 Hitlerininkų Sunaikinta bei 
Suimta Vengrijos Sostinėje Budapešte

Maskva. — Be tų 110,000 
vokiečių ir vengrų kareivių 
ir oficierių, kurie buvo su
imti, ir 49,000, kurie liko už
mušti Budapešte, Vengrijos 
sostinėje, kaip jau pranešta, 
raudonarmiečiai vasario 13 
d.,, galutinai apvalydami Bu
dapeštą nuo priešų, suėmė

ALKANŲJŲ RIAUŠĖS
Maskvos radijas pranešė, 

jog Berlyne kilo išbadėjusių 
žmonių riaušės. Ginkluoti 
sargai saugo maisto krautu
ves nuo išplėšimo.

Jungtinėje Tautose 
Jau 40 Valstybių

Washington. —Dar keturi 
Lotyniškos Amerikos kraš
tai — Peru, Paraguay, Ecu
ador ir Čile — pasirašė 
Jungtinių Tautų pareiški
mą. Taigi, viso jau 40 šalių 
yra susidėję į j Jungtinių 
Tautų bendruomenę.

Du Amerikos Rūsy Pravosla- 
vy Dvasiškiai Maskvoj

Maskva. — Naujai išrink
tas rusų pravoslavų bažny
čios galva, patriarch. Alek
siejus priėmė atvykusius iš 
Jungtinių Valstijų ir Ka
nados vyskupą Al. Ponteiia- 
jevą ir kunigą Juozą Dzvon- 
činką. Jiedu sakė patriar
chui, kad Šiaurinėje Ameri
koje yra 300,000 Tusų pravo
slavų, priklausąnčių trim 
šimtam atskirų parapijų. 
Dabar tos parapijos norin
čios apsivienyti su Rusijos 
pravoslavų bažnyčia.

BULDOGAS PAPJOVĖ 
KŪDIKĮ

Los Angeles. — Buldogas 
papjovė 21 mėnesio mergai
tę Marguerltę Th. Derden- 
ger, kuomet giminė braukė 
jos motinai 'nugarą ant 
grindų. Mergaitė mėgino 
panašiai pabraukyt buldogą. 
Jis suėmė mergaitei už kak
lo ir nepaleido, nežiūrint 
motinos riksmų.

dar 12,700 hitlerininkų, ku
rių dauguma buvo sužeisti. 
Šiuo žygiu sovietiniai kariai 
paėmė ir vengrų generolus 
Hindy, Baumanną ir Enroe 
Cimkes ir vokiečių smogikų 
artilerijos pulkininką Loed- 
ingą, o tarp užmuštųjų ra
do lavonus vokiečių genero

Nelaisvėn paimti vokiečiai 
sakė, kad nacių ' smogikai 
išvaikė riaušininkus, reika
lavusius taikos, Leipzige, 
dideliame Vokietijos mieste.

LONDONIŠKĖ LENKU 
VALDŽIA NUSTOS 

PRIPAŽINIMO
London.—Associated Press 

numato, kad Amerika ir 
Anglija neužilgo pareikš, 
kad jos jau nepripažįsta 
londoniškės lenkų valdžios. 
Tos ponų valdžios premje
ras T. Arciševskis išplūdo 
Jungtines Valstijas, Sovie
tus ir Angliją už Krymo 
konferencijos tarimus, kas 
liečia Lenkijos rubežių su 
Sovietų Sąjungą ir reikalą 
paplatint dabartinę Lenkijoj 
veikiančią (Liublino) val
džią. Anglų laikraštis Star 
patarė londoniškiams len
kams nustot smarkavus ir 
sapnavus.

Italijos Rabinu Galva 
Virto Kataliku

Roma. — Romos Univer
siteto profesorius Israele 
Anton Zolli, Italijos rabinų 
galva, persikrikštijo į ka
talikus. Jis, dar būdamas 
rabinu, dirbo popiežiaus so
stinėje Vatikane, kaip vie
nas iš Biblijos Senojo Tes
tamento aiškintojų. Tarp 
Biblijos aiškintojų Vatika
ne, šalia katalikų, yra ir ke
letas kitų tikybų žmonių.

lų Rumohro ir Zehenderio.
Ištrūkusių Naikinimas
Nedideliam skaičiui vo

kiečių likučių buvo pavykę 
ištrukti iš Budapešto į arti
mą mišką. Bet Sovietų ka
riuomenė apsupo ir naikina 
juos miške.

Sovietai Apsupo Breslau; 
Nušlavė 12,000 Nacių Š neį
dėmiu! v: Užėmė 250 Vietų
London, vas. 15. — Pir

moji Ukrainos armija, mar
šalo Konev o komandoje, vi
sai apsupo Breslau miestą, 
didį geležinkelių ir fabrikų 
centrą, Vokiškos Silezijos 
sostinę, kaip pranešė Berly
nas. Breslau pirm karo tu
rėjo 615,000 gyventojų. Ko- 
nevo raudonarmiečiai taip 
pat užėmė Neusstaedtel 
Neusalz, Freystadt, Sprot- 
tau, Goldberg, Jauer ii 
Striegau, stambius geležin
kelio ir pleritų mazgus, ga
lingas vokiečių tvirtoves, ir 
dar 200 gyvenamųjų vietų. 
Kartu sovietiniai kariai šia
me fronte pagrobė 200 nacių 
lėktuvų pačiose jų stovyklo
se ir suėmė 2,100 vokiečių 
kareivių ir oficierių.

Sorau apylinkėje Sovietų 
kariai perėjo iš Silezijos į 
Brandenburgą, paties Ber
lyno provinciją, ir užėmė po
zicijas už 79 amerikinių my
lių į pietų rytus nuo Ber
lyno ir už 66 mylių nuo 
Dresdeno didmiesčio, Sak
sonijos provincijos sostinės. 
Tūkstančiai Amerikos ir 
Anglijos bombanešių karto
tinai smogė Dresdenui.

Po dviejų savaičių apgu-

Dar 3 Vokiečių Val
dininkai Nusmerkti
Washington. — Amerikos 

Karo Žinių Įstaiga paskelbė 
Paryžiaus radijo pranešimą, 
kad specialis nacių teismas 
nusmerkė mirt tris Badeno, 
Vokietijos provincijos, mini- 
sterius: K. Pflaumerį, W. 
Kohlerį ir K. Gaertnerį. Tai 
todėl, kad jie susiginčijo su 
nacių apskričio vadu Walte- 
riu Wagneriu. Jie kaltino 
Wagnerj, kaipo kyšių ėmiką 
ir moralį supuvėlį. Be to, šie 
ministerial sakė, kad Vokie
tija prakišo karą.

Kanadiečiai Stengiasi 
Prasiveržt per Rheiną

Paryžius, vas. 15. — Ka
nados kariuomenė dasigrū- 
mė iki Rheino upės ir ug
ningai kaujasi, stengdamasi 
prasiveržt per Rheiną ties 
Emmerich miesteliu. Kana
diečiai užėmė Warbeyen, 
Kleve srityje, ir įsiveržė į 
Hurendeich kaimą. Naciai 
kartotinai kontr-atakavo 
kanadiečius ir anglus, ban- 
dvdami atgriebt tvirtovišką 
Kleve miestą. Visos vokiečių 
pastangos tapo atmuštos.

Naciai per įniršusias 
kontr-atakas įsiveržė į kam
pą amerikiečių užimto Pru- 
em miesto.

Nacių partijos vadai bėga 
iš Pragos, čechoslovakijos 
sostamiesčio; jie bijo greito 
Raudonosios Armijos atėji
mo.

los, Pirmoji Baltarusijos 
armija, komanduojama mar
šalo Žukovo, paėmė tvirto
višką šiauriniai - rytinės 
Vokietijos miestą ir geležin
kelių mazgą šneidemiulį. 
Kautynėse dėl šio miesto 
raudonarmiečiai u ž m uš ė 
daugiau kaip 7,000 vokiečių; 
suėmė virš 5,000 nacių ka
reivių ir oficierių ir pagro
bė 203 priešų lėktuvus, 30 
patrankų, 34 minosvaidžius, 
217 kulkosvaidžių, 5,000 pa-

(Tąsa 5-tame pusi.)

SOVIETAI APIE 50 MY
LIU NUO DRESDENO
London, vas. 15. — Pir

moji Ukrainos armija, mar
šalo Konevo komandoj, per 
24 valandas iš Silezijos pa
žygiavo 22 mylias pirmyn 
linkui Dresdeno, rytiniai- 
pietinės Vokietijos didmies
čio, begaliniai svarbaus ge
ležinkelių mazgo.

Londono pranešimai ket
virtadienio vidudienį sakė, 
jog Raud. Armija užėmė po
zicijas tik už 53 mylių arba 
arčiau nuo Dresdeno. Anglų 
radijas teigė, kad Konevo 
armija iš Silezijos jau susi
jungė su maršalo Žukovo 
Pirmąja Baltarusijos armi
ja rytinėje Vokietijoje už 
83 mylių į })ietų rytus nuo 
Berlyno.

Jankių Submarinai Sunaiki
no Jau 1,020 Jap. Laivų
Washington. — Paskuti

niu laiku amerikiniai sub
marinai nuskandino dar 28 
prekinius - transportinius 
japonų laivus ir tris nedide
lius karinius laivus.

Taigi viso šiame kare 
vien Amerikos submarinai 
sunaikino jau 1,020 Japoni
jos laivų, neskaitant kitų, 
kurie buvo taip sužaloti, 
jog, turbūt, nuskendo.

CHIANG KAI-SHEK NE
NORI SUSITART SU KO

MUNISTAIS
Chungking. — Amerikos 

ambasador. Chinijoj, Hur
ley stengėsi palenkt Chiang 
Kai-sheko valdžią susitaikyt 
su komunistais ir išvien 
veikt prieš japonus. Bet val
džia norėjo tik diktatoriškai 
paimt komunistus į saują. 
Todėl komunistų atstovai 
turėjo apleist derybas.

Roma.— Popiežius rimtai 
susirgo influenza.

B-29 Vėl Puolė Nagoyą
Japonijos radijas paskel

bė, kad 60 didžiausių Ame
rikos bombanešių B-29 vėl 
puolė karinį japonų didmie
stį Nagoyą ir kitus taiki
nius. Kiti amerikiniai bom- 
banešiai smogė . japonams 
Singapore.
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•Japonija1 nedrįs pulti- Tarybų Sąjungos, 
ar tokiais plepėjimais bus pačiam daly
kui pasitarnauta? Aišku, jog ne!

Ar nebūtų geriau, jei tam tikra spau
da, tam tikri žurnalistai kiek nors susi
valdytų ir neplepėtų to, ko nereikia ple
pėti ?

Budapeštas Išlaisvintas
Raudonosios Armijos divizijos, vado

vaujamos maršalų Malinovskio ir Tolbu- 
chino, išlaisvino Vengrijos sostinę Bu
dapeštą. Su šio miesto išlaisvinimu, Rau
donoji Armija įdėjo dar vieną pažibą į 
savo pergalių vainiką.

Budapeštas — vienas gražiausiųjų Du
nojaus slėnio miestų, tačiau jis šiandien 
yra baisiai apgriautas, palaužtas. Apie 
50 dienų jame ėjo mūšiai: prityrusieji 
raudonarmiečiai “miestų nuo priešo va
lytojai”, savo geležinėmis replėmis kas
dien be atvangos priešą spaudė ir spau
dė, ligi pagaliau visiškai jį suspaudė!

110,000 priešo karių buvo paimta į ne
laisvę ir 49,000 jų užmušta. Šitiek hitle- 
rininkai paaukojo tik viename Budapešto 
mieste! I * &

Kodėl hitlerininkai leidosi būti apsu
pami? Kodėl jie leidosi būti mušami, 
kuomet buvo iš sykio aišku, kad jiems 
teks būti ten sunaikintais? Į šiuos klau
simus gal gausime atsakymus tik po ka
ro. Atrodo, jog hitlerininkų karo vado
vybė lyg ir bando pamėgdžioti Raudo
nąją Armiją, tačiau, bemėgdžiodama, ji, 
padaro viską atbulai.

Hitlerininkai skelbė, būk jie Budapešte 
laikysiąs! taip, kaip raudonarmiečiai lai
kėsi Stalingrade, ir iš Budapešto jie, gir
di, padarysią “antrąjį .Stąįingradą”. Da
bar matome, kokį jie padarė Stalingra
dą. Stalingrade raudonarmiečiai kovojo, 
laikėsi ir vėliau apsupo ir sunaikino arba 
į nelaisvę paėmė virš 300,000 nacių! Bu
dapešte naciai laikėsi, kovojo ir buvo 
patys sunaikinti! Taigi Budapeštas —dar 
vienas įrodymas, jog naciai negali ir ne
galės padaryti to, ką padaro raudonar
miečiai.

Kas atsitiko Budapešte, kas atsitiko 
Tourune ir Klaipėdoje, tas turės atsitik
ti Karaliaučiuje, Poznaniuje ir kitur, kur 
naciai leidžiasi būti apsupami. Visur jie 
bus sunaikinti.

Dabar, kai Budapeštas išvaduotas, Ma
linovskio ir Tolbuchino armijos galės ne
kliudomai žygiuoti link Bratislavos, link 
Čechoslovakijos pramoninės širdies, ir 
link Austrijos sostinės Vienos.

Budapeštas baisiai apgriautas, nuken
tėjęs. Apgriovė jį patys vokiečiai, — tie 
vokiečiai, kurie kadaise atėjo į Vengriją 
ją “išgelbėti.”

Dėl Vengrijos sostinės nelaimės, aišku, 
vyriausia kaltė krinta ant josios kvislin- 
gų, parsidavusių Hitleriui. Jie drauge su 
Hitlerio šaika kada nors turės sumokėti 
sąskaitas Vengrijos liaudžiai už tas visas 
kriminalystes, atliktas vengrų tautai!

Budapeštas išvaduotas, Varšava išva
duota! Liekasi dar keletas sostinių, ku
riose naciai siaučia: Oslo, Copenhagenas, 
Haga, na, ir Berlynas! Iš visų jų, aišku, 
svarbiausias Berlynas, prie kurio vartų 
stovi pergalingoji maršalo Žukovo armi
ja!

Nerimtai Elgiasi
Tūli neatsakomingi žurnalistai pasta- 

rūoju laiku (po Krymo konferencijos) 
pradėjo daug plepėti apie galimą Tarybų 
Sąjungos karą su Japonija. Vieni jų ra
šo laikraščiuose, kiti plepa per radiją, 
būk jie tikrai žiną, jog Krymo konferen
cijoje Stalinas pasižadėjęs kariauti prieš 
Japoniją!... Kiti truputėlį atsargiau apie 
tai kalba, tačiau išvada ta pati: Tarybų 
Sąjunga kariaus prieš Japoniją tuomet, 
kai Vokietija bus parblokšta.

Tokis rašymas ir per radiją kalbėji
mas neša ne naudą, bet blėdį. Daleiski- 
me, jeigu Tarybų Sąjunga kada nors ka
riaus prieš Japoniją, tai ar šitokiais ple
pėjimais pasitarnaujama Jungtinių Tau
tų reikalui? Žinoma, ne! O jeigu Tarybų 
Sąjunga nemano skelbti karo Japonijai ir

Ką Gi Jie Dabar Išgalvos?
Vokietijos naciams Krymo konferenci

ja nepatiko. Krymo Čarteris juos varo iš 
lygsvaros. Ilgai puoselėta vokiečiuose 
mintis, būk Jungtinės Tautos neišsilaikys 
vienybėje, būk jų vienybės laivas suduš 
į nesusitarimų uolas, nuėjo vėjais.

Ką gi dabar nacių lyderiai gali sakyti 
savo pasekėjams? Kaip apraminti nera
mius Vokietijos žmones?

Iš Švedijos pranešama, jog nacių vadai 
dabar grąsina pasauliui “naujomis prie
monėmis.” Girdi, Krymo Čarteris paliuo- 
suojąs vokiečius nuo bent kokių pasirin
kime karui vesti priemonių atsakomybių. 
Dabar vokiečiai galį naudoti tokias prie
mones, kokias tik jie norį.

Kokias gi priemones vokiečiai šiame 
kare gali dar naudoti? Jie išžudė milijo
nus nekaltų žmonių namuose, kartuvėse 
ir specijaliai įruoštuose pečiuose arba sa
votiškose krematorijose. Jie milijonus 
žmonių sušaudė. Jie naikino miestelius, 
kaimus, ir miestus visokiomis priemonė
mis. Londoną ir kitus miestus jie tebenai- 
kina raketomis. Tai ką dar daugiau jie 
begalį išgalvoti?

Švedai spėja, kad vokiečiai naudosią 
nuodingąsias dujas.

Tai gali būti. Prieš galą Hitleris, 
Himmleris ir Ko. bet ką gali naudoti, kad 
tik daugiau žmonių išnaikinti. Bet argi 
vokiškieji žmogėdros pamiršo tą, jog 
lazda turi du galu? Jeigu jie to nepa
miršo, tai privalo pagalvoti pirmiau, ne
gu jie bandys savo grūmojimus gyveni- 
man pravesti. Jie vartos nuodingąsias 
dujas, — jas naudos ir talkininkai. Jie 
nuodins pasaulį, talkininkai nupdins vo
kiečius. Hitlerininkai tą turi suprasti, 
jog šiandien milžiniški karo frontai yra 
Vokietijos teritorijoje.

Taigi, jeigu vokiečių nuodingosios du
jos kam nors teks, jos pirmiausiai teks 
patiems vokiečiams. (
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LI IŠSIPILDYTI
Nauja baimė apėmė musų 

smetonminkus. Jie bijo, kad 
demokratijos gali susimylėti 
su “Maskvos diktatūra.” O 
tai reikštų, aišku, baisiausią 
nelaimę ne tik lietuviškų, 
bet visų smetbnininkų sap
nams ir troškimams.

O kas blogiausia, kad 
prezidentas Roosęveltas ir 
premjeras Churchillas vir
to “paklusniais Maskvos a- 
gentais!”

Taip mano ir tvirtina nč 
kas kitas, bet pats Karpius, 
Dirvos redaktorius, Juliaus 
Smetonos pamočninkas. Už
sidėjęs už galvos rankas, jis 
dejuoja:

“Kadangi betgi Maskvos 
diktatūra, visuomet aktyvi, 
šiandien yra labiau, negu 
bent kada kariaujanti— ne 
tik karo lauke, bet ir socia
liniame bendravime iš viso, 
todėl pasyvumas Maskvos 
atžvilgiu yra jos stiprini
mas. Tat prez. Roosevelto 
ir Churchillo, kaip demokra
tijų atstovų, Maskvai tei
kiamos koncesijos tegali bū
ti suprastos kaip kelio pa
saulinei Maskvos diktatūrai 
ruošimas.”

O taip daryti, aišku, gali 
tiktai ištikimi “Maskvos a- 
gentai.” Tas taip pat reiš
kia, pagal šitą Karpiaus fi
losofiją, kad mūsų ir viso 
pasaulio didžiausi priešai yra 
net nebe Stalinas, bet Roo- 
seveltas ir Churchillas!

Ir jie dar ne vieni! “Ly
giai tą pat galima pasaky
ti,” sako Dirvos nemokša, 
“ir apie nesenai įvykusį sta
čiatikių bažnyčios suvažia
vimą, kurio metu buvę pa
brėžta, kad ‘Sovietų vyriau
sybė bažnyčiai yra labai

Kritikuoja
Net ir didžiulis New York “Times” ne

sutinka su londoniške lenkų valdžia (jei 
dar ją galima taip vadinti), su josios vė
liausiu “žygiu.” Šis dienraštis turbut 
manė, jog londoniškiai lenkai sutiks su 
tais tarimais, kuriuos Krymo konferenci
ja padarė. Bet užuot sutikę, jie, tie Lon
dono ponai, išleido pareiškimą, smerkian
tį Krymo Čarteryj išdėstytus principus, 
pagal kuriuos naujoji Lenkija turės tvar
kytis.

Savo editoriale (yas. 14 d.) “Times” 
kritikuoja Arciševskio valdžią ir savo 
straipsnį šitaip baigia: “Mūsų nuomone, 
istorija pasakys,' jog jinai (londoniškė 
lenkų valdžia) pražiopsojo progą.”

Tolydžio tos pačios dienos Daily Wor- 
keryj telpa Amerikos lenko, Boleslovo 
Geberto straipsnis, pavadintas: “Trys 
Didieji Patenkino Lenkijos Siekimus.”

Straipsnio autorius žymi, jog dabar, po 
Krymo konferencijos, “Lenkija patampa 
laisva, demokratinė ir suvereninė tauta.”

Ten pat:
“Lenkijos sienos nustatytos vieninte

liai galimu būdu. Lenkija bus įsteigta pa
gal etnografines ribas. Ukrainiečių, bie- 
lorusų ir lietuvių žemės bus atiduotos 
atitinkamoms tarybinėms respublikoms 
(vadinasi, Ukrainai, Bielorusijai ir Lie
tuvai), ir Lenkija atgaus savo senas že
mes vakaruose ir šiaurėje, kurios prieš 
šimtmečius buvo verstinai įjungtos į Vo
kietiją.”

Taigi, kaip matome, dėl Krymo Čar
teryj nustatytų Lenkijos sienų reiškia 
pasitenkinimo ne tik demokratiniai Ame
rikos lenkai, bet ir toki laikraščiai, kaip 
New York “Times”, ilgoką laiką užtari
nėję lenkišką valdžią Londone.

Nemanykite, tačiau, kad lenkiškieji 
ponai, pilsudskininkai, fašistai ir pro- 
f ašis tai nutils. Jie rėks, jie aliarmuos, o 
jiems padės Hearstai, Scripps-Howardai, 
reakciniai kongresmanak ir senatoriai, ir 
lietuviškieji smeton-naciai.
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Lietuvių Klaidinimas
Juozas Tyšliava “Vieny

bėj” iš vasario 9 d., 1945 m., 
savo špaltoje po antgalviu 
“Dabar” dar šitokią pasta
bą, kurią čia cituoju:

“Būdinga, kad šiame laiš
ke vengiama kalbėti apie ru
sus.

Bet įdomiausia yra tai, 
kad, kaip laiške pranešama, 
Lietuvos jaunimas likęs veik 
nepaliestas. Vadinasi, vokie
čiams nepasisekė jo sumobili
zuoti. Nėra abejonės, kad 
dabar Lietuvos jaunimui teks 
tarnauti raudonosios armijos 
eilėse.

Nuo vilko bėgęs, meškai 
teko...”

Į$J,bonds

Vadinas, Tyšliava kursto 
Lietuvos piliečius vengti 
tarnybos raudonosios armi
jos eilėse. O kas gi Lietuvą 
iš po nacių jungo išlaisvino? 
Ar gi Lietuva ne dalis Ta
rybinės Sąjungos?

Bandydamas užnuodinti 
Amerikos lietuvių nusista
tymą sulyg rusų, Tyšliava 
pakiša mums rusus lyg kad 
jie būtų mūsų priešai. Laiš
kas, kuris tilpo Vienybėj, 
rusų nei neužsimena. Tas 
Tysliavą ir erzina. Jisai sa
ko: “Budinga, kad šiame 
laiške vengiama kalbėti apie 
rusus.” Ką Tyšliava nori 
tuom pasakyti?

Juk laiško autorius aiš
kiai pabrėžia, kad lietuviai 
vokiečiams tarnauti nenorė
jo; lietuviai nenorėjo, kad 
vokiečiai laimėtų. O apie 
raudonąją armiją autorius 
laiško šitaip atsiliepia: “Ši
to (nacių žvėriškumo) mūsų 
tauta niekad neužmirš, o at
keršys jiems raudonieji ir 
jų sąjungininkai.’f

Vadinas, laiško autorius

daug gero padarius’.”
Vadinasi, kunigai irgi ta-1 

po “Maskvos agentais.”
‘Bereikia tik,” sako Kar

pius, kad demokratijų vadai 
stačiatikių dvasiškių įkan
din imtų šaukti, kad Stali
nas yra be galo daug pada
ręs demokratijai. Tais žo
džiais, dėkui Dievui, šito 
šiandien dar nedaroma, bet 
tiesiog ta prasme išsireikšti 
nevengiama. Nereikia aiš
kinti, kad ši moralinė kapi
tuliacija bolševikų naudai 
jiems turi ne mažes
nės reikšmės, kaip jų kari
niai laimėjimai.” (Dirva, 
vas. 9 d.)

Bet svarbu “prasmė”, žo
džiai gali greitai pasikeisti 
ir neužilgo mes beveik už
tikrintai išgirsime demokra
tijų vadus sveikinant “Mas
kvos diktatūrą” ir sakant, 
kad jinai be galo daug gero 
padarė dėl demokratijos. 
Taip turės būti, nes tik toks 
balamūtas, kaip Karpius, 
gali šiandien nepripažinti 
tos tiesos, jog jeigu ne Ta
rybų Sąjunga, Hitleris būtų 
laimėjęs karą ir užkariavęs 
visą pasaulį. Tad demokra
tija būtų buvus iššluota iš 
visur.

Tai faktas, tai gryniausia 
tiesa. Jos negali nepripažin
ti demokratijų vadai. Jeigu 
to pripažinimo nebūtų, tai 
šiandien nebūtų nei karinės 
koalicijos prieš fašistinę A-' 
šį, nei dabartinės “trijų di- i 
džiųjų” konferencijos.

Todėl mes patariame mū
sų smetonininkams susikie- 
tinti savo nervus, idant jie 
galėtų atlaikyti sukrėtimą, 
kurį apturės, kuomet išgirs, 
kad demokratijų vadai pra
bilo taip pat, kaip ir stačia
tikių dvasiškiai.

pilnai pasitiki “raudonie
siems”, tai yra raudonajai 
armijai ir jų sąjunginin
kams. Lietuvos piliečiai, 
taip autorius teigia, pilnai 
pasitiki tarybinei armijai, i 
kurioj gerokas skaitlius lie
tuvių dalyvauja ir žiūri į 
juos, kaipo savo šalies išlai
svintojus.

Kaip Tyšliava nebandytų 
lietuvių minčių iškraipyti, 
jam niekad nepasiseks įti
kinti sveiko proto žmonių, 
kad Lietuvos piliečiai yra 
nusistatę prieš rusus, kaipo 
kitataučius. Lietuviuose yra 
gana tolerancijos ir sveiko 
proto, kad į juos paveiktų 
Tysliavos nuodai. Kiek iš 
vėliausių žinių matoma, tai 
Lietuvos žmonės savo liki
mu sąjungoje su Tarybų 
Sąjunga pilnai užganėdinti. 
Ir tilpęs vasario 9 d. Vieny
bėj iš Lietuvos laiškas tai 
pilnai patvirtina. Jeigu Ty- 
sliava būtų kur nors radęs 
sau patogesnį laišką, ar ma
note, kad jis šitą būtų talpi
nęs?

Netik Lietuvos piliečiai, 
bet ir viso pasaulio dabart. 
padėtį suprantanti žmonės 
dabar aiškiai mato, kas Eu
ropoj dedasi: visa ekonomi
nė tvarka tenai pasikeitė ir 
kapitalistinis patvarkymas, 
arba koks nors smetoninis 
režimas, tenai jau negrįš. 
Smetonos, karaliai, kvislin- 
gai ir jiems panašūs para
zitai savo dienas jau atgy
veno ir Juozo Tysliavos, 
Kosto Jurgėlos, Karpiuko, 
Laučkos ir jū spalvos gai
valams jų pastangos vaisių 
neatneš. Tai yra bergždžias 
darbas.

Eilinis.

Penktadien.,, Vasario -16,^1945*

Eina gandai apie nerimą Vokietijoj. Manoma, jog 
veikia ir talkininkų propaganda. Čia parodomos bom
bos, kurios leidžiamos iš lėktuvų ant Vokietijos. Jose 
randasi atsišaukimo lapeliai, kuriuose Vokietijos žmo
nės raginami sukilti prieš hitlerininkus. Jos iš lėktuvų 
paleidžiamos 6,000 pėdų aukščio ore. Krisdamos bom
bos atsidaro ir lapeliai pasisėja po plačias apylinkes.

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.

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

INKSTŲ LIGA?
Gerb. gydytojau, mano 

žmona serga inkstų liga,Ja- 
bai seniai, apie 30 metų — 
baltimai šlapime, vis dau
giau ir daugiau baltas šla
pimas. Mūsų daktaras leis
davo į inkstus X-ray kas mė
nuo, bet dabar daktarai la
bai užimti.

Gal patartumėt, ką daryt, 
ar yra kokių nors prepara
tų, kad dar būtų galima 
pratęst jai gyvenimą, Dar 
nelabai sena, 64 metų. Kitos 
ligos neturi. O va nuo ko 
tie baltimai daros? Baltas 
šlapimas, kai pastovi inde, 
tai nusistoja baltos gleivės 
ant dugno.

Šiaip ji nieko. Valgo ge
rai. Ūgio 5 p. 2 colių, sveria 
130. Ausyse jai čypia ir 
skambina, miegot nelabai 
miega. Lauksim atsakymo. 
Dėkui.
Atsakymas. —

Žinote, Drauge, iš Jūsų 
šito aprašymėlio man nesi
nori tikėt, kad Jūsų žmonai 
būtų inkstų liga. Sakot, jau 
30 metų jai “baltas šlapi
mas”, baltos susidaro dugne 
nuosėdos.

Šlapimo “baltumas”, tos 
drumzlinos nuosėdos, ką nu- 
sisėda indo dugnan, kai šla
pimas pastovi, nieko tokio 
labai ypatingai pikto nereiš

kia. Visai tai neženklina in
kstų kokio įdegimo. Kai esti 
tikras inkstų įdegimas, tai 
šlapimas pažiūrėt atrodo vi
sai normalus ir tyras. Tik 
chemiškai patyrinėjus, ja
me randama baltinių —al
bumino. Bet tai nieko bend
ra neturi su Jūsų minimo
mis nuosėdomis. Tokios nuo
sėdos gali susidaryti ir vi
sai sveiko žmogaus šlapime, 
kai šlapimas ilgėliau pasto
vi. Tada prisiveisia ten bak
terijų ir nuo to šlapimas pa
sidaro balsvas, drumzlėtas.

Paskui vėl. Inkstų įdegi
mas yra labai rimta liga, ir 
žmogus neišgyventų su to
kia liga net 30 metų. Ag, 
tiesa, gali jai būti kokių 
trūkumų šlapimo takuose, 
dūdose, pūslėje. Gal kokia 
pūslės sloga. O gal katro 
inksto angos sloga (catarrh 
of the pelvis of kidney, pye
litis).

Jei jai būtų kas tokio pa
našaus, tai taip sau akių 
plotu ką patarti nėra pras
mės. Bakterijas stabdomie
ji preparatai (sulfa vaistų 
grupės) galėtų būti naudin
gi, bet tik po tiesiogine gy
dytojo priežiūra, nes kitaip 
galėtų būt pavojinga sveika
tai. Jūs vely kaip nors ir 
vėl pasimatykite su vietos 
gydytoju — bus sąmonin
giau.
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Kubiliunpala ikių 
Pėdsakais

Rašo Petras Cvirka
Besilankant naujai išlais

vintos Žemaičių žemės mie
steliuose ir kaimuose, teko 
akivaizdžiai susipažinti ne 
tik su priešo grobikavimo, 
sauvalės ir kitais jau mums 
visiems gerai žinomais jo 
darbeliais, bet ir su tose 
luietuvos vietose priešo va
ryta propaganda.

Kai Raudonosios Armijos 
išlaisvintoje didesnėje Lie
tuvos dalyje prasidėjo in
tensyvus kūrybinis darbas, 
kai vienas po kito pradėjo 
išeidinėti sunkiomis karo 
sąlygomis (vokiečiams su
sprogdinus elektros jėgaines 
ir išvežus spaustuvių įren
gimus) laikraščiai, kai viena 
po kitos atidarė savo duris 
mokyklos, vokiečių uždary
tos aukštojo mokslo įstai
gos, konservatorijos, teat
rai, kai pradėjo darbą šim
tai vokiečių apgriautų įmo
nių, okupantai vakarinėje 
Lietuvos dalyje minavo įmo
nes, ardė mokyklas, iš kurių 
statė bunkerius, atiminėjo 
iš gyventojų turtą ir gyvu
lius, gaudė inteligentiją į- 
tvirtinimo darbams, grio
viams kasti ir drapstė melo 
seiles ant visa ko, kas kiek
vienam žmogui brangu, kas 
lietuviška, tarybiška.

Savo paskleistuose Žemai
čių žemėje lapeliuose vokie
čiai okupantai be jau visiem 
įgrįsusio gąsdinimo apie 
mongolus, mažų vaikų spir
ginimą keptuvėse bei kitos 
hitlerinės košelienos, atiden
gė savojo gyvenimo užuolai
dą. Šiandien iš tų vokiškų 
lapelių mums paaiškėja, 
kaip gi pasielgė vokiečiai 0- 
kupantai su tais lietuviais, 
kurie buvo su hitlerininkais 
šiokiu ar tokiu būdu susiri
šę ir paskum gėdingai sėli
no paskui savo ponus.

Kaip gi vokiečiai pasielgė 
su sau ištikimais, visą oku
pacijos metą padėjusiais 0- 
kupantams plėšti ir alinti 
savo kraštą kubiliūninin- 
kais? Štai, viename lapelyje 
skaitome: “Burmistrai kasa 
apkasus...” Tokia ’’džiugi
nančia” naujiena atspausta 
stambiu šriftu ir ten rašo
ma: ’’Pasirodo, apkaso dar
bams suėjo visi palangiečiai. 
Apypietėmis sutinku Pane
vėžio miesto burmistrą,, to
kius pat ir kitus Panevėžio 
miesto buvusius aukštus sa
vivaldybės ir kitų įstaigų 
pareigūnus. Čia pat ir Šven
čionių miesto burmistras. 
Visi jie savanoriškai įsijun
gė į apkasų kasimo darbus 
ir kiekvieną dieną dirba nu
statytą darbo laiką. Žinoma, 
žmonės anksčiau fizinio 
darbo nedirbę, negali pri
lygti fizinį darbą nuolatos 
dirbantiem darbininkam...”

Ačiū už atvirumą. Mums 
visiems gerai žinoma, koks 
čia “savanoriškas” darbas.
Taip jiems ir reikia, tiems 
aukštiems hitleriniams pa
reigūnams, burmistrams. 
Rijo ponuliai lietuviškus la
šinius, čiulpė drauge su oku
pantais savo tautos kraują, 
tegul pasipraktikuoja ir te
gul savo kailiu patiria tą 
reicho “darbo tarnybą”, į 
kurią patys anksčiau siuntė 
tūkstančius lietuvių. Dar ne 
prie tokių darbelių Vokieti
joje paprakaituos herrai ku
biliūnpalaikiai.

Hitleriniai lapeliai teisin
gai vadina visus tuos parei
gūnus ‘bėgliais”. Vadindami 
“bėgliais” jie, anaiptol, tai 
daro ne su tikslu ironizuoti. 
Matyt, kad jie save laiko nei 
emigrantais, nei lietuvių

tautos išdavikais, nei karo 
pabėgėliais, o susirado sau 
naują terminą... ’’bėgliai”. 
Pasirodo, kad tie ’’bėgliai”, 
kurie netoli tenubėgo ir kū
nuos, nepaisant nė jų 
burmistriškų titulų, Verma- 
?htas pristatė kasti griovius 
ir srėbti iš kareiviško katilo 
skystą pliurzą (Dieve gink, 
dargi visai netoli nuo artė
jančių bolševikų), be galo į- 
tužę ant tų “bėglių”, kurie, 
jau Raudonajai Armijai 
pralaužus vokiečių gynybos 
linijas ties Orša ir Mogilio
vu, galvotrūkčiais spruko į 
Tiuringiją ar Vieną. Visą tą 
kubiliūninių bėglių tryni
mas! pavaizduoja toks hitle
riniame lapelyje įdėtas ”0- 
balsis”: ’’Ūkininke! Karas 
reikalauja daugiau darbo, 
mažiau kalbų. Kalbas palik 
tiems, kurie tiek daug pra
našavo, o atėjus sunkiai va
landai viską užmiršo ir į 
gražią Vieną išdūmė.” Kas 

į gi pranašavo, kas gi dau- 
Igiau gerkles laidė, jei ne 
hitlerininkai. Ir kokiems pa- 
raliams dar apeliuoti į lie- 

ituvišką ūkininką, kad her- 
ras Kubiliūnas suspėjo į 

1 Vieną nusidanginti su vogto 
’aukso lagaminu, o herras 
: Panevėžio burgomeisteris 
1 nespėjo ir dabar plušta ka
lbindamas molį. Lietuviškam 
I valstiečiui ne pakeliui su sa
vo tautos atmatomis ir jis 
nepaliko ir nepaliks savo že
mės, kaip tai padarė ne tik 
kubiliūnpalaikiai, bet ir 
sveiką nuovoką praradę 
smulkūs baileliai, kavinių ir 
restoranų persėdos, o smul
kūs vokiški batlaižiai.

Įdomu patirti, kad visi tie 
bėgliai, kurie tikėjosi šilto ir 
sotaus gyvenimo gražioje 
Vienoje, linksmajame Miun
chene (nūnai akompanuo
jant anglų amerikiečių bom- 
ibanešiams), kurie tikėjosi 
atšoksią kaip nors iki karo 
pabaigos Prateryje, susilau
kė visai kito likimo. Viena
me okupantų lapelyje skai
tome: “Žymi dalis lietuvių 
bėglių koncentruojami Tiu- 
ringijos ir Sudetų krašto 
Arbeitsamto 1 a g e riuose. 
Darbą suradusieji pabėgė
liai iš lagerių perkeliami į 
darbovietės barakus, o šei
mos, kuriose nėra darbui 
tinkamų žmonių, lageriuose 
paliekamos ilgesniam laikui. 
Puiki Sudetų krašto gamta 
padeda bėgliams pamiršti 
nelaimę...

Kaip matome, visi oku
pantų suteikti patogumai: 
lageriai, barakai ir... puiki 
gamta. O vienas tokių lape
lių bendradarbis, pagautas 
poetinio šišo, su didžiausiu 
entuziazmu pabrėžia: “Ver
čiau vokiečių stovykloje ant 
šiaudų kūgio, negu nors vie
ną valandą savo jaukiam 
bute...”

Ką gi, nepavydėtina. Tik 
ar ilgai bedryjišos toks bėg
lys ant šiaudų kūgio. Hit
leriui vykdant naują totali
nę mobilizaciją, greit bus 
nuvalytas nuo lauko bėglys 
su visu kūgiu, kad ir šiau
delio nepasiliks.

Tokių ir dar linksmesnių 
naujienų iš bėglių gyveni
mo, iš hitlerinio “vaišingu
mo”, rodomo bėgusiems su 
visais rentelnų, nabelsbergų, 
kramerių štabais, galima 
būtų čia patiekt begalės. Ta
čiau pakaks. Nūnai išlais
vinti iš vokiškos okupacijos 
Lietuvos gyventojai, lietu
viškoji doroji inteligentija, 
kuri buvo tampriai surišus 
savo likimą ir savo darbus
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Raudonoji Armija apsupa Karaliaučių. Paveikslas trauktas prie vieno vokiečių 
kaimo, Prūsijoje.

Grand Rapids, Mich.
Lietuvai Pagelbos Teikimo 

Komitetas pasiuntė 20 dėžių 
drabužių, kurie svėrė 1,100 
svarų. Tame siuntinyje buvo 
naujų ir padėvėtų drabužių. 
Finansų sukelta dėl nupirkimo 
dovanų per komitetą • $265.

Karių Motinų Kliubas pa
siuntė per keturius kartus ar
ti 2,200 svarų. Daug jų tarpe 
buvo naujų ir pačių pasiūtų. 
Taip pat sukelta gana daug 
pinigų, dėl nupirkimo įvairių 
reikmenų.

Viso iš mūsų miesto pasiųs
ta 3,000 svarų — 62 dėžės do
vanų.

Aukavusių vardų čia ne
skelbsiu, nes užimtų labai 
daug vietos, be to, daugelis 
aukojo net per du, tris ir dau
giau kartų.

Vienu kartu tariame širdin
gą padėkos žodį už tokį nuo
širdumą ir rūpestingumą Lie
tuvos žmonėms.

Noriu priminti, kad Karių 
Motinų Kliubas šiame darbe 
labai gražiai pasirodė. Šio 
kliubo narės ateidavo vaka
rais po dešimts-dvyliką ir tai
sydavo drabužius. Jos turėjo 
atsivežusios ir siuvamą maši
na.

Kurtos neatėjo į talką, tiki
mės, .kad jos. tai padarys atei
tyje.

. Kurie 'dar turite tinkamų 
drabužių, atneškite juos į sto
tį 1056 Hamilton Ave., N. W. 
Stotis atdara kas vakaras. Ar
ba duokite mums žinią, mes 
patys pasiimsime ir atnešime.

Dar noriu tarti žodį apie 
mūsų pirmesnį darbą. Iki Lie
tuva dar nebuvo išlaisvinta, 
tai mes dirbom kartu su RWR 
Komitetu ir per jį pasiuntėme 
nuo lietuvių 3,000 svarų, dra
buži^ Jei sudėtume visą su
mą į'daiktą, susidaryti} 6,300 
svarų, kuriuos sukėlė mūsų 
mažos kolonijos lietuviai dėl 
suteikimo pagalboj nuo nacių 
nukentėjusiai Europos liau
džiai.

Beje, negalima pamiršti ne- 
išreiškus padėkos žodžio ir 
Liet. Sūnų ir Dukterų Draugi
jai, kuri suteikia vietą dėl ve
dimo šio darbo.

Liet. Sūnų ir Dukterų Drau
gija taipgi rūpinasi rėmimu 
karo pastangų.

Praėjusiame susirinkime iš
duota raportas, kad pirmuose 
karo bondsų vajuose per mū
sų Draugiją išparduota už $2,- 
600 karo bondsų, o paskuti
niame 6-tam bondsų vajuje 
draugija pirko už $1,000, ko
mitetas pardavė už $1,400, 
bendrai parduota už $1,500. 
Nuo pradžios iki dabar mūsų 
draugijai priklauso kreditas 
už $41,000 parduotų. kąro 
bondsų.

Tai puikus ir kilnus darbas.
Bet tejika nugirsti, kad tūli 

pro-naciai nepasitenkinę šios 
draugijos kilniais darbais. LS 
ir DD visai jų neapykantos ne
paiso ir nieko geresnio iš na
cių pasekėjų nesitiki.

Mes dirbsime ir toliau tą 
kilnų darbą. Kom. Narys J. A.

su kovojančia savo tauta, a*- 
pie tuos, kurie bėgo su prie
šu, gali trumpai pasakyti: 
“Taip jiems ir reikia.”

Vilniaus Darbininkai Su
dėjo Tankam ir Lėktu
vam šimtus Tūkst. Rub.
Odos ir Avalynės Kombinatas

Odos ir avalynės kombina
tas visuotiniame susirinkime 
nutarė paaukoti dviejų mėne
sių uždarbį. Iki šios dienos su
rinkta 88.788 rb.

Odų Išdirbimo Fabrikas 
“Ūdra”

Fabriko “ūdra”! darbininkai 
ir tarnautojai paaukojo 62.100 
rb. To fabriko darbininkai V. 
žarinas, V. Aleksandrovas, P. 
Lervickas paaukojo trijų mė
nesių uždarbį.

Spirito Fabrikas
Fabriko darbininkai ir tar

nautojai nutarė vienbalsiai ati
duoti savo dviejų savaičių už
darbį lėktuvų eskadrilei ir 
tankų kolonai. Šiuo metu fa
brikas surinko 13.883 rb.

“Elektritas”
“Elektrito” darbininkai ir 

tarnautojai jau surinko 102.- 
000 rb. Čia darbininkas drg. 
Pavlovas paaukojo trijų mė
nesių uždarbį.

glemės Ūkio Mašinų Fab. Nr. 1
Žemės ūkio mašinų fabriko 

darbininkų ir tarnautojų ko
lektyvas suaukojo 46.870 rb.

Tabako Fabrikas “Patrimpas”
Viena tabako fabriko darbi

ninkė, paklausta, kiek ji keti
na paaukoti “Tarybų Lietu
vos” lėktuvų eskadrilei ir 
“Žalgirio” tankų kolonai, pa
sakė :

—Atiduodu dviejų savaičių 
uždarbį, kad ir aš galėčiau 
prisidėti prie galutinės mūsų 
Raudonosios Armijos pergalės.

Fabriko darbininkai ir tar
nautojai jau paaukojo ir su
rinko 46,822 rb.

“Tauro” Darbininkai ir Tar
nautojai Aukoja 77.349 Rb.
Alaus daryklos “Tauras” 

darbininkai ir tarnautojai su 
džiaugsmu priėmė žinią apie 
“Neries” fabriko atsišaukimą 
ir jau surinko 77.349 rb.

“Kailis”
“Kailio” darbininkai ir tar

nautojai jau surinko 44.677 
rb.

—Tenebūnie pas į mus nei 
vieno darbininko, kuris nepa- 
aukotų “Tarybų Lietuvos lėk
tuvų eskadrilei ir “Žalgirio” 
tankų kolonai, — sako fabri
ko darbininkai.

Fabrike daugiau trisdešim
ties darbininkų paaukojo mė
nesinį uždarbį.
Valstybinis Baldų Fabr. No. 1

Valstybinio baldų fabriko 
darbininkai antrajam ir pas
kutiniajam Žalgiriui suaukojo 
25,800 rb.

“Pienocentras”
“Pienocentro” darbininkai ir 

tarnautojai surinko per vieną 
dieną 54.250 rb.

Avalynės Fabrikas Nr. 2
—Aš aukoju t,am, kad būtų 

iškovota pergalė, — pasakė 
vienas fabriko darbininkas.

Fabrikas surinko 22.527 rb.

Seattle, Wash.
Sausio 27 d. Lietuvių Lite

ratūros Draugijos 161 kuopa 
surengė šokius ir parengimo 
pelną paskyrė pagalbai Lietu
vos žmonių, nukentėjusių nuo 
vokiečių karo. Pelno liko $72.- 
25, kuris persiųstas komitetui.

Drg. Ona Burt paaukavo 
gražų rankų darbo mezginį, 
kuris buvo išleistas ant tikie- 
tukų ir davė pelno $13.45. 
Varde kuopos, tariame ačiū 
drg. Burt už jos gražų pasi
darbavimą. Mezginį gavo drg. 
D. Pukinskas ir vėl atgal pa
aukavo kuopai, ačiū jam.

Turėjome svečių iš Port- 
lando, Oregon; buvo net šeši: 
drg. J. Stupuras su žmona ir 
sūnumi, A. Bruchas ir dvi Uls- 
kių mergaitės. Labai ačiū 
draugams svečiams, kad atsi
lankė, nes dabartiniu laiku, tai 
retenybė sulaukti svečių iš to
liau.

Sausio 29 d. mirė Antanas 
Baguslauskas, sulaukę 62 me
tų amžiaus. Iš Lietuvos paėjo 
iš buvusios Kauno redybos. Pa
liko sūnų, kuris tarnauja Dė
dės Šamo karo laivyne. Sūnus 
negalėjo ir į tėvo laidotuves 
parvykti, nes randasi Ramiojo 
Vandenyno veiksmuose. Velio
nis iš amato buvo siuvėjas, bet 
per paskutinius keturis metus 
turėjo saliūno biznį. Buvo du 
kartu vedęs ir .du kartus per- 
siskyręs. Kūnas sudegintas 
krematorijoj. Amžino poilsio 
velioniui. S. G.

Chester, Pa.
Klaidos Pataisymas

Korespondencijoj apie pra
kalbas Chesteryj yra klaida, 
ten, tarpe paskelbtų aukavu
sių vardų, nėra A. Palilionis ir 
P. Šlajus vardų, o jie aukavo 
po $5. Klaidą pataisau ir 
draugus atsiprašau.

V. Gudauskas.

Jungtinių Valstijų sveikatos 
direktorius chirurgas Thomas
Parran. Savo metiniame pra
nešime Kongresui, Parran siū
lo daugiau išleisti pinigų ir 
daugiau dėmesio kreipti į 
Amerikos žmonių sveikatą. Jis 
nurodo, kad sveikatos reika
lai yra apleisti, kad jie pusėti
nai atsiliko per paskutinius 20 
metų nuo išradimų 'medicinos 
moksle.

VOKIEČIU SIAUTĖJIMAS KVĖDARNOS 
MIESTE IR VALSČIUJE

*

šiurpias vokiškosios okupaci
jos dienas iškentė Kvėdarnos 
miestelio ir valsčiaus gyvento
jai. Jau pirmomis dienomis vo
kiečiai išžudė šimtus nekaltų 
žmonių. Nuo fašistinių budelių 
rankos žuvo Kvėdarnos vals
čiaus, Klabu kaimo gyventojai: 
broliai Laukžemiai Steponas ir 
Julijonas, o vėliau ir jų dvide
šimties metų sesuo Kazimiera. 
Jie buvo sušaudyti todėl, kad 
1941 m. dirbo žemės dalijimo 
komisijoj. Okupantai sušaudė 
ir vietos gyventojų mylimą 
klumpadirbį Smilingį.

Gestapininkai buvo įkalinę, 
be daugelio kitų, ir valstietį 
Salantiejų Leoną už ryšių pa
laikymą su liaudies keršytojais 
— partizanais. Nors Salantie- 
jui pavyko ištrūkti iš gestapo 
nagų, tačiau jo rankose dar ir 
dabar yra žymūs žaizdų ženk
lai -— gestapiningų kankinimo 
elektros prietaisais pėdsakai.

Pajutę Raudonosios Armijos 
artėjimą, vokiečiai Kvėdarnos 
valsčiuje, prie Pajūrėlio, pra
dėjo karštligiškai rengti įtvirti
nimų‘juostą. Iš visų apylinkių, 
o taip pat iš Klaipėdos krašto, 
okupantai suvarė šimtus žmo
nių, kurie buvo verčiami dirbti 
nuo aušros ligi sutemų, o mai
tinami buvo pusbadžiai.

— Pusryčiams mums teduo
davo juodos kavos, — pasakoja 
kvedarnietis Kažukauskas. Pie
tums gavome kažkokios buizos 
iš kopūstlapių. Vakarienei — 
vėl kavos. Tiesa, duodavo dar 
apie 200 gramų duonos. Štai ir 
viskas. Kas gi su tokiu “mais
tu” ištvers prie tokių sunkių 
darbų? Buvau išvarytas dirbti 
su sūnumi, 13 metų berniuku. 
Mus saugojo automatais ir bo
tagais apsiginklavę vokietukai. 
Mano berniukas pavargo ir ne
bepajėgė dirbti. Tuomet vie
nas vokietis kad sušers jam 
storu diržu per, nugarą. Vaikas 
net pažaliavo. Vokiečiai ne tik

Žinios iš Lietuvos
Loterijos Bilietų Realizuota 

Už 4,5 Mil. Rublių
IV-sios piniginės daiktinės 

loterijos bilietų, įsigijimas vi
soje Lietuvoje įgyja masinį po
būdį. Daugelio apskričių dar
bininkai, tarnautojai ir dar
bo valstiečiai keleriopai dau
giau pasirašo loterijos bilietų 
negu platinimo plane buvo nu
matyta.

Švenčionių aps. darbininkai 
ir tarnautojai, pasirašydami 
loterijos bilietų už 214 tūks
tančių rub., perviršijo loteri
jos bilietų platinimo planą net 
10-čia kartų, šios apskrities 
valstiečiai pasirašė už 307 
tūkstančius 'rub. ir perviršijo 
planą IV2 karto.

Panevėžio aps. darbininkų 
ir tarnautojų pasirašytoji su
ma siekia 346 tūkstančius rub. 
Bilietų platinimo planas per
viršytas 3 (A karto. •

Kėdainių aps. darbininkai 
ir tarnautojai du kart daugiau 
pasirašė bilietų, negu buvo 
plane numatyta. Pasirašytoji 
suma — 62 tūkstančiai rub. 
Šios apskrities valstiečiai įsi
gijo bilietų už 119 tūkstančių 
rub.

Ukmergės aps. darbo žmo
nės pasirašė bilietų už 110 
tūkstančių rub. ir perviršijo 
bilietų platinimo planą 3^2 
karto. Ukmergės aps. valstie
čiai pasirašė už 52 tūkstančius 
rub.

<Zarasų aps. darbininkų, ir 
tarnautojų pasirašytoji suma 
yra 68 tūkstančiai rub. Planas 
perviršytas 3 kartus. Valstie
čiai pasirašė už 159 tūkstan- 
i£us rub.

Trakų aps. darbininkai ir 
tarnautojai pasirašė už 47 
tūkstančius rub. ir perviršijo 
planą D/2 karto. Valstiečių 
pasirašyta už 23 tūkstančius 
rub.

Vilniaus miesto darbininkų 
ir tarnautojų pasirašyta suma 
yra 788 tūkstančiai rub.

Trečias puslapio

paauglius mušdavo. Nemaža 
nukentėjo ir moterys, žmonės 
bėgdavo iš to pragaro mažiau
siai progai pasitaikius. Atsime
nu, prie apkasų dirbti buvo iš
varytas Norgėla, berods, Sta
sys. Netrukus vokiečiai jį išga
beno į Klaipėdos kraštą. Ten 
norėjo’ jį aprengti vokiška uni
forma, bet Norgėla pabėgo ir 
sugrįžo į tėviškę. — Nesulauks 
vokiečiai, kad aš jiems tarnau
čiau! — pareiškė jis.

Bet vokiečiai nesitenkino vien 
tik persekiojimais. Daugelis 
gyventojų buvo išvežta į hitle
rinę katorgą. Vokiečiams padė
jo išvežti gyventojus sugrįžę 
repatriantai, kurie dažniausiai 
šnipinėjo ir įskųsdavo gestapui 
žmones. Išvežtųjų tarpe buvo 
ir kultūrtechnikas Vytautas 
Montvila, valstiečiai Jonas Pet
kus su savo sūnumi Bronium 
ir Kersnauskas Alfonsas. Iš 
Paragaudžio kaimo hitlerinin
kai išvežė Antaną Skurdelį ir 
Aleksandrą Jasių. Pasiliko 
žmona su dviem mažamečiais 
vaikais.

Vokiečiai su nieku nesiskaitė 
ir žmonių medžiokles vykdyda
vo didžiausiu žiaurumu.

Vienos medžioklės metu Sker
džių kaimo gyventojas Miklo- 
vys Stasys mėgino pabėgti. Vo
kietis peršovė jam krūtinę. Mi- 
klovys suklupo. Pribėgęs prie 
jo vokietis, mušdamas šautuvo 
buože, privertė peršautąjį at- 
šliaužti į saugaudytiems paruo
štą sunkvežimį.

šie šiurpūs hitlerininkų siau
tėjimo laikai jau praeityje. 
Kvedarniečiai, kurie teikė viso
keriopą paramą Raudonosios 
Armijos dalims, atvadavusioms 
Kvėdarnos miestelį ir valsčių, 
dabar dar labiau įtempia savo 
jėgas, kad kartu su visa tary
bine liaudim prisidėtų prie 
greitesnio hitlerinio žvėries su
naikinimo. M. Liubeckis.

Lapkričio mėn. 1 d. duome
nimis, -Lietuvos darbininkai, 
tarnautojai ir valstiečiai pasi
rašė IV-sios pinginės daiktinės 
loterijos bilietų už 4 milijonus 
526 tūkstančius rub. Darbinin
kų ir tarnautojų pasirašytoji 
suma yra 3 milijonai ^02 tūks
tančiai rub., o valstiečių — 1 
milijonas 324 tūkstančiai rub. 
Į bendrąją pasirašymo sumą 
įeina 1 milijonas 11 tūkstan
čių rub., ; kurie buvo įmokėti 
grynais pinigais.

Duonos Kombinatas Aukoja 
30.750 Rb.

Kai buvo paskelbta “Ne
ries” fabriko atsišaukimas, tą 
pačią dieną duonos kombina
tas sušaukė mitingą ir patys 
įsipareigojo aukoti pinigus. Iš 
viso surinko 30.750 rb.

Vilniaus Apskrities Dirbantie
ji Pasirašė Už 95.000 Rb.

Bilietų Įsigyti
Apytikriais duomenimis, Vil

niaus apskrities darbininkai, 
darbo valstiečiai ir tarnauto
jai iki spalio mėn. 31 d. yra 
pasirašę už 95.000 rublių. IV- 
sios piniginės - daiktinės lote
rijos bilietų įsigyti.

Turime Gimnaziją
Tarybų Lietuvos valdžia, 

rūpindamasi praplėsti mokyk
lų tinklą mūsų tėvynėje, ne
pamiršo ir toli nuo didesniųjų 
centrų esančio Giedraičių mies
telio, įsteigdama jame gimna
ziją, kuri yra mokslo centru 
visoje apylinkėje.

š. m. spalio 15 d. įvyko 
gimnazijos atidarymas su me
nine dalimi, kuriame atidary
mo ir mokslo metų pradžiai 
pritaikintą žodį tarė direkto
rius drg. Valaitis. Meninėje 
dalyje dalyvavo mokytojai 
drg. drg. Baravykas, Sasnaus
kaitė, Gaidamavičius ir moki
niai.

(ELTA)
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Žemaitijos Keliais
Ne taip dar seniai galėjome tik svajoti 

apie mūsų brolius žemaičius, tebevelkan- 
Čius hitlerinį jungą. Bet štai, pakilusi 
Raudonoji Armija tiesiog vienu šuoliu 
išgrūdo okupantus iš mūsų žemaitiškos 
žemės, ir dabar mes galime laisvai nu
vykti į Žemaičių kraštą pas savo gimi
nes ir pažįstamus, o jie gali atvykti pas 
mus. Ką vokiški okupantai buvo persky
rę, sudraskę, tą Raudonoji Armija su
jungė.

Nepaprastai apsidžiaugęs ta Žemaičių 
atgauta laisve, ir aš su keliais draugais 
išvykau aplankyti taip seniai bematytų 
brangių širdžiai žemaičių.* i

Mūsų lengvutė “Fordo” mašina vienu 
šuoliu atsidūrė prie Raseinių, per ku
riuos eina Žemaičių plentas. Daug žalos 
ir žaizdų pajutusi mūsų žemė nuo vokie
čių iki pat Raseinių. Bet Raseiniai nu
kentėję visų labiausiai. Šis miestas savo 
begaliniais griuvėsiais visai panašus į 
Baltarusijos arba Rusijos miestus, į ku
riuos buvo įlindę vokiški okupantai. Prieš 
kurį laiką buvę gražūs moderniški Ra
seinių pastatai dabar begalimi susirasti 
tik fotografijose. Skylėtomis, suvarstyto
mis sienomis ir pašiauštais stogais dar 
šiaip taip laikosi kareivinės ir gimnazi
jos rūmai. Matyti, okupantų padegėjų ir 
sprogdintojų nagai buvo per toli nuo šių 
pastatų, kad jie vos beįstengė juos apža- 
loti iš pabūklų.

Mieste neliko pastatų, nėra kur dėtis 
ir gyventojams. Ne vienas jų žuvo nuo 
priešo juodų darbų. Bet gyventojų dau
guma išsikėlė į aplinkinius kaimus. Ir 
dabar būreliais stoviniuoja aplink su
griautus pastatus, tarytum akimis ma
tuodami, nuo kurio galo reikia pradėti 
gyvenimą atkurti. *

Automobilis greitai rieda |plentu pir
myn. Pakelėse stovi maži stulpeliukai su 
užrašais: išminuota. Pasirodo, priešas 
paplentes, plento pakraščius ir net laukų 
plotus palei plentą gana smarkiai buvo 
užminavęs. Tik Raudonoji Armija, verž
damosi pirmyn, pasirūpino tas minas pa
šalinti, kad ant jų neužšoktų ir visai 
nieko dėti žmonės, dažniausiai valstie- • • ciai.

Pakelėmis pilna pamuštos karo tech
nikos. Stūkso pamušti ir sudeginti juodi 
tankai su dar juodesniais kryžiais šo
nuose. Pakelėmis aukštielninkos guli vo
kiškos mašinos, tarytum pastipusios ka
tės. Trofėjinių komandų ir vietos vals
tiečių rūpesčiu nuo pamuštų mašinų jau 
numaustytos naudingesnės dalys ir išim
ti motorai.

Štai staiga akis pamato šiurpų reginį: 
žvarbiame vėlybo rudens ore stūkso ant 
lauko pajuodę ir į žemę sugniužę neplau
tų kviečių ir rugių laukai. Nerautų linų 
laukas visai susmigęs atgal į žemę. Kur- 
ne-kur valstietis mosuoja dalge tarp pa
juodusių varpų.

Tai buvusi mirties zona tarp vokiečių

ir mūsų kariuomenės. Kelioms savaitėms 
frontui sustojus toje vietoje, gyventojai 
neįstengė nei nuvalyti laukų, nei jų ap
dirbti, nei apsėti. Kiekvienas krustelėji
mas galėjo atnešti mirtį. Dabar valstie
čiai dedą visas pastangas nuimti bent da
lį derliaus. Bet kokia gi iš jo bebus nau
da. Be abejo, kad tos zonos valstiečiai 
turi būti visos Lietuvos gyventojų dė
mesiu apgaubti. Jiems reikia ateiti į pa
galbą organizuotai. Jeigu Lietuvoje yra 
senas paprotys, kiek kas gali padėti pa
degėliui, tai šios zonos gyventojai yra 
lygūs padegėliams, nes beveik visas jų 
šio rudens derlius žuvo.

" *

Žemaičių paplente švilpia vienas po 
kito kaimai ir miesteliai. Jie visi, dau
giau ar mažiau, nuo karo nukentėję. Rie
tavas nebepanašus į buvusį. Jį priešas 
baisiai apnaikinęs dar Tėvynės karo pra
džioje, o nepagailėjęs ir dabar pasitrauk
damas. Apdaužytas smarkiai Andrėja- 
vas, o dar smarkiau Gargždai, kurie taip 
pat ypač smarkiai nukentėję nuo pirmų
jų šio karo dienų, kai vokiškosios gaujos 
veržėsi “į rytus.”

Kaip žinia, Gargždai yra pačiame vo
kiečių ‘sudarytame” pasienyje, kuris da
bar nebeegzistuoja, neš Raudonoji Armi
ja nužygiavo toliau, o žemė už sienos — 
taip pat lietuviška žemė, Klaipėdos kraš
to žemė. Nuo Gargždų iki Klaipėdos 18- 
20 klm., tik ranką paduoti. Bet priešas, 
kai mes važiavome, dar atkakliai laikėsi 
į Klaipėdą įsikabinęs ir atsišaudė iš sun
kiųjų pabūklų, pastatytų Smiltynėje, 
Juodkrantėje, Kopgalyje bei Giruliuose. 
Nuolatinė kanonada skelbė, kad rudoji 
blakė dar atsispjaudo ugnimi iš lietuviš
ko pajūrio. Bet mes gerai žinojome, jog 
jų spyrimosi dienos suskaitytos ir Klai
pėda greit bus mūsų — lietuviška ir ta
rybinė.

sis

Štai žemaitiškoji Kretinga. Čia šio ka
ro pradžioje priešas padarė nepaprastai 
daug nuostolių. Visas miestelio centras 
sunaikintas. Ant griuvėsių spėję priaugti 
kiečių ir dilgynių. Vokiškieji barbarai, 
verždamiesi į Lietuvą, nepasigailėjo ir 
bažnyčios. Jos bokštas sudegintas, o vie
toj jo dabar pastatytas paprastas, medi
nis.

Paskutinės karo audros metu Kretin
ga vėl smarkiai suniokota. Bet žemaičiai 
— optimistiški žmonės. Vykdomojo Ko
miteto Pirmininkas drg. Simonavičius, 
senas kretingiškis žemaitis, vos pradeda
mas atkurti sugriautą gyvenimą, gerai 
nusiteikęs.

— Mes greit susitvarkysim. Pamaty
sit, po kurio laiko pas mus bus neblogai, 
o ilgainiui — ir visai gerai.

Nors vokiečiai Kretingoje daug sugrio
vė, bet kai kas dar liko. Yra patalpos 
gimnazijai, pradžios mokyklai, yra duo
nos kepykla, yra didelė plytinė ir t.t.

(Pabaiga rytoj)

Worcester, Mass.
• ? I ■

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugijos mėnesinis susirinki
mas įvyko vasario 6 d. Prie 
Draugijos prisirašė keturi nau
ji nariai, tai labai puiku.

Ligonių mūsų Draugijoj vi
suomet būna nemažai, bent 10 
žedną mėnesį, o kartais būna 
ir daugiau. Buvo palikta su
sirinkimui išspręsti, ar dėt Lie
tuvos kunigaikščių paveikslus 
prie steičiaus, ar ne. Nutarta 
palikti tuos pačius, kokie pir
miau buvo — Gedimino su Vil
niaus pilimi - kalnu.

Aš noriu tarti kelis žodžius 
į tuos draugus, kurie daro 
mums užmetimus, būk mūsų 
paveikslas, kuris yra virš stei
čiaus, tai “ruskių.” Noriu 
tiems draugams tiek pasakyti, 
kad nereikia klausyti Keleivio 
propagandos, juk jeigu Kelei
vio žmonės valdytų šį namą, 
tai nėra abejones, kad jie pa
sikabintų Hitlerio ir Smetonos 
paveikslus, nes tas jiems yra 
labai prie širdies. Tikrumoje, 
tas paveikslas vaizduoja jau
nimo vakaruškas — muzikan
tas griežia ant armonijos, jau
nimas susikabinęs šoka, kitas 
bačka alaus atmuša, kiti dar *" • . . . tik atvažiavę. Juk mes visi ei
davome į vakaruškas apsiavę 
batais, o ne vyžomis, apsivil
kę rubaškomis.

Artistas irgi lietuvis, kuris 
piešė tą paveikslą. Jis yra sū
nus gerų katalikų. Taigi, sar
mata daryti priekaištus, kurie 
yra visai ne vietoje.

Draugija nutarė sumažinti 
namo morgičių iki $5,000. Tai 
turėsime skolos tik $5,000, o 
namo vertė yra $30,000. Par
kas visai išmokėtas ir jokių 
skolų neturi.

Išrinkome biznio komisiją 
kliubui ir parkui. Kliubo ko
misijoj yra J. Norvaiša ir M. 
Tamašiunas, parko — J. Bak
šys ir J. Gustaitis. Linkiu 
draugams geriausio pasiseki
mo.

Buvo surengta silkių,, pare 
vasario 4 d. Rengė Liet. Lite
ratūros Draugijos 155 kuopa, 
moterų kuopa. Drg. Sukackie
nė, vakaro vedėja, paaiškino

tikslą šios pares, kad jos už
dirbtus pinigus ant savo pa
rengimų išaukoja darbininkiš
kiems reikalams. N'ekurie, gir
dėjau, zurzėjo, kad per bran
gūs tikietai buvo. Tai nieko, 
yra draugai, kurie Lietuvos 
žmonių pagalbai aukoja po 
penkinę ir dešimtinę ir tai nie
ko nesako, bet kurie tik biskį 
brangiau užmokėjo, tai ir lai 
jaučiasi, kad parėmė gerą tiks
lą. Aš tų žmonių nesu matęs, 
kad jie būtų aukavę paramai 
Lietuvos žmonių, tai lai nors 
dabar jaučiasi, kad prisidėjo, 
ačiū!

Buvo pakviestas d. J. J. 
Bakšys pakalbėti, pasakyti 
įspūdžių iš Laisvės šėrininkų 
suvažiavimo. Drg. J. Bakšys 
išgyrė suvažiavimą, kad buvo 
labai geras, pavyzdingas, jo
kių tuščių barnių nebuvo, dis
kusijos buvo gyvos ir kon- 
struktyvės, ypačiai namo pir
kimo reikale. Dabar, kas lieka 
worcesterieciams, tai pirkime 
kuo daugiausiai Laisvės Šerų, 
kuomet namas bus perkamas.

Drg. Skliutas kalbėjo, kas 
liečia reikalą drabužių ir če- 
verykų rinkimą Lietuvos žmo
nių pagalbai. Jis ragino visus 
aukoti. Kas turite atliekamų 
drabužių ir čeverykų, tai pra
šome atnešti į Lietuvių Svetai
nę, 29 Endicott St.

Kalvis.

Cliffside, N. J.
Laisvėj, 32-me numeryje, 

pasakyta, kad iš karinės tar
nybos parvyko pasisvečiuoti L. 
Pocius, o turėjo būti: L. Po
cių anūkas Fr. A. Salerno.

G. S.

Thomas J. Klimaitis
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
Šermenine (Koplyčia) 

NEMOKAMAI 
Teisingas Patarnavimas

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA.
Tel. 3-6723.

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės.
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

Rockford, III.
Pastaruoju laiku geros va

lios Rockfordo lietuviai susi
rūpino Lietuvos žmonių para
ma ir nemažai suaukojo dra
bužių.

Aukojo šie: Kruveliai, Bi- 
lienė, Statkevičiai, žolynai, 
Kriaukliai, Ramonai, Matukai- 
čiai, Bubeliai, žukliai, Kovai- 
čiai ir jų sūnus su žmona, taip 
pat dukrelė Nellie Nelson.

šios draugės daugiausia pri
sidėjo su darbu: Kovaitienė 
pasiuvo daugiau negu tuziną 
naujų suknelių ir apatinių 
suknučių dėl mergaičių, taip 
pat bliuskučių.

žuklienė davė medžiagos 
dėl apatinių suknučių ir blius
kučių, o Kovaitienė pasiuvo. 
Taip pat pasiuvo ir berniu
kams gražių drabužėlių.

Babeliene padėjo sutaisyti 
drabužius ir gana daug surin
ko iš kitų, žuklienė parūpino 
dėžių ir padėjo supakuoti.

širdingas dėkui visoms 
draugėms, kad padėjote man 
sutvarkyti ši svarbų darbą. Vi
so supakuota 10 dėžių.

Buvo manyta visi drabužiai 
pasiųsti Chicagos Komitetui, 
manėme nuvežti su troku, bet 
trokas nesuspėjo nuvažiuoti į 
Chicagą. Dabar čia liko ati
daryta RWR skyrius, kur ren
kama drabužiai. Jie mums pa
sižadėjo pasiųsti Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komitetui.

Kurie turite drabužių, tai 
priduokite rinkliavos vietai 
Fast State ir 1st Street kam
pas, ant vaistinės viršaus. Ar
ba galite atnešti pas Kovaitie- 
nę, 1907 — 17th St. Iš čia ga
lėsime priduoti į stotį.

Draugė žolynienė pasižadė
jo dirbti per visą šį mėnesį, 
tad drabužiai bus gerai su
tvarkyti.

Lauksime kooperacijos.
P. Kovaitienė.

Wilkes-Barre ir Scran
ton Apylinkėm

Labai džiaugiuosi, kad turiu 
tiek geraširdžių draugų ir 
draugių, kurie nepamiršot ma
nęs laike mano ilgos ir sunkios 
ligos. Nors ir jūs patys turite 
užtektinai visokių vargų, bet 
tuom syk ištiesėt man ranką ir 
bandėt mano nupuolusį ūpą 
pakelti, atlankydami, dovanas 
atnešdami, laiškus ir atvirutes 
siųsdami. Draugai, iš gilumos 
širdies, ačiū!

Antanina Valukienė.

NACIAI NEIšTRūKO Iš 
BUDAPEŠTO

Sovietų oficialis praneši
mas sako, kad hitlerininkam 
niekur nepavyko ištrūkt iš 
Budapešto. Visi ten apsupti 
vokiečiai ir vengrai kariai 
tapo suimti bei sunaikinti. 
Taigi Berlyno radijas tik 
blofino, būk, galų gale, ap
suptieji ištrūkę ir dabar, 
girdi, kovoju prieš rusus at
viruose laukuose.

PIRKITE KARO BONUS

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Bridgeport, Conn.
Lietuvių Tarybos Skyrius Ap

vaikščiojo “Lietuvos
Nepriklausomybę”

Vasario 11 dieną, švento 
Jurgio salėje buvo apvaikščio
jamą “Lietuvos Nepriklauso-r 
mybės” šventė. Kadangi šis 
pokilis buvo ruošiamas keletos 
sriovių, tai yra — katalikų, 
socialistų, sandariečių, tauti
ninkų ir dar kaž kokių, sektų, 
todėl buvo nemažas būrys 
žmonių.

Pora merginų ne visai blo
gai padainavo —- viena pagro
jo smuiką. Kunigas Kazlaus
kas trumputę prakalbėlę pa
sakė. Na, ir tada Tysliava dro
žė ilgą ir graudingą pamoks
lą. Tačiaus, reikia pasakyti tą, 
kad Tysliava ne tiek blofų pa
sakojo, kaip kad andai brook- 
lynietis advokatas Jurgėla, 
kad prišnarkštė visokių “ste
buklų.”

Pakartotinai Tysliava pa
reiškė baimę Stalino. Bet tai 
jis turi tame labai daug pa
mato. Kadangi jis, nabagas, 
manė, jeigu sugrįžtų panašaus 
kalibro valdžia Lietuvoje, ko
kia buvojSmetonos laiku — jis 
tikėjosi gauti minkštą ir Šiltą 
Vietelę. Bet dabar. . . Ką gi tu

padarysi žmogus, kad ten arto
jai užima vietas ir tvarkosi 
patys. Ponams nėra vietos! 
Apgailėtina, Juozai!

M. Motiejus.

Los Angeles, Cal.
Sveikina Literatūros Draugiją

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 145 kuopa gražiai dar
buojasi. Drg. M. Bush, finan
sų sekretorė jau pasiuntė į 
centrą už 67 narius, senus ir 
naujus, duokles 1945 metų.

Greta to, kuopos nariai nuo
širdžiai sveikina Draugiją pro
ga 30-ties metų jubilėjaus ir 
suaukavo knygų leidimui $21.- 
75.

Aukavo sekamai: P. O., Mi- 
kaliunai $5. Po $1 aukavo: 
St. Smith, K. Pečiulis, M. A. 
Pūkiai, P. K. Repečkai, S. 
Gavrilovicz, A. čiuberkis, P.
J. Pupiai, W. Virbickas, J. 
Druskis, J. E. Babičįai, P. N. 
Petruliai, J. M. Pupiai ir A. 
M. Bush.

Po 50c aukavo: G. A. Ber
notai, J. K. Butman, A. Ta- 
landžiavičius, F. Aukštikalnis,
K. M. Levišauskai, A. Levanie- 
nė ir F. M. Prašiai 40, o X 35c.

Visiems aukavusiems širdin
gai ačiū. M. B.

Philadelphia, Pa.
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

Svarbios Prakalbos
Ateinantį nedėldienį, vasa

rio 18 d., 2 vai. po pietų, So. 
Philadelphijos Lietuvių Litera
tūros Draugijos 141 kuopa 
rengia prakalbas paminėjimui 
Draugijos 30-ties metų jubilė
jaus ir išaiškinimui bėgančių
jų svarbių reikalų. Prakalbos 
įvyks Lietuvių Tautiškoje Sve
tainėje, 928 E. Moyamensing 
Avė. Kalbės Margareta Cowl 
(Kavaliauskaitė) ir Senas 
Vincas iš Gibbstown, New 
Jersey! farmerys, apysakų ra
šytojas.

Prašome visas ir visus daly
vauti, nes dabar yra labai 
daug svarbių įvykių karo fron
tuose, tik užsibaigė Roose vel
to, Stalino ir Churchillo kon
ferencija, kurios yra labai 
svarbūs tarimai ir daug naujo 
sužinosite.

Taipgi progresyvūs moterys 
eina prie suorganizavimo mo
terų kuopos. Visi ir visos at
eikite. įžanga veltui.

Juozas.

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
L------—:—

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Ųel. Virginia 7-4499.

l ■ -........................... - ---------------------------

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PUVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos Mėšlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir žarnų nesveikumai, Chro
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu- 

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

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

DR. ZINS
110 East 16th St., N. Y.

(Jsist. 28 m.)

Arti Union Square

Maskva. — Sovietai vas. 
12 d. visuose frontuose su
naikino bei sunkiai sužalojo 
70 nacių tankų.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS' i
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.

Kasdien 9 A. M. — 7 P. M. Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.
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'Penktas .puslapis

SOVIETAI APSUPO 
BRESLAU

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP; WANTED—FEMALE į
REIKALINGOS MOTERYS T

f HELP, WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS {

-------- J:----------- - ----- ------ i*

HELP WANTED—FEMALE ■ HELP . WANTED—FEMALE 
' REIKALINGOS MOTERYS » . . REIKALINGOS'MOTERYS

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
prastų ir automatinių šau
tuvų, 286 automobilius, 102 
traktorius, 97 garvežius, 1,- 
508 vagonus ir 51 sandėlį į- 
vairių karinių reikmenų.

Vadinamame Lenkų Kori
doriuje, linkui Dancigo ir 
Gdynios uostų, raudonar
miečiai artinasi prie Chojni- 
cės geležinkelių mazgo ir 
paėmė Breminą, Zdroje ir 
50 kitų gyvenamųjų vieto
vių.

JUNIOR TELLER
STENOGRAFje-TYPISTe

I. B. M. Proof Machine 
Operatoriai

Puikiausia Proga Gabiem 
Pradiniam.

Patraukianti Alga

TELEFONUOKITE
CHICKERING 4-3500

(45)

Maskva. — Visuose sovie
tiniuose frontuose vas. 13 d. 
buvo sudaužyta bei sunkiai 
sužalota 116 vokiečių taukų 
ir nušauta 9 jų lėktuvai.

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 P ALTUOS AVI-

; MO PAREIŠKIMO.
MELCHIOR, ARMSTRONG

DESSAU CO.,
GRAND AVE. 

RIDGEFIELD, N. J. 
TELEFONUOKITE 

MORSEMERE 6-5900

MERGINOS & MOTERYS
PILNAM LAIKUI

Bes turime įvairių darbų savo 
fabrikuose

MERGINOMS PERĖJUSIOMS 16
IŠ anksčiau patyrimas nereikalingas 

Geros darbo sąlygos.

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(48)

PASIUNTINĖS
$85. Į MĖNESĮ PRADŽIA]

VIDUJ IR Iš LAUKO 
DARBAS.

DVI JAUNESNES 
STENOGRAFĖS 
$125. Į Mėnesį Pradžiai 
VIENA SU ISPANIŠKOS
AUKŠTESNĖS MOKYK

LOS PRALAVIN1MU

MERGINOS - MOTERYS
Kodėl nesimokyti linksmą 

GERAI APMOKAMĄ AMATĄ?
MES IŠMOKINSIME TAVE 

POPIERINIŲ PATTERN LANKSTYMO 
Jums bus UŽMOKĖTA laike mokinimosi.

PATYRUSIU OPERATORIŲ 
IR FINIŠERKŲ REIKIA • 

Prie geresnių moteriškų coatų. 
Nuolatinis darbas.

BROADWAY CLOAK CO.. 
273 Broadway. Brooklyn. N. Y.

(42)

BALTINIŲ IŠNEŠIOTOJAI 
Patyrę. Kreipkitės j Housekeeper.

HOTEL VICTORIA
7th Ave. prie 51st St.

(41)

(41)

ROOSEVELTAS GAL 
STAPTELĖS ITALIJOJ
Paryžius. — čia spėjama, 

kad prez. Rooseveltas, grįž
damas iš Sovietų Sąjungos,

tysis su popiežium. Prancū
zai norėtų, kad jis ir Fran
ci ją aplankytų.

PAKUOTOJAI
Išsiuntimų Rūmui
Merginų Coatai 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
NUOLATINIS DARBAS

Pradžiai $24 už 40 Valandų 
REISMAN—ROTHMAN 

520—8th Avenue, N. Y. C.
 (12)

APVALYTOJAI
GERA ALGA 

PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 
MARK CROSS CO. 

655 5TH AVE.

BANKO DARBININKĖS
BURROUGHS BOOKKEEPERS
JAUNESNES1 RAŠTININKES

LINKSMOS DARBO VALANDOS
RECTOR 2-9050

MERGINOS
Lengvam fabriko darbui. 60c j valandą.

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

. ...... .......................... (40)

FILE RAŠTININKĖ
$115. PRADŽIAI

5 DIENŲ SAVAITĖ 
PUIKIAUSIA PROGA 

PAKILIMUI 
VALANDOS 9 IKI 5 

TELEFONUOKITE 
BARCLAY 7-3900

(46)

PUIKIAUSI UŽDARBIAI 
TOS KURIOS TURI GABUMŲ 

šviesios, linksmos aplinkybės 
Patogi Transportacija

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

(Tarpe Park & Lexington Avės., N. Y. C.)
(44)

MERGINOS

CHURCHILLAS GRAIKI
JOS SOSTINĖJE

I

Athenai. — Grįždami iš 
Sovietų Krymo, Anglijos 
premjeras Churchillas ir I 
užsienio reikalų ministeris 
A. Edenas staptelėjo Grai
kijos sostinėje Athenuose. ! 
Jiem buvo suruošta sveiki
nimų demonstracija. Savo 
kalboje Churchillas linkėjo 
graikams vienybės ir gero
vės.

DALIES LAIKO 
DARBININKAI

Iki 30 Valandų j Savaitę
PAKAVIMUI PLASTIKINIŲ 

DIRBINIŲ
HIGH SCHOOL STUDENTS 

IR VISI KITI 
INTERESUOJANTI. 
Prisilaikoma WMC Taisyklių.

KREIPKITĖS
COLUMBIA 

PROTEKTOSITE
631 CENTRAL AVENUE. 

CARLSTADT, N. J.
V (40)

(44)

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSE PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
> arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
(44)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI TYPISTES

631

Berlyno radijas ketvirta
dienį sakė, jog vėl Amerikos 
lėktuvų pulkai bombarduoja 
Vokietijos miestus.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

ELIZABETH, N. J.
Elizabeth - Lindeno ir apylinkės 

mezgėjų grupė rengia smagų va
karėlį, su gėrimais ir užkandžiais. 
Jvyks 18 d. vasario, L. P. Kliube, 
408 Court St. Pradžia 5 v. v. Šio i 
vakaro pelnas bus skiriamas nupir
kimui drapanų Lietuvos vaikučiams. ■ 
Draugai, dalyvaukite visi, pagelbė- 
kite padaryti šį parengimą sėkmin
gu. Kom, (39-40)

LINDEN, N. J.
Prašome jsitėmyti. Kovo 4 d., 

Jvyks gražus parengimas, Liet. Lai
svės Parke, 340 Mitchell Ave., 4 v. 
ieną. Turėsime kalbėtojų ir daini
ninkų. Pirmą sykį dainuos naujas 
Lindeno Moterų ir' Merginų Cho
ras, vad. Jokūbui Stukui. Taipgi 
bus parduodama Karo Bonai. —

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

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

PHILADELPHIA, PA.
Liet. Pag. Teik. Komiteto susi

rinkimas įvyks šeštaienį, 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
gatų susirinkti, 
sekr.

- A. J. Šmitas, 
(39-40)

OPERATORIAI
Lengvam Kariniam Darbui

U. S. Armijai Vilnonių Field Jackets 
Prie sustątymo, 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)

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)

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.

GEROS VALANDOS

ALGA $22.
INSURANCE 
KOMPANIJAI

WHITEHALL 3-4664
PERSONNEL DĖPT.

(46)

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 
.(11)

MONROE MAŠINOS 
OPERATORĖS

5 DIENOS. DIDELĖ KOMPANIJA 
$28. PRADŽIAI.

GRAŽIOS APLINKYBES 
PROGA PAKILIMAM.

SKAMBINKITE WALKER 5-1200 
EXTENSION 856.

(40)

(44)

REIKIA 
BARTENDERIO 
DARBAS DIENOM 

REIKALAUJAMA PALIUDIJIMO 
LUCKYS BAR & GRlLL 

15 GRAND STREET EXTENSION, 
BROOKLYN.

r ■(4i)

TYPISTĖ
Mokėjimas comptometry naudinga. 

Įvairus darbas kaštų accounting departmente. 
Puiki proga nuolatiniam darbui.

MR. BRATTIG.
REPUBLIC STEEL CORP.

72 Scott Ave., Brooklyn.
EVERGREEN 8-9300.

BURROUGHS
BOOKKEEPING

(46)

REIKIA VYRŲ 
KRITIŠKAM KARINIAM 

DARBUI.
GERA ALGA—VIRŠLAIKIAI. 
Nereikalaujama Išsilavinimo. 

POKARINE ATEITIS. 
ELECTRO TECHNICAL PRODUCTS CO.

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

Prisilaikoma WMC Taisyklių.
(42)

STENOGRAFĖS

OPERATORIAI
VIENA IR DVIEM ADATOM

PRIE CANVAS
PUIKIAUSIA ALGA

NUOLATINIS DARBAS
VIRŠLAIKIAI

ADAMS CONTRACTING 
ENTERPRISES

610-28 SMITH ST., 
BROOKLYN.

8i’H AVE. SUBVE IK(
SMITH—9TH ST., BROOKLYN

(42)

PROSYTOJAI 
Finiseriai ir Operatoriai 

Unijinė dirbtuvė. Nuolatinis Darbas. 
Gera Alga.

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

Cliffside Park. N. J.
(42)

KRISLAI

REIKALINGI FIREMEN
Reilly Stoker Boiler 

NUOLATINIS DARBAS.
GEROS ALGOS.

Prisilaikoma WMC Taisyklių.
BUDMAR MILLS & MFG. CO.

350 Hoover Ave.,
BLOOMFIELD, N. J.

(43)

ABELNA1 PAGELBIN1NKAI
100% KARINIS DARBAS

8 VALANDOS VIRŠLAIKIŲ
ADAMS CONTRACTING 

ENTERPRISES

VYRAI
MOKINIAI
DIENINIS ŠUTAS

65c į Valandą Pradžiai 
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
NAKTINIS ŠIFTAS.

71>/2c i 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.

MAŠINŲ OPERATORĖS
MODEL NR. 2300

KEY PUNCH
OPERATORĖS

PATYRUSIOS,
Pilnam Laikui

TAIPGI MERGINOS
Prie Filing 

Typing
Raštinės Darbas, ir 1.1.

Su ar be patyrimo

5 DIENŲ SAVAITĖ
371/2 VALANDOS

PASTOVŪS DARBAI
Gera proga 
pakilimam.

Puikios Aplinkybės
Didelė apdraudos kompanija.

Kreipkitės

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

NEW YORK CITY.
. (40)

(46)

TELEFONUOKITE
RECTOR 2-0900
EXTENSION 6

MERGINOS
PAKAVIMUI POTATO CHIPS

GERAI ĮKELTA ALGA
KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

CROMPTON FOOD PRODUCTS CO., 
19 OAKLAND AVE., JERSEY CITY 
________________ ' .________ (44)

610-28 SMITH ST., 
BROOKLYN.

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

OFISO MERGINA

(42)

BALTIMORE & OHIO R.R.
Turi Vietų 

PAPRASTIEM 
DARBININKAM

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

PHILADELPHIA. PA.

MOKINIAI 
PAPRASTI DARBININKAI 

ir 

ABELNAI PAGELB1NINKAI
Gera Algą. Viršlaikiai.

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

(41)

(34)

VIRŠŲ VYRAS - MALIAVOTOJAS 
TAIPGI AUTO MECHANIKAI 

IR PAGELBININKAI
Teinu pasidalinimo propozicija tinkamam, 

patyrusiam vyrui. Nuolatinis darbas. 
Puiki pokarinė progk. 

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

Prisilaikoma WMC Taisyklių.

Vyrai

ĮRENGIMŲ OPERATORIAI 
BE PATYRIMO .

Proga išmokti 
operuoti chemišką 

Įrengimą seniai Įsteigtoj kompanijoj.

CHARLES LENNIG & CO.
5000 Richmond Street
PHILADELPHIA 

(BRIDESBURG)
Mūsų atstovas su jumis tarsis pas 
U.S.E.S., | 4417 Frankford AVe.

(48)

PRADINĖ
DIDELEI DOWNTOWN 

KORPORACIJAI
PUIKIAUSIOS APLINKYBĖS

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

RAŠTININKES

(41)

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

Pokarinė ateitis.
Šaukite dėl susitarimo pasimatymui

MRS. H ALEMAN U
MARKET 8-5550 — EXT. No. 7

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

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių
. .(41)

TYPISTĖ
JAUNA

Linksmos Darbo Sąlygos

Bonai Prisideda Prie Algos!
PROGA PAKILIMAMS

30 ROCKEFELLER PLAZA 
47-tos Lubos

MERGINOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Abelnas Raštinės Darbas 
Accounting Departmente 

šiek-tiek Typing
5 DIENŲ SAVAITĖ 

PUIKIAUSIA PROGA 
KOSMETIKŲ FIRMA 

Kreipkitės ant 47-tų Lubų 
30 ROCKEFELLER PLAZA

(X)

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI

MERGINOS AR MOTERYS
DALIAI LAIKO

Kaspinų užsakymų departmental.
Lengvas, švarus darbas.

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

Prisilaikoma W. M. C. Taisyklių.
. (40)

l-MI IR 2-RI ŠIFTAI
KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC
STATE R0AD.& 

RHAWN ST.
HOLMESBURG

PHILADELPHIA, PA
(44)

PATYRUSI RAŠTINES 
DARBININKE

MOKANTI TYPING
Vedimui Supirkimų Departmento 

Rekordų Dideliam Išdirbimų 
Fabrikui, Kuris Randasi 

Queens.
Puikiausi Pokariniai Prospektai.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. rengia svarbias 

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

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas 

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

(Tąsa nuo 1-mo pusk)
Tiesa, Murray negalėjo da

lyvauti. Bet Hillman dalyvau
ja. Jis ten, CIO vardu, patie
kė gerą naujai tarptautinei 
darbo unijų organizacijai pro
gramą. Ta programa veikiau
sia ir bus priimta. O menševi
kams vėl bus ką niekinti ir 
plūsti.

Matote, kaip svietas nestovi 
ant vietos.

(44)
DARBAI PRIE FILING, 

CLAIM IR STATISTIKŲ 
DEPARTMENTUOSE.

ŠIEK-TIEK TYPING

Parsiduoda Applegarth Hotel su 
gėrimų leidimu (license) ir 10 ake- 
rių žemės, ant gero kelio tik 3 mai- 
lės 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)

KRINKĄS NACIŲ DRES- 
DENO FRONTAS

London. — Teigiama, kad 
bendrai “sumišęs” vokiečių 
frontas prieš maršalo Ko- 
nevo armiją, prasiveržusią 
iš Silezijos linkui Dresdeno.

New Yorko Vietoj Tokio 
gatve Paryžiuje

Paryžius.— Buvusioji To
kio Alėja (Avenue) Pary
žiuje tapo perkrikštyta į 
New Yorko Alėją. — Tokio 
yra Japonijos sostine.

REIKIA

(45)

APVALYTO J AS 
Daugmeninci skalbyklai. 

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

(44)

VYRŲ
KRITIŠKAM KARINIAM DARBUI

LAISNIUOTO FIREMANO
PRIE GARINIO PEČIAUS

VYRAI ABELNAM KARINIAM DARBUI 
POKARINĖ PROGA 

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ
KREIPKITĖS

DECORA COMPANY LTD
510 BELMONT AVE- 

HALEDON, N. J.

INSURANCE COMPANY 
DOWNTOWN NEW YORK

5 DIENŲ SAVAITĖ
KREIPKITĖS Į

PERSONNEL OFISĄ
151 WILLIAM STREET

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)

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

Ozone Park 16, L. I.

(41)

BECKWITH—CHANDLER
REIKIA

Merginų, kurios turi high school mokslą, tam 
lygų ar daugiau, kailio laboratorijoje pagal
bininkių. Patyrimo nereikia. Moderniškos, 

švarios aplinkybės.
Prisilaikoma WMC taisyklių. Šaukite

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

N. Y. CITY.

(42)

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)

MERGINOS
PAGELBĖJIMUI LABORATORIJO- 
JĖ 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)i

PASIUNTINĖS 
$19 PRADŽIAI 

Typistėš ir File Raštininkės 
$21-$22 Pradžiai 

Aukščiau Jeigu Patyrusios 
Puikiausia Proga 

5 DIENŲ SAVAITĖ 
Kreipkitės į Personnel Ofisą 

345 HUDSON STREET, 17-tos lubos. 
_________ ___________ _________ m

MOTERYS 
Daugmeninel 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 Subvč iki 14th St A 
PATOGU IR Į HUDSON TUBES.

(41)
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NewWko^g00^2iriios Macių Šnipai Nuteisti 
Pakarti

Aido Choras Vaidins 
Operetę

Praeitą penktadienį, vasa
rio 9 d., kaip ir kiekvieną 
penktadienį, Brooklyno Aido 
Choras turėjo savo repeticijas. 
Nepaisant, kad buvo kreipta
si į visuomenę per Laisvę ir 
išsiuntinėti laiškai Brooklyno 
apylinkės lietuviams, kviečiant 
chorui į pagalbą, kad padary
ti chorą skaitlingu nariais, vis- 
tiek atsilankė į repeticijas ne
didelis būrys aidiečių.

Visgi, nors ir iš lėto, bet 
choras po biskį auga nariais: 
Juozas Byronas atsivedė vie
ną naują basą — Vladą Ado
mavičių ir Onyte Repševičiū- 
tė-Marinienė savo prižadą pil
do ir perstatė chorui savo jau
ną vyrą Kunst (Kastantą) Ma
rinį, basą.

Dabar rengiamės prie pil
dymo dalies programos Ketu
rių Pabaltijo Tautų koncerte, 
vasario 24 d. Irving Plaza sve
tainėje.

Po trumpų repeticijų paren
gimo komisija raportavo, kad 
Labor Lyceum svetainė jau 
paimta 6 d. gegužės, suvaidi- 
nimui operetės “žmogžu
džiai.” Į operetę įžangos bilie
tai nutarta turėti $1.50, $1 ir 
šokiams 60c.

Operetei sumokinti pakvies
tas ir apsiėmė garsusis lietuvių 
teatrininkas — tarptautine 
plotme aktorius ir režisorius 
Jonas Valentis. Jo vadovybė
je, choras, vadinasi, dar kar
tą galės pasirodyti, kad dai
nos ir vaidinimas su dainomis 
—operetės yra choro biznis.

Dabar lieka tik gerai prie 
operetės prisirengti.

P. Grabauskas buvo iškėlęs 
klausimą: ar L. Liaudies Te- 
tras ir Aido Choras vienas ki
tam nepakenks, į tai J. Byro
nas atsakė, kad Liaudies Te
atras savo praeitam valdybos 
susirinkime nutarė chorui duo
ti pilniausią kooperaciją.

Visi, kurie tik buvote kaip 
nors pakviesti, ateikite į cho
rą šį penktadienį, vasario 16, 
ir jame visada dalyvaukite. 
Dabar choras finansiniai gerai 
stovi, turi gerą ir sugabią mo
kytoją — Aldoną Anderson- 
žilinskaitę. Ko trūksta, tai di
desnio būrio choristų.

Choras laiko repeticijas kas 
penktadienis, 8 vai. iki 10 vai. 
vakaro, Laisvės svetainėj, 419 
Lorimer St., Brooklyne.

Ch. Koresp.

PENKTAS METINIS

KONCERTAS
Rengia Pabaltijos Tautų 

Kultūrinė Taryba

Šeštadienį

Vasario 24 February
IRVING PLAZA SALĖJE
Irving Place ir 15th Street 

New York City
Pradžiai lygiai 8 v. vakaro

Įžanga $1.00 (taksai įskaityti)

BIRUTA RAMOŠKA

—PROGRAMAS—
1. A. Pavidis Radio Orkestrą (iš Elizabeth, N. J.) pradės 

programą.
2. Lillian Jameson, latvė, žymi sopranas.
3. Latvių Mišrus Choras, iš New Yorko, vad. Sarah Gibet.
4. Vladimir Padwa, estonas, pasauliniai žymus pianistas.
5. Biruta Ramoškaitė, pasižymėjusi lietuvių dainininkė.
6. Radischev Šokikai, rusai, direk. Alex Karaczun.
7. Aido Choras, iš Brooklyn, po vadovybe Aldonos Anderson.

ŠOKIAMS GROS PAVIDIS RADIO ORKESTRĄ
VISUS UŽKVIEČIA RENGIMO KOMITETAS.

Kelrodis: Į Union Square stotį atvažiavę, 
į rytus.

eikite vieną bloką

Kas Pelnys Iš Pakėlimo 
Subway Fėro?

Laisvėje jau minėjome, kad 
pakėlimas subway fėro iki 10 
centų pridėtų vidutiniam var
totojui po $31.20 ekstra išlai
dų per metus. Paimk šeimą, iš 
kurios du važiuoja į darbą ir 
du į mokyklą, jau turėsi 
$124.80 ekstra išlaidų. O kur 
šeimos 7-tos dienos važinėji
mas į teatrą, bažnyčią, kliu- 
bą, vizitai pas gimines, drau
gus ?

Kelinta biednuomėnės ar vi
dutinė šeima išsigali tokį dide
lį išlaidų priedą i bę didelio 
įgnybimo į valgio ir drabužio 
budžetą? Ir nepasiteisinsi ne
turėjimu iš ko važiuoti — ne
turi, nevažiuok, pasakys prie 
vartelių. Į

Ar Galima Apsieiti 
Nekėlus Fėro?

Miesto Tarybos narys Pe
ter V. Cacchione, komunistas, 
dar 1942 metais išleistoje bro- 
šiūraitėje “Mow To Save the 
5c Fare,” nurodė, kad galima. 
Ir dabar tą pakartojo.

Cacchione nurodo, kad 
miesto susisiekimo linijos rei
kia gerinti, reikia joms dau
giau lėšų, negu dabar turi. 
Bet tos lėšos turi ateiti iš ben
dro visuomenės iždo, kaip kad 
ateina lėšos mokykloms, ligo
ninėms ir kitoms visuomeniš
koms įstaigoms. Miesto keliai 
yra visuomeniška įstaiga.

Darbo Partijos nusistatymas 
irgi toks pat.

Automobiliam Kelius Visi 
Apmokame

Atrodo visai logiška. Mums 
reikia kelių — visokių kelių. 
Reikia kelių traukiniams ir 
busams, reikia automobiliams. 
■Reikia kelių tiems, kurie kas 
dieną važiuoja, bet reikia ir 
tiems, kuriems gal vieną kar
tą ar du gyvenime prireikia 
kelio — važiuoti į krikštą ir 
į kapus.

Jeigu už kelius automobi
liams mokame taksais visi, o 
ne vieni tie, kurie visada va
žiuoja, tai 'dėl ko už subway 
negalėtume damokėti visi. Tie
sa, tarp šių kelių vartojimo 
yra skirtumą tame, kad au- 
tomobiliumi važiuojantis turi 
savo vežimą ir pats pasitar
nauja, o subway ar gatveka- 
ris duoda vežamą ir patarna
vimą. Dėl to t^ž tai pasimoka- 
me po 5c. Ir užtenka. O prie 

kelių pravedimo ir palaikymo 
turi prisidėti visa bendruome
nė, kaip kad prisideda prie 
pravedimo ir palaikymo auto 
kelių.

Kiek Prisidėtų Įplaukų?
Dabartinio smulkmeningo 

plano man dar neteko skaityti, 
tačiau žinia, kad naujasis bus 
artimas anam, prieš trejetą 
metų siūlytajam. Pagal aną 
planą, pakėlimas fėro iki 10c 
būtų pridėjęs miestui $45,000,- 
000 (45 milionus) metinių
įplaukų.

Iš tų 30 milionų panaudo
tų atmokėjimui buvusioms li
nijų savininkėms kompani
joms, 8 milionus palaikymo lė
šoms, 7 milionus dapirkimui 
naujų vežimų ir pataisoms se
nųjų.

Plano siūlytojai tikrino, kad 
pakėlus fėrą, būtų galima nu
mažinti taksus ant nuosavybių 
šešiais nuošimčiais.

Kurie Žemių ir Namų Savi
ninkai Laimėtų ?

Patys stambieji, turintieji 
milionų dolerių vertės nuosa
vybes, stambiosios finansų ir 
apdraudų firmos. Tos įstaigos, 
iš kurių gal niekas nevartoja 
subway, o už blokų blokus na
mų numažėtų taksai po 6 nuo
šimčius. Jie pelnytų milionus 
dolerių.

New Yorko mieste 78 nuo
šimčius nejudomo turto valdo 
stambus biznis, o tik 22 nuo
šimčiai mažiukų rankose.
Kiek Pelnytų Mažųjų Namų 

Savininkas?
Vidutiniai imant, vienos šei

mos namukai yra įkainuoti 
apie $6,000. šešiais nuošim
čiais numažinimas taksų būtų 
apie $12 per metus. Bet išmo
kėdamas per savaitės 6 dienas 
60c ekstra nikeliais už sub
way ar gatvekarį, jis per me
tus išmokėtų $31.20. Tadgi 
dėl pabrangusio fėro vis dar 
turėtų per metus nuostolio 
$19.20.

Reikia turėti apie 15-16 
tūkstančių vertės namą, kad 
taupymas ant taksų padengtų 
vieno subvėmis važinėjančio 
šeimos nario fėro pabrangimą. 
O visgi korporacijų savininkai 
randa tokių tinginių ar tokių, 
neišmanėlių tarp mažų namų 
savininkų, kurie tingi ar nesu
geba pagalvoti, paėmę paišelį 
parbkuoti ir pamatyti teisybę. 
Korporacijos rėkia gvoltu už 
savo milionus. žinoma, jos sa
kosi ginančios abelnai namų 
savininku, reikalus. O didelės 
grupės aplupamų atsilikėlių 
mažiukų bėga paskui lupikus 
tūravodami: “Ir aš, ir aš po
nas pamų savininkas.”

Sumaniems mažų namų sa
vininkams dėl tokių neišma
nėlių savo kolegų, būna tik gė
da, pikta ir skriauda.. Dar di
desnė būna skriauda visai ne
turinčiam namo, rendaunin- 
kui, kuris visai nieko nesutau
po ant taksų, o ant kožno va
žinėjančio nario turėtų per 
metus išleisti po $31.20 ekstra 
pinigų už fėrą. T-as.

Veteranai ir Jieškanti 
Darbo Civiliniai Gaus

Daugiau Gazolinos
Paliuosuojami iš kariškos 

tarnybos veteranai ir atleisti 
iš darbų, turingieji jieškotis ki
tų darbų civiliniai darbininkai 
turi teisę gauti daugiau gazo- 
linos darbo jieškojimo kelioT 
nėms.

Padidintas davinys, tačiau, 
nebūsiąs duodamas bile kaip ir 
bile kam. Turės priduoti OPA 
atitinkamą . aplikaciją. Pripa
žintieji- reikalingais padidinto 
javinio gaus gazolinos važia
vimui ne daugiau 400 ekstra 
mylių per mėnesį.

Pradėjome Pakuoti 
Naujus Drabužius

Pereito trečiadienio vakarą 
Lietuvos žmonėms Drabužių 
Centre, 417 Lorimer Street, 
Brooklyne, užbaigta su krovi
mas dėvėtų drabužių, 8-tam 
siuntiniui, pradėta krovimas 
naujų.

Paskutiniu į senųjų rutulį 
pataikė ką tik paštu atsiųs
tas pundelis drabužių iš 
Spring Valley, Ill.

Į pirmąjį naujų, tarpe kitų, 
pateko th patį vakarą brook- 
lynietės Viktorijos Balkus at
neštos artistiškai iš gabaliukų 
vilnonio audimo pasiūtos dvi 
kaldros. čia pateko ir puikūs, 
praktiškai ir skoningai iš ga
baliukų audeklo draugių phi- 
ladelphiečių pasiūti sijonukai 
ir kiti drabuižukai vaikam. Ir 
daug, daug ko kito gražaus ir 
malonaus į tuos senų ir naujų 
rutulius suėjo. Stebėtinai pa
sišventusiai ir su gabi ai kai ku
rie žmonės dirba Lietuvos 
žmonių paramai. Tokiems šva
riai, darbiningai, maloniai pa
ruoštiems siuntiniams Drabu
žių Centro darbininkai, kurie 
taip pat dirba liuosnoriai, ne
mokamai, prideda po bučkį— 
paglamonėja. Negali iškęsti, 
labai smagu matyti tokius iš
einant Lietuvon.

Darbas dar tęsis visą šią sa
vaitę. Turime dikčiai naujų 
drabužių. Dar vis prisirankio- 
ja batų, muilo, kitų smulkme
nų. Ateikite!

> ‘ P-kė.

MIRĖ
Liudvika Stasiūnienė, 63 m. 

amžiaus, mirė vasario 15 d., 
namuose, 91-10 77th Street, 
Woodhaven, N. Y. Kūnas pa
šarvotas namieje. Laidotuvės 
įvyks sekmad., vasario 18 d., 
2 vai. dieną, Cypress Hills ka
pinėse.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi grab ori u s F. W. šalinskas 
—Shalins, 84-02 Jamaica Ave
nue, Woodhavene.

Langų valytojas Michael 
Letruyn, 45 m., pavojingai su
sižeidė nukritęs darbe nuo 4- 
to aukšto prie 161 Sixth Ave,, 
New Yorke.

Brooklyno komercinėms ir 
industrinėms grupėms paskir
ta sukelti Raudonajam Kry
žiui $1,850,000 šiame vajuje.

RANDAVOJIMAI
Geri kambariai išsirenduoja, 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)

PRANEŠIMAS
--- --------

Lituanica Square Restaurano 
Svečiams

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

STANLEY RUTKUNAS, 
savininkas. 

282 Union Avenue.
(39-41)GREEN STAR BAR & GRILL

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

Ateikite pasimatyti su Glvlals.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE 

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
H DM

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

William Curtis Colepaugh ir 
Erich Gimpel, vienas ameri
kietis, kitas vokietis, atsiųsti 
Amerikon šnipinėti naciams, 
militariško teismo nuteisti nu
marinti pakorimu. Nuospren
dis išnešta 4:13 po piet, vasa
rio 14-tą, Governors Island.

Militariški teisėjai svarstė 
jų bausmės klausimą per 3 
valandas ir 20 minučių, po 
klausymo visos bylos per 8 
dienas. Byloje liudijo Federa- 
lio Tyrinėjimų Biuro (FBI)' 
agentai. Buvo šaukti liudyti ir 
patys teisiamieji. Colepaugh 
ilgai liudijo, savo liūdyme ban
dydamas išsiteisinti, kad jis 
nebenorėjęs, neketinęs prieš 
Ameriką šnipinėti. Vokietis 
Gimpel atsisakė liudyti.

Nuosprendis, dar nėra pas
kutinis ir galutinas. Einant mi- 
litariškais mūsų įstatymais, by
lą dar turi pernagrinėti ketu
ri asmenys. Teismo dokumen
tai bus perduoti šios apylin
kės — Second Service Com
mand — k oman d i erių i maj. 
gen. Thomas A. Terry. Tas su 
savo nuomone perduos vy
riausiam Karo Departmento 
teisininkui, nuo to eina pačiam 
karo sekretoriui ir, paskiausia, 
krašto prezidentui.

Peržiūrėtojai bylos gali pra
šyti jos iš naujo pernagrinė- 
jimo, o prezidentas turi teisę 
pakeisti bausmes. Menama, 
kad prezidentas gali Cole- 
paug mirties bausmę pakeisti 
kalėjimu atsižvelgiant į faktą, 
kad jis pats pasidavęs vyriau
sybei.

Colepaugh ir Gimpel, me
nama, buvo išsodinti iš subma
rine pereito lapkričio 29-tą. 
Colepaugh pasidavė gruodžio 
26-tą. Teisme, kvočiant, Cole
paugh daugiausia buvo spau
džiamas pasakyti, dėl ko jis 
taip ilgai nepasidavė, jeigu jis 
norėjo savo kraštui patarnau
ti. Jis aiškinosi nežinojęs, iš 
kur pradėti ir nemhtęs reikalo 
skubėti, nes Gimpel buvęs ne
veiklus. Kada jam parodyta, 
jog kiti nacių šnipai buvo

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar & Grill biznis. 

Listas yra ant 10 metų. Renda $50 
į mėnesį, 2 Bowling Alleys Base- 
mente; 1 Shuffleboard. Išmokėta 
(cash). Visi rakandai (fixtures) yra 
nuosavi. Jeigu tarp $700 ir $800 į 

[savaitę. Namo savininkas (Land
lord) duoda steamą ii’ šiltą vandenį 
apskritiem metam. Priežastis par
davimo, pasitraukiu iš biznio.

Kreipkitės į Cleveland Palace, 234 
Cleveland St., Brooklyn, N. Y., 
East N. Y. Section. Važiuodami Ja
maica Linija, išlipkite ant Cleve
land stoties. (40-42)

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS: į

Penktadieniais uždaryta

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kaimos
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI 

veiklūs, taipgi, kad jis vilkino 
tik norėdamas paūžti, Cole- 
paug prisipažino, jog jam tik 
paūžimas, kaip išgauti iš Gim
pel turtą daugiausia rūpėjo.

Pradeda Svarstyti 
Miesto Budžetą

šimtas ir devyni atskiri 
miesto vyriausybės depart
mental įteikė budžeto direk
toriui Thomas J. Patterson sa
vo reikalavimus lėšų tų de- 
partmentų veikimui. Visų 
bendrai numatytos lėšos suda
rę $786,466,802 sumą. Tai bū
tų $49,054,765. daugiau, negu 
turėjo einamaisiais metais, ku
rie pasibaigs birželio 30-tą.

Miesto budžeto metai visuo
met vokuojami nuo liepos 1- 
mos.

P a 11 e rsonas reikalavimus 
įteikusiems depą r tmentams 
patarė jau dabar ruoštis su
rasti, kur galėtų apsieiti su 
mažiau lėšų. Jis sako, kad jei
gu būtų norima visų reikala
vimus pilnai patenkinti, reikė
tų taksus kelti, o to nenorima 
daryti. Tūli departmental tu
rėsią šiemet gauti daugiau, ne
gu gavo pernai, kadangi jų 
reikalai padidėjo.

LITUANICA SQUARE 

Restaurant
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas dienų ir naktį apart sekmadienių. 

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVK BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI JRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

Persodlnam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.

Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 
Bulovą, Benrus, Gruen, Longines, 

Jules, Jurgensen. 45

VERI-THIN RYTHM... 17-j.w.lPr.ci.io. 
movement Smartly Hyled yellow 
gold MUd com $33.75

ROBERT 
701 Grand St. 
TeL ST. 2-2178

LIPTON

Pakeista Kainos Vaisių 
Ir Daržovių

Kainų Administracija įsake 
numažinti kainas Floridos bal
tiesiems grapefruit, vadina
miems, Indian River, po cen
tą ant svaro, dabar turi būti 
9c svaras. Lemonai numažina
mi po 1c ant svaro, parsiduo
da po 13c svaras. Kalifornijos 
apelsinai (oranges) nupigin
ta centas ant penkių svarų, 
parsiduoda 5 svarai už 59c, 
bet po svarą perkant tebepa- 
silieka po 12c.

Taipgi pakeista kainos ant 
dviejų daržovių, žali žirniai 
parsiduoda po 20c svaras. Sa
lotų kainos numažinta po 1c 
ant svaro.

Leista pakelti kainos po 
centą ant svaro ankštinėms 
pupelėms (beans) ir saldžiu
sioms bulvėms, vadinamoms 
yams. Parsiduoda po 23c sva
ras. Geltonosios saldžios bul
vės pasilieka po 22c svaras. 
Pigesniųjų rūšių saldžiosios 
bulvės parsiduoda po 20c sva
ras. Visiems grade A kiauši
niam, apart mažiukų, kainos 
numažinta po 1c ant tuzino.

I larry Greenspan, 28 m., 
dalininkas cigaretų krautuvės, 
170 Chambers St., nuteistas 5 
dienas kalėti ir pasimokėti 
$75 arba dar 15 dienų kalėti 
už ėmimą per aukštų kainų už 

I cigaretus.

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

Jeweler 
Brooklyn, N. Y. 

ATDARA VAKARAIS.




