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Organizuoti darbininkai nebe-: 
tylės, kai taikos reikalai bus 
uždėti ant svarstyklių.

Taip pareiškė tarptautinė Į
darbo unijų konferencija.! 
Konferencija įvyko Londone. 
Amerikos organizuotus darbi-! 
ninkus joje atstovavo Congress; 
of Industrial 
(CIO).

Konferencija 
kad visuose 
sąskrydžiuose organizuoti dar
bininkai turėtų balsą.

Karuose daugiausia nuken-i 
čia darbininkai. .Jiems todėl 
daugiausia rūpi išlaikyti taiką.

Organizations:

pareik alavo, 
tarptautiniuose i

sako G ri
jau pasireiškė

Naujienų redaktorius nebe
gali susilaikyti nuo verkimo, 
prisiminęs smetonizmą. Tasai 
smetonizmas buvęs tiktai ma
žutėlė “negerovė.” Gi prieš 
galą jau ir ta negerovė buvusi 
bevirstanti didžiausia gerove 
— “buvo jau pradėta nusta
tyti naujos gairės, 
gaitis,
laipsniškas grįžimas į demo
kratiją.” (N., vas. 16).

Smetona pats, aišku, “laips
niškai” būtų pavirtęs grigaiti- 
niu demokratu. Grigaičio ne
laimė tik tame, kad smetoniz
mas tapo nušluotas, o pats 
Smetona gaisre žuvo. Grigai
čio nelaimė tik tame, kad Sme
tona, anot to dzūko, “sveiks, 
cik nebgyvs.”

Dar prabėgs metai kiti ir 
Naujienų redaktorius važiuos 
Clevelandan ant Smetonos ka
po uždėti didelį gėlių vaini
ką ir ant jo atsiklaupęs gailiai 
nusiverkti.

Tėvynės redaktorius labai; 
išsigando, kad Tarybų Sąjun-' 
gos specialės komisijos pa
skelbti daviniai apie nacių! 
žiaurumus Lietuvoj gali smar
kiai veikti Amerikos lietuvius.i 
Todėl jis skubinasi nacių kru-.

JUNGT. VALSTIJŲ KARIAI PERSIGROME SKERSAI IW0
Anglai ir Amerikie-; 

L čiai Ardo Vokiečių 
Gynimosi Linijas
Paryžius. — škotai-ang- 

lai faktinai iššlavė nacius iš 
Gocho, 14,000 gyventojų 
miesto, vakariniame Sieg
fried linijos ruože. Mieste 
teliko tik neskaitlingi vokie
čių slapukai-snaiperiai. Ka
nadiečiai, į šiaurę nuo Go
cho, pasiekė Moyland miško 
pakraštį, grūmodami vokie
čiu šonui kitame tvirtoviš- 
kame mieste, Calcare. Na
ciai įtūžusiai ginasi.

Trečioji Amerikos armija, i 
gen. Pattono komandoj, pa
žygiavo iki pusantros my
lios pirmyn 55-kių myl. lini
joj, atėmė iš nacių <

pirmyn 
fronte

narni paremti Raudonosios Armijos ataką ant Berlyno, Sovietų tankai iriasi 
snieguotu Lenkijos vieškeliu. Sovietų veiksmai visame ilgame rytiniame 

stumia nacius galvatrūkčiais atgal i Berlyną .ir i užpelnytą užbaigą.

Amerikiečiai Atėmę iš Ja 
ponų Jau Ketvirtadalį 

Iwo Salos-Tvirtoves
tvirtovišką salą, 750 ameri
kinių mylių į pietus nuo Ja
ponijos sostamiesčio Tokio. 
Amerikos bombanešiai ga
lėtu iš Iwo salos bomba iš
duot Japoniją ir sugrįžti į

Guam, vas. 20. — Japo-
■ nai skelbė, kad Amerikos 
į marininkai iš laivų įsiveržė 
Į ir į šiaurinius Iwo salos 
i krantus.

Pranešama, kad amerikie-
Ičiai užėmė jau visą tos sa-llwo.
I los ketvirtadalį. Jungtinių Valstijų laivy-

Amerikiečiai prasiveržė' no artilerija triuškina japo- 
i skersai viso pietinio šios sa- :nų apsitvirtinimus toje uo
los smailgalio ir užėmė po-ilinėje, kalnuotoje saloje. Ja- 
zicijas pietiniai vakariniame ponai praneša, kad verda 
Iwo pajūryje. Jungtinių i žūtbūtiniai tankų ir kitų jė- 

i va- gų mūšiai ir kad amerikie- 
kar atėmė iš japonų pustre- Čiai iškelia krantan vis dau-

London, vas. 20.— Antro 
joj, atėmė iš nacių dar 7 [P Baltarusijos armija, mar 
miestelius ii1 eilę cementinių šalo Rokossovskio. vadovy-
fortuku.

Septintoji amerikiety ar
mija, toliau į pietus, užėmė 
penkis miestelius, iš naujo 
įsiverždama į Vokietijos Sa- 

suėmėar* sritį. Ši armija 
dar 1,000 nacių.

RYTINĖJ PRŪSIJOJ 
NACIAI VIS KIE
ČIAU SUVERŽIAMI

London, vas. 20. — Tre- 
įčioji Baltarusijos armija su- 
I siaurino jau iki 400 ketvir- 

vinas rankas nuplauti nacišku;amerikinių mylių 
melu. Goebbelso žodžiais Bą- sklypą, kuiiame vokiečių 
joras šaukia: : kariuomenė Rytinėje Prūsi-

“Juk iš spaudos žinome, ko-' joje apsupta į pietų Vaka- 
kius išdaigus Lietuvoje atliko I BS nUO Karaliaučiaus. Ry_ 
rusai laike pirmosios okupaci- tų Prūsija turi 14,786 ket-turi 14,786 ket- 
jos. Girdėjome taipgi, kaip jie Virtainiu mylių plotą iŠ VI- 
elgėsi ir elgiasi laike antrosios SO. Apgulti Karaliaučiuje 
okupacijos...” (T.,vas. 16). naciai darė atakas su tan-

Taip, girdėjome be galo kais, mėgindami prasilaužt 
daug, bet iš Goebbelso pro-įjg apgulos ir susijungt su 
pagandos biuro. Ypatingai Ba-į saviškiais tame sklype. Hit- 
joras tuos piktus nacių melus, lerįnjnkų atakos buvo at- 
istikimai girdėjo ir visus iki muštos. Sovietų kariai atė- 
vienam išš.nkavoja savo nelai-!m- ig vokieči parėškėnus, 
mmg.ems ska.tytojams, SLA| Gedilgus> Grun.
UdT*leii • i • i* I jenbergą ir 7 kitas gyvena

mąsias vietovės. Grunenber- 
Klerikalų spaudoje skaitau: į gas sįovį 5 mylių į pietus 

“Kaip tik sovietų vai zia duos nuQ pajQrį0 tvirtOV. Braun-
, \# . sbergo. Per dieną buvo su-arba Lietuva atgaus nepn- . ,

klausomybe, drabužiai iš lmta 420 naclU-
Brooklyn© sandelio bus išsiųs
ti į Lietuvą.” (Lietuvių žinios,; Washington. — Karinės 
vas. 16). I 'Gamybos Taryba žada pi-

Taip ir norisi sušukti: Ei, gint drabužių kainas apie 
nenaudėliai, liaukitės kenkę vidurvasarį.
Lietuvai, leiskite padoriesiems i 
Amerikos lietuviams šelpti Lie-į 
tuvos žmones, nepūdykite’ 
Brooklyno sandėlyje drapanų!

SOVIETAI LAIMI LENKŲ KORIDORIUJE,
BRESLAV SRITYJE IR LINKV1 BERLYNO .S“".'“

ležinkelių mazge, rytiniame nių mylių. Bet raudonarmie- čio mylios ilgio ruožą pieti- giau karių ir pabūklų. 
Lenkų Koridoriaus ruože, 
Sovietai per dieną užmušė i 
1,500 vokiečių ir pagrobė 351 
jų patrankas ir kiekius kitų I 
karinių reikmenų.

Savo apsupto Breslau did
miesčio apylinkėje, Vokiško
je Silezijoje, Pirmoji Ukrai
nos armija, maršalo Konevo 
komandoje, paėmė Ocklitzą, Į 
Šteiną, Neukirchą ir 8 ki- įsus pasitraukt iš Gubeno. 
tas gyvenamąsias vietas, j Smarkėjo Pasipriešinimai 
Breslau apsupimo plotas, y-.; . Vįsame fronte sustiprėjo 
ra 80 ketvirtainių ameriki-

beje, išmušė vokiečius iš 
Zavados, 45 mylios į pietus 
nuo Dancigo uosto; paėmė 
Neuenburgą (Nove) ir tris 
kitus gyvenamuosius punk
tus vadinamame Lenkiška
me Koridoriuje. Neuenbur- 
gas buvo t vi r tėviškas nacių 
susisiekimų centras vakari
niame Vislos upės šone. 
Naikindami apsuptus prie
šus Grudziadz mieste ir ge-

Nuo Vidunakčio Bus 
Uždaryti Saliūnai ir 
Linksmybių Vietos

Washington. — Nuo atei
nančio pirmadienio 12 va
landos nakties, vas. 26 d., 
visose Jungtinėse Valstijose 
turės būti uždaryti saliūnai; 
naktiniai kliubai, sportų a- 
renos, teatrai, šokių svetai
nės ir kitos pasilinksminimų 
vietos. Tiktai valgyklos, pa
tarnaujančios maistu, be jo
kių svaiginamųjų gėrimų, 
galės būti atdaros, kad ir iš
tisą naktį.

Tokį “prašymą” išleido 
karinės mobilizacijos direk
torius James F. Byrnes. Kas 
nevykdys to prašymo, tą 
kelios valdinės įstaigos ga
lės prispausti bei nubausti.

Byrnes aiškina, kad šio 
patvarkymo tikslas yra tau
pyti anglį, elektrą ir žmonių 
jėgas, reikalingas kariniams

PATVIRTINA, KAD NACIAI 
ŠAUDO BELAISVIUS

Camp Shanks, N. Y. — 
Pargabenti iš vakarų fron
to, sužeisti amerikiečiai pa
liudijo, kad vokiečiai dažnai 
sušaudo suimamus Ameri
kos karius.

SUNAIKINO ŠIMTUS JA
PONIJOS LĖKTUVU

Guam, vas. 20.—7 Savo žy
gyje prieš Tokio, Japonijos 
sostinę, vakar amerikiniai 
bombanešiai nušovė 21 iki 
40 japonų lėktuvų. O praei
tą penktadienį ir šeštadienį 
Amerikos lakūnai, bombar
duodami Japoniją, nukirto 
bei sužalojo 659 japonų lėk
tuvus.

LAISVĖ ši KETVIRTA
DIENĮ NEIŠEINA, nes tai 
amerikine šventė — Jurgio 
Washington© gimtadienis,

ir kitiems būtiniems dar- ir paštininkai tą dieną laik- 
bams. I raščių neišnešioja.

Ties Garliava Naciai urmu
Rašo V. Krasauskas:
Kauno gyventoją! dažnaiJuk klerikalai bjauriai, pik-*

tai, judošiškai meluoja, kai jie Garliavoje praleidžia šven- 
sako, kad Sovietu valdžia ne- tadienius. Jessos upės kran- 
leidžia Lietuvos žmones šelp-j tai tenai nepaprastai gra- 
ti. Lietuvai Pagalbos Teikimo žūs. Rinkūnų kaimo klonyje, 
Komitetas jau yra pasiuntęs 
per Russian War Relief did- 
žiausį kiekį pašalpos Lietuvos 
žmonėms. Ta pašalpa pasiekė 
Lietuvą ir sušelpė jos žmones.

O klerikalai, menševikai ir 
smetonininkai nė už centrą nė
ra siuntę ir nesiunčia jokios 
pašalpos išlaisvinton Lietuvon, 
bet teisinasi, kad jiems sovie
tų vadžia neduodanti leidimo 
šelpti Lietuvos žmones!

(Tąsa 5-tame pusi.)

pusantro kilometro nuo 
Garliavos, dabar tik ką at
kasti masiniai kapai.

Garliavoje gyvenąs stu
dentas Juozas Ivanauskas 
sakė:

— 1941 metų rugpjūčio 
pabaigoj visi žydai iš Pa
kuonio, Veiverių, Mauručių 
ir kitų mažų apylinkės mies
telių buvo suvaryti į Gar
liavos sinagogą, užrakinti ir 
kelias dienas išlaikyti bai-

šiame susikimšime. Niekam 
neleista su jais pasimatyti. 
Paskui atvažiavo gestapi
ninkai dviem dideliais au- 
to-trokais. Rytmetį jie atė
mė visus vertingus daiktus 
iš kalinių, o popiet nuvežė 
juos į klonį.

Ivanausko apsakymą tę
sė Andrius Raugavičius, 
Maisto fabriko darbininkas, 
taip pat gyvenąs Garliavo
je .!

— Mane pašaukė kaimo se
niūnas ir sykiu su 60 ar 80 
kitų pasiuntė į Jessos pa
krantę. Ten mes radome žy
dus bekasant kapus. Mes 
taip pat turėjom kasti. Kada

buvo iškastas dviejų metrų 
gilumo griovis, 20 gestapi
ninkų su automatiniais šau
tuvais išėjo is krūmų. Jie 
liepė visiem žydam nusi
rengti iki juosmens ir pra
dėjo nuo aikštės taip juos 
šaudyti, kad jų kūnai kristų 
stačiai į griovį. Gestapinin
kai įsakė mums užkąst grio
vį. Paskui jie atvarė (žydų) 
moteris ir vaikus iš Garlia
vos ir tokiu pat būdu juos 
išžudė.

O štai ką sakė 54 metų 
amžiaus valstietis, buvęs se
niūnas Juozas Vačinskas, 
kuris turi apie 37 akrų ūkį 
Garliavoje:

čiai kai kur įsiveržę ir į pa- niai rytiniame tos salos pa
tį miestą ir naikina hitleri
ninkus gatvėse.

Konevo kariai taip pat 
prasilaužė į Guben miestą, 
tvirtovišką geležinkelių cen
trą, 51 mylia į pietų rytus 
nuo Berlyno, kaip sakė vo
kiečių radijas. Naciai paskui 
skelbė, kad jie privertę ru-

(Tąsa 5-tame pusi.)

Kongresmanė Luce Ad
vokatauja Lenkų Ponų 

Valdžiai Londone
Washington. — Republi- 

konė kongreso narė Clare 
Boothe Luce smerkė Kry
mo konferenciją, kur prez. 
Rooseveltas, maršalas Sta
linas ir Anglijos premjeras 
Churchillas nutarė, kad ru- 
bežius tarp Lenkijos ir So
vietų turėtų eiti palei Cur- 
zono Liniją. Tatai Lucč va
dino “nauju Lenkijos pada
linimu.” — Tikrumoje gi 
Curzono Linija tereiškia 
sugrąžinimą Sovietams tų 
tarybinių ukrainiškų ir bal
tarusiškų žemių, kurias len
kai buvo užgrobę po praeito 
karo.

Kongresmanė Luce advo
katavo fašistuojančiai lon- 
doniškei lenkų valdžiai ir į- 
nešė sumanymą, kad Ame
rika priimtų visus po tos 
valdžios vėliava stovėjusius

Tokio radijas sakė, jog 
jūryje. didelis skaičius karinių A-

Amerikos kariai užėmė ■ merikos laivu plaukioja ir 
didelę japonų lėktuvų sto- ties Bonin salomis, 650 my- 
vyklą Subirachi. Į lių nuo Japonijos.

Japonijos radijas sakė, , -------------—
kad Jungtinių Valstijų lai- ! Jankiai atėmė iš japonų 
vai išlaipino jau 20,000 savo' 1,000 jardų pietiniai vakari- 
marininkų į tą strateginę, i nio Iwo salos pajūrio.

TALKININKU LAKO- i B-29 VĖL PLEŠKINO 
NAI ARDE 13-KA JAPONUOS SOSTI-
NACIŲ CENTRU NE TOKIO

Guam, vas. 20. — Apie 
150 didžiausiu Amerikos 
bombanešių, B-29 vėl sprog
dino ir degino Japonijos sos- 

irįtinę Tokio ir kitus karinės 
fabi ikų cent! us Aluens 'pramonės miestus toje apy-

London, vas. 20. — 1,100 
Amerikos bombanešių, lydi
mi 500 lėktuvų - kovotojų, 
numetė 3,300 tonų bombų j 
Vokietijos geležinkelių

terį, Osnabrucką, Siegena ir 
kt. miestus, vakarinėje Vo
kietijoje.

Kiti būriai Amerikos 
bombanešių ardė nacių gele
žinkelių stotis ir kitus kari-

linkėję. Tarp kitko, jie sėk
mingai bombardavo Nakaji- 
ma Musashino lėktuvų fab
riką. Amerikiečiai kartu nu
šovė pustuzinį japonų lėk- 

,tuvu. Negrįžo trys B-29 
nius taikinius Vienoje, Gra- i bombanešiai?
ze ir Klagenfurte, Austri- į B-29 bombanešiai,

pakildami iš Indijos, smogė 
Anglijos b o m banešiai j japonams Kuala Lampure, 

sprogdino priešų įrengimus • Mal -ų pussaiyje.
Weselyj, netoli vakarinio i 
fronto, ir puolė Hannoverį, 
Brunswicka ir kitus miestus 
vidurinėje Vokietijoje. Ang
lai per dieną numetė į Vo
kietiją apie 2,500 tonų spro
gimų. Per 24 valandas ame
rikiečiai ir anglai lakūnai 
smogė trylikai priešų mies-

Generolo MacArthuro la
kūnai numetė dar 175 tonus 
bombų į karinius japonų 
punktus Formozos saloj.

Paėmė Manilos Fortą

lenkų kareivius, oficierius, 
jų pačias ir vaikus.

Žudė Gyventojus
— Kada gestapininkai at

vyko, jie įsakė man, kad pa
siųsčiau 100 žmonių kasti 
duobes. Aš negalėjau tokių 
žmonių rasti, ir už tai ges
tapininkai mane sumušė, su
žalojo mano sodą ir grūmo
jo mane nušauti. Paskui jie 
pradėjo gaudyti praeinan
čius vieškeliu žmones ir sių
sti juos duobių kasti. Vaka
re aš atėjau į klonį. Kokie 
80 ar 90 asmenų laidojo nu
šautus žmones. Jie dirbo iki 
vidunakčio ir tęsė tą darbą 
ant rytojaus.

Komisija Tyrinėti Vokie
čių Įsiveržėlių Žiaurumams 
atkasė vieną griovį 15 met-

rų ilgio ir dviejų metrų plo
čio. Ten atrado po 12 iki lt 
lavonų kiekvienuose dvie
juose ketvirtainiuose met
ruose. Lavonai buvo sumes 
ti, kaip papuolę. Tarp jų bu
vo daugelio moterų ir vaikų 
lavonai. Dauguma vyrų kū
nų buvo visai be jokių dra
bužių. Toje griovio dalyje 
buvo atrasta 400 lavonų.

Tarybinėje Lietuvoje kas 
dien atrandama vis nauj 
grioviai ir duobės, kur vo 
kiečiai laidojo savo nužudy 
tus žmones.

Manila, vas. 20. — Ame
rikiečiai užėmė McKinley 
fortą, pietinėje Filipinų so
stamiesčio Manilos dalyje, ir 
išmušė japonus iš Hagonoy 
ir Tagig priemiesčių. Ame
rikiniai minosvaidžiai pleš
kina mūro sienas, už kurių 
likučiai japonų užlindę pie
tiniame Manilos senamiesty
je. Kartu jie naikina priešų 
lizdus Corregidor saloj, Ma
nilos Įlankos žiotyse.

DAUGIAU ANGLIES

Sovietai grumiasi 
Stettino uosto.

artyn

Washington. — Per savai
tę iki vas. 10 d. Amerikoje 
buvo pagaminta 12,185,000 
tonų minkštosios anglies, tai 
daugiau negu bet kada nuo 
pernykščio lapkričio. Tą pa
čią savaitę buvo pagaminta.... 
kietosios anglies 1,117,000 
tonų, tai yra 275,000 tonų 
daugiau, negu pirmesnę sa-
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Vilniaus ir Kauno Laisvintojas, 
Generolas Černiachovskis

Skaudžiai ir liūdnai demokratinį pa
saulį nustelbė žinia, pranešanti generolo 
Ivano D. Černiachovskio mirtį. Juo liūd
niau ji nuteikė lietuvių tautą, kuriai šis 
didvyris buvo didžiai nusipelnęs. Juk tai 
Černiachovskio vadovaujamos Raudono
sios Armijos divizijos praeitąją vasarą 
išlaisvino Lietuvos sostinę Vilnių ir bu
vusią Lietuvos sostinę Kauną! Juk tai 
generolo Černiachovskio vadovaujamos 
divizijos išvadavo didesnę Lietuvos pusę. 
Juk tai Černiachovskio divizijos išvada
vo beveik visą Mažąją Lietuvą (Senprū- 
sius)!

Jaunas, 37 metų amžiaus, generolas 
Černiachovskis buvo, taip sakant, pilnai 
tarybinis žmogus. Visą savo mokslą, savo 
žinojimą jis įgyjo tarybinėse mokyklose. 
Įstojęs į Raudon. Armiją eiliniu kariu, 
Černiachovskis, besigrūdindamas mūšiuo
se su priešu, pakilo iki generolo, vado
vaujančio ištisai armijai, taip gražiai pa
sižymėjusiai mūšiuose Bielorusijos ir 
Lietuvos plotuose! Generolo Černiachovs
kio laukė maršalo titulas, kurį, tenka 
manyti, jis būtų gavęs po išlaisvinimo 
Karaliaučiaus.

Deja, jam neteko matyti Rytų Prūsiją 
su Karaliaučium pilnai išvaduotą. Mū
šiuose jis buvo sužeistas ir nuo skaudžios 
žaizdos mirė! Trečiasis Bielorusijos 
Frontas (Armija), kurio vadu jis buvo 
apie vienerius metus, pasiliko be gabaus, 
sumanaus, drąsaus ir pasiaukojusio va
do!

Netenka sakyti, jog dėl generolo Čer
niachovskio mirties nesustos Prūsijoje 
mūšiai. Ne! Jie eis, kaip ėję. Generolo 
Černiachovskio vietą užims kitas vadas, 
gal jo mokinys, jo draugas, ir Černia
chovskio vadovauti pulkai, pagerbdami 
kritusį karžygį, ryžtingesnių pasimojimu 
kirs priešą, iki jis bus parblokštas.

Černiachovskis — darbininko, geležin
keliečio, sūnus, gimęs ir augęs Umanio 
mieste, Ukrainoje. Jis išgyveno Didžio
sios Spalio Revoliucijos laikus, jis buvo 
dalyvis tų didžiųjų žygių, kuriuos Tary
bų Sąjungos tautos atliko šalies kūrybi
niame darbe. Jis buvo komunistas-bolše- 
vikas, karštai mylėjęs savo tėvynę ir taip 
pat visą pasaulį, jojo darbo žmones. Dėl 
jų interesų, dėl jų reikalų jis paguldė ir 
savo galvą.

Tai antras žymus ir jaunas amžiumi 
Tarybų Sąjungos generolas krinta šiame 
kare: prieš arti vienerius metus krito 
generolas Vatutinas, dabar — gen. Čer
niachovskis, Vatutino draugas ir moki

gato komitetą, kuris darbuosis paruoši
me naujai organizacijai pagrindo. Be 
kitko, šis komitetas pagamins konstitu
ciją, pagal kurią nauja tarptautinė or
ganizacija turės tvarkytis. Konstitucijos 
projektas bus pasiųstas visom didžiosiom 
pasaulio darbo unijom (profesinėm- są
jungom) jų užgyrimui. Komitetas su
šauks sekamą tarptautinį darbininkų 
kongresą ne vėliau, kaip šių metų pabai
goj, o jei būtų gyvo reikalo — anksčiau.

Komitetas turės savo vykdomąją tary
bą arba komitetą, kurio vyriausioji raš
tinė bus Paryžiuje.

Taigi, kaip matome, šis kongresas sa
vo tikslo pasiekė. Vyriausis jo tikslas ir 
buvo įkūrimas naujos Tarptautinės, nau
jos profsąjungų federacijos. Ne visi kon
greso dalyviai norėjo tuojau naują Tarp
tautinę kurti. Tūli Anglijos vadai (pav. 
Citrine), Belgijos ir dar kiti, manė, kad 
tasai žygis turėtų būti nukeltas tolimes
niam laikui. Jiems, mat, norėjosi kaip 
nors garbingiau palaidoti t. v. “Amster
damo Internacionalą.” Tačiau milžiniška 
kongreso dalyvių dauguma griežtai rei
kalavo, kad sumanymas būtų vykdomas 
gyveniman tuojau. Ir jis buvo priim
tas.

Reikšminga ir tai, kad kongresas nu
tarė palaikyti savo vyriausiąją raštinę 
Paryžiuje. Iš Londono raštinę iškėlus, 
tenka manyti, jog visas organizavimo 
naujos Tarptautinės darbas eis sparčiau 
ir gyviau.

Kongrese pasireiškė kai kurių diskusi
jų tuo ir kitu klausimu. Iš karto buvo 
manyta, jog kongrese gali įvykti savotiš
kų skylimų. Tačiau to neįvyko. Viskas 
buvo išsiaiškinta draugiškai ir prieita 
prie bendro darbo.

Reikšminga, kad šitame kongrese daly
vavo Azijos ir Afrikos kraštų darbininkų 
atstovai. Italijos, Rumunijos, Vengrijos, 
Suomijos ir Lenkijos darbo unijos čia 
nebuvo atstovautos, bet jos bus atstovau

jamos sekamame kongrese.
Kaip žinia, nebuvo atstovauta čia ir 

Amerikos Darbo Federacija. Šios orga- 
nizac. lyderiai dar vis laikosi įsiskverbę 
už Amsterdamo Internacionalo skver
nų. Bet tie skvernai taip jau nudėvėti, 
visas tas ’’Internacionalas” taip suįręs, 
kad, tenka manyti, neužilgo jis galutinai 
atiduos “dievui dūšią”. Taip ir bus ge
riausia.

Esame tikri, jog ADF eilėse prasidės 
didesnis bruzdėjimas už tai, kad ši orga
nizacija dalyvautų naujajame Interna
cionale — organizacijoje, kuri apjungs 
viso pasaulio darbininkus, ir ADF vadai, 
norės ar nenorės, turės su tuo reikalavi
mu sutikti.

Šis istorinis darbininkų kongresas įvy
ko sykiu su Krymo konferencija. Londo
ne tarėsi darbininkų atstovai, Kryme ta
rėsi trijų didžiulių valstybių vadai. Vieni 
ir kiti svarstė pasaulio dabartį ir ateitį. 
Vieni ir kiti savo diskusijų pagrindan 
dėjo pirmiausiai fašizmo sumušimo klau
simą ir busimosios pastovios pasauly tai
kos reikalą.

Kongreso deklaracija neužilgo tilps 
Laisvėje.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
AIDAI APIE KRYMO 
KONFERENCIJĄ IR 

JOS NUTARIMUS
Kiekvienas didžiojo “New 

York Times” koresponden
tas turi savo nuomonę apie 
Krymo konferencijos nu ta
rnus ir kiekvienas tą savo 
nuomonę stengiasi perduoti 
visuomenei. Tylėjimas tokiu 
svarbiu klausimu būtų ėji
mas prieš laikraštininko 
prigimtį!

Taip vadinamas “milita- 
rinių reikalų žinovas” Han
son Baldwin, kuris labai 
šykštus su davimu labai už
sitarnauto kredito šiame ka
re Tarybų Sąjungai, jos ar
mijai ir jos vadovybei, to 
dienraščio vasario 18 dienos 
laidoje pripažįsta, kad Kry
mo konferencijos nutarimai 
“pagreitins Vokietijos su
smukimą.” Jis mano, kad 
dabartiniai smūgiai, kerta
mi Vokietijai iš rytų ir va
karų, jau yra Krymo (Jal
tos) konferencijos nutari
mų rezultatai. Ypatingai a- 
merikiečių ir anglų padidin
tas puolimas iš oro tų Vo
kietijos vietų, kurios randa
si Raudon. Armijos kelyje 
linkui Vokietijos širdies, yra 
reikšmingi.

“Pirmu sykiu šiame ka
re”, sako Baldwin, ’’Jaltos 
konferencija suvedė į daiktą: 
vyriausius Anglijos, Ame- : 
rikos ir Rusijos militarinių 
štabų vadus ir geriau suko- ! 
ordinu ta koalicijos strategi-i 
ja turi būti neišvengiamas | 
to susiėjimo rezultatas.”

“Timeso” korespondentas 
George Axelsson, kuris yra 
pasiųstas Švedijon tėmyti 
karo eigą iš tos tolimos 
šiaurinės vietos, kalba apie i 
Krvmo konferencijos nuta-

1 belsas ir ragina visus vokie
čius.

O “Timeso” koresponden
tas James B. Reston, kuris 
šiuo tarpu randasi Wa
shingtone, rašo apie Kry: 
mo konferencijos veikimą į 
šio krašto politinę situaciją. 
Labiausia jis susirūpinęs 
prezidento Roosevelto liki
mu. Stalinas ir Churchillas 
Krymo konferencijoje pra- 
vedę tiktai tą, kas jų kraš
tams buvę seniai žinoma ir 
priimtiną. Ne visai taip su 
Rooseveltu. Sugrįžęs iš 
Krymo mūsų prezidentas 
tuojau “ne tik susidurs su 
sunkesne problema, negu jis 
turėjo Jaltoje, bet ir su di
džiausiu savo politinės kar
jeros išbandymu.” Jis susi
durs su tvirta reakcine opo
zicija Kongrese ir visoje ša
lyje. Kaip audra prieš jį pa
kils iš visų pusių ir kampų 
izoliacionistai.

“Jaltos pranešimas,” tei
gia Reston, ’’nebuvo ir ne
galėjo būti išdėstymas ame
rikoniškos politikos visais 
klausimais. Prezid. Roose- 
veltas, kaipo vyriausias A- 
merikos ginkluotų jėgų ko- 
mandierius, turėjo galios 

j Jungtines Valstijas įtraukti 
į susitarimus dėl nugalėjimo 
ir nuginklavimo Vokietijos. 
Jis taipgi turėjo autoritetą 
pripažinti siūlomą Laikiną
ją Tautinės Vienybės Lenki
jos valdžią be jokio atsi- 
klausimo.”

Bet, girdi, kas liečia klau
simus, surištus su palaiky
mu taikos po karo, su suval
dymu Vokietijos, jog ji ne
begalėtų ateityje pradėti ka
rą, mūsų prezidentas Kry
mo konferencijoj negalėjo

Krymo konferencijos nuta- duoti jokio griežto pasižadė-

nys.
Generolas Ivanas D. Černiachovskis 

bus palaidotas Tarybų Lietuvos sostinėje, 
Vilniuje. Bus palaidotas iškilmingai, bus 
palaidotas kaip didvyris.

Vilniuje, beje, jam bus pastatytas ir 
paminklas. Vilniuje generolas Černia
chovskis bus įamžintas.

Ilgai, ilgai lietuvių tauta Černiachov
skiu! bus dėkinga už tuos darbus, kuriuos 
jis atliko Lietuvos laisvinime!

Jo vardas iš mūsų tautos istorijos nie
kad neišdils!

Tarptautinis Darbininką Kongre
sas Baigėsi

Praeitą šeštadienį Londone užsidarė 
Tarptautinis Darbininkų Kongresas (kiti 
jį vadina konferencija). Jo sesijos tęsėsi 
per vienuoliką dienų ir kongresas užsi
baigė ne be pasėkų.

Svarbiausias kongreso tarimas, aišku, 
yra tas, kuriuo jis pasisakė įkurti naują 
darbininkų Internacionalą, naują tarp
tautinę organizaciją, į kurią turėtų įeiti 
viso pasaulio organizuoti darbininkai, 
profesinės sąjungos.

Tam tikslui kongresas išrinko 41 dele

Meksikos Konferencija
Šiuos žodžius rašant, Meksikos sosti

nėje ruošiamasi prie ceremonijų Pan- 
Amerikos Konferencijai atidaryti. Minė
toji konferencija prasidės berods š. m. 
vas. 21 d. Tai bus reikšminga konferenci
ja nes ji įvyksta svarbiu visam pasauliui 
laikotarpiu.

Konferenciją sudarys visų abiejų A- 
merikos kontinentų respublikų atstovai— 
užsienio reikalų ministerial su savo padė
jėjais. Tik vienos Argentinos atstovų ten 
nebus, ji nėra nei užkviesta.

Konferencija įvyksta tuojau po Krymo 
konferencijos. Nors pastaroji daugiausia 
svarstė Europos problemas, tačiau jos ta
rimai turi didelės reikšmės ir Amerikos 
šalims.

Be to, Pan-Amerikos konferencija į- 
vyksta neužilgo prieš busimąją San 
Francisco konferenciją, kurioje bus ta
riamasi dėl įkūrimo pastovios organizaci
jos taikai palaikyti.

Kaip neimsi, Pan-Amerikos konferen
cija bus labai svarbi.

Mūsų valstybės sekretorius, Mr. Stet- 
tinius, kuris šitoje konferencijoje vaidins 
svarbų vaidmenį, iš Krymo konferenci
jos vykdamas, sustojo Maskvoje, iš Mas
kvos lėkė tiesiai į Rio de Janeiro (Bra
zilijoj), o iš ten — tiesiai į Meksikos so
stinę. Jis, vadinasi, bus plačiai infor
muotas visais pasauliniais klausimais ir 
tas jam padės gerai orijentuotis Pan- 
Ąmerikos konferencijos vadovavime.

Mūsų linkėjimas Pan-Amerikos konfe
rencijai: Geriausių pasekmių!

Trečiadienis, Vasario 21, 1945
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Raudonojo Kryžiaus Karo Fondas

Redakcijos Atsakymai

biu- 
Me- 
St., 

biu-

( Nors šautuvai nutils, bet 
pagelba žmonėms visados 
bus reikalinga.

Raudonasis Kryžius gali

Ariogališkiui, Philadelphia, 
Pa. —’Thomas Dewey’o bio
grafiją mes turime, dėl to ne
pasinaudosime jūsų prisiųstą
ja. Visvien dėkojame už pri- 
siuntima.

Ir apart tų visų karo dar
bų, Raud. Kryžius turi tęs
ti savo patarnavimus namie 

j— pagelbėti nelaimėms už- 
i puolus, mokinti ir lavinti

Skaitytojui, Hartford, Conn. 
—Russian War Relief Komite
tas leidžia savo mėnesinį 
lėtiną, vadinamą “RWR 
mo.” Adresas: 5 Cedar 
New York City, N. Y. šis
lėtinas leidžiamas informavi
mui RWR komitetų ir aukoto
jų. Jei tamsta parašysite atvi- 
rukę arba laišką, be abejo,, 
prisius kopiją ir jums.

Dviem amerikiečių armijom susisiekus,
1-mos ir 3-čios armijų patrulčs netoli miestelio Grinvet, 
Belgijoj. Gen Patton’o vadovybėje amerikiečiai jau ge
rokai prakirtę Siegfriedo linija keliose vietose.

sew
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Iliuzijos matyti Lietuvoje su
grįžusį smetonizmą subyrė
jo, kaip pradurtas muilo 
burbulas. Krymo konferen- 

būtf p ravėdami gyveniman,” 
rašo Daniell, “pasaulis galės 
spręsti, ar Krymo konferen
cija vedė pirmyn Teherano 
programą, atkreipė į prie
šingą pusę eigą link spėkos 
politikos ir įtakos sferų, ar 
tiktai padarė tam tikrus pa
keitimus toje tendencijoje.”

Visa Daniell nuomonė pa
remta ant abejojimų, ne- 
trukumų ir nepasitikėjimų. 
Kitais žodžiais, šis “Times” 
korespondentas prisideda 
prie tų, kurie žada ir atei
tyje ne tik žuvauti kitų su
drumstame vandenyje, bet 
ir patys prisidėti prie tų po
litinių vandenų sudrumsti- 
mo.

ei j a jam atnešė tik nusimi
nimą ir dantų griežimą.

“Iš Krymo Lietuvai nebu
vo tarta nė pusės paguo
džiančio žodžio,” sako Ame
rika. Arba: “Šią valandą, 
kada lemiamas būsimos Eu
ropos gyvenimas... Lietuva 
kaip buvo, taip ir yra nu
stumta į šalį... Naktis be 
aušros...”

Dar kitoje vietoje: “Vieš
patie, bado, karo ir kraujo 
metais išlaikyk mus gyvus, 
duok mūsų kūdikiams ir 
mums patiems duonos, pa
stogės, sustiprink mūsų iš
vadavimo kovą už gimtą 
žemę” (Amerika, vas. 16).

Prašoma, kad viešpats 
duotų Lietuvos žmonėms 
duonos, bet Amerikos re- 

idaktorius ir kiti klerikalaiPAS JUOS TIK DESPE- daktorius ir kiti klerikalai 
RACIJA IR NUSIMINI- | surinkę iš Amerikos lietuvių 

MAS | pusėtinai daug duonos ir
Brooklyno klerikalinė “A- i drapanų dėl Lietuvos žmo- 

merika” nebemato jokios į nių, jų tiems žmonėms ne
vilties apsidirbti su Tarybų i siunčia, nuo jų sulaiko. Taip 
Lietuva. Jos redaktoriui at- ’ elgtis juk yra nežmoniška, 
rodo, kad viskas yra dingę' nepadoru. Taip elgtis yra 
ir žuvę amžinai. Visos jo i--didelė apgavystė.

rimų atsiliepimą į nacių 
propagandos pobūdį. Girdi, 
Hitleris ir Goebbelsas laukė, 
kad Rooseveltas, Stalinas ir 
Churchillas nutars pasiųsti į Roosevelto politinės vadovy

bės išbandymas. Štai kas ir 
duos progą visiems Jungti
nių Valstijų dalyvavimo tai
kos palaikyme oponentams 
išstoti prieš Roosevelto poli
tiką.

Dar vienas “Timeso” ko
respondentas randasi Lon
done. Tai Raymond Daniell, 
kuris yra pagarsėjęs ne
draugiškumu linkui Tarybų 
Sąjungos. Labai retai kada 
jis praeina pro tą didžiąją 
mūsų krašto talkininkę, jos 
neužkabinęs. Taip ir vasario 
18 dieną Daniell sukelia 
daug abejonių apie Krymo 
konferencijos nutarimus ir 
liepia palaukti netikėtumų 
ir staigmenų. Paskelbtieji 
tos konferencijos nutarimai 
esą toli gražu ne viskas. Be 
to, tų principų pravedimas 
gyveniman irgi galįs būt vi
sai kas kita, negu jų paskel
bimas.

“Tiktai kai tų vadų pa
skelbtieji principai pradės

vokiečiams ultimatumą. Bet 
Krymo konferencija tokio 
ultimatumo nepriėmė, tik
tai dar kartą pakartojo, kad 
vokiečiai bus mušami iš vi
sų pusių iki besąlyginio pa
sidavimo. Todėl Goebbelsas 
iškepė naują obalsį: “Prieš 
besąlyginį pasidavimą besą
lyginis priešinimasis.”

Hitlerininkai savo propa
gandoj į Vokietijos žmones 
pradėjo grūmoti pradėti 
vartoti pačias desperatiš- 
kiausias priemones prieš sa
vo priešus frontuose. Axels- 
son mano, jog naciai ren
giasi panaudoti gasus.

Goebbelsas dabar įkalbi
nėja vokiečiams, jog Jaltos 
konferencijos nutarimai rei
škia jiems sunaikinimą. Jis 
šaukia: “Dabar net ir di- 
džiausis Vokietijoj abejoto- 
jas gali suprasti, kad bus 
dar blogiau, jeigu pasiduo
sime, negu jei kovosime.” 
Tad kovoti iki mirties Goeb-

J.

M:

:Ę'

jimo vardu Jungtinių Vals
tijų. Šis reikalas pasilieka 
Amerikos žmonėms išspręs
ti. Štai kur ir turės būti
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Kovo mėnuo yra Raudon.! Gerovė mūsų uniformuo- 
Kryžiaus mėnesis. ’ tų vyrų šeimynų turi būti

Kovo mėnesį Raudonasis apsaugota, kad jie nebadau- 
K ryžius sukels fondą iš tų.
$200,000,000. i Reikės šelpti karo pabčgė-

šįmet vajus bus vienas iš hus ir našlaičius. Raudona- 
svarbiausių. Kada kardai s*s Kryžius kaip tik prisi- 
jau bus užmiršti, Raudona- ruošęs teikti tą pašalpą ka
sis Kryžius visvien visiems ro išteriotame pasaulyje, 
žmonėms tarnaus.

Nors paskutinis šūvis bus 
iššautas, bet mūsų kovojan
tieji vyrai taip greitai nesu
grįš. Nekurie pasiliks ligo- namų slauges, duoti slaugių 
ninese per ilgą laiką. Rei- pageIbininkių kursus ir ki- 
kalaus pagelbos ir Raudona-1 tug veiRjmus> 
jo Kryžiaus patarnavimas | 
tiems vyrams turės būti su
teiktas.

Ir veteranai grįždami prie 
civilio gyvenimo reikalaus teikti tą pagelbą’tik para- 
ypatingos pagelbos. Sunku, ma visų žmonių. Amerikie- 
bus jiems prisitaikinti prie 
naujų aplinkybių, prie viso- 

Įkių naujų gamybų, ir pan.

§0
V." -•

Džiaugsmingi filipinai atbėga pasitikti ateinančius krašto išlaisvintojus amerikie
čius, išsikėlusius ant Luzon salos. Paveikslas buvo nuliptas tuojau po atėjimo pir
mųjų amerikiečių, pirm sėkmingos žygiuotės ant Mani los. . •

tT

čiai lietuviu kilmės visuomet 
pilnai rėmė Raudonąjį Kry
žių. šįmet Raudonasis Kry
žius vėl jiems pasitiki ir ži
no, kad jie atliks savo dalį.

Red Cross.
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

ft

Laisve*—-Liberty, Lithuanian baily

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

Labai Daug Gražaus Są j auš
ino Įdėta į 8-tą Siuntinį 

Lietuvos Žmonėms
Prisižiūrėjus, kaip dirb

ta, kiek daug gražios pa
ramos ir sąjausmo gauta 
nacių apiplėštiems, kare 
nukentėjusiems Lietuvos 
žmonėms per Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komitetą, 
sunku iškęsti neprasitarus 
žodį kitą.

Gaila, kad to komiteto 
Drabužių Centras, 417 Lo
rimer St., Brooklyne, ki
toms kolonijoms, jų komi
tetams yra pertoli. Čia bū
tų galima susikaupti daug 
pamokų dar galintiems šio 
to išmokti. Ir tai ne vien 
nuo paties komiteto. Iš viso 
krašto čion ateinančiuose 
siuntiniuose ateina įrody
mų, kad visur yra žmonių, 
turinčių didelio sumanumo 
ir pasišventimo. Retkar
čiais pasitaiko ir tokių, 
kurie parodo, kaip nedary
ti. Bet man norisi kalbėti 
apie gražiausias pamokas, 
nes apie viską prikalbėti 
neištenka vietos.

I kad neišsiskirstytų, nesusi- 
j jauktų. Tūli dar į abrusiu- 
ką įsukti. Matomoj vietoj 

' pririšti siuntėjo vardo ir 
antrašo rašteliai, kad' dova
nos gavejasi galėtų atrašyti.

Atriša kitą dėžę, čia vi
sai nauji vaikams, jaunuo
liams drabužiukai. Pasiūti 

i iš kavalkučių. Ypatingą 
domę atkreipė madni sijo
nėliai mergaitėms, siūti iš 

i 5, kiti iš 3 colių vilnonio 
i audeklo atkarpų. . Tokie 
! krautuvėse brangūs, nes 
gražūs ir daug prie jų dar
bo; tiek daug siūlių ant 
vieno iš stulpelių siūto si
jonėlio susiūk, atprosyk. 
Šitie' iš philadelphiečių siu
vimo projekto.

Panašių daug darbo pri
dėtų drabužiukų vaikams, 
mezginių ir senų gerai su- 

; tvarkytų drabužių buvo iš 
| Rochester, Hartford, Great 
' Neck, Chicagos, Grand Ra
pids, Cleveland©, Bostono,

Detroit, Mich.

Štai, darbininkės atidaro 
pundą iš vienos nedidukės 
kolonijos, kur nėra nei ko
miteto. Čia niekas nedisku- 
suota, nenutarta. Galima

Maspetho-Brooklyno, Bay- 
onnės, Elizabeth - Lindeno 
ir daugybės kitų vietų. 
Viskam suminėti būtų per- 
maža viso laikraščio.

visko daleisti. Peržiūrėto- Ir taip perėjo per dra- 
jos atranda, jog čia susidė-j bužių pakuotojų rankas 
ta kelių šeimų ir įdėta'šimtai pundų ir pundelių, 
daug rūpestingo sumanu-i kol per apie tris savaites, 
mo. Ar gal ir viena to vis-i, kas vakaras dirbant, pri- 
ko išsiuntėja šeima įdėjo j krauta rutuliai drabužių ir 
daug savos iniciatyvos ir skrynių batų ir muilo. Dar- 
darbo. Kožnas drabužis bo buvo daug. Darbo buvo 
švarutis. Net darbinės kel- sunkaus. Keli draugai per
nes (overalls) taip švariai, 
išplautos, jog atrodo, kaiJ 
naujos. Iš kostiumo kelnių 
stiprių apačių, išplovus, iš-; Į 
vertus, pasiūta gražūs mer-j 
gaitėms sijonėliai. Kojinės! 
švarios, geros, siulu suseg-i 
tos poron, ne sunarpliotos. I 
Dirželiai ir kitos smulkme
nos prisagstyta siūlu arba 
saugiąja saga. Batai suriš
ti poromis.

Naujieji drabužėliai, tai
komi vaikų dovanom, sudė
styti į patogius, plokščius, 
vienodus pundelius, smul
kieji drabužiukai prisags
tyti tarp stambesnių, pun
deliai perrišti kaspinėliu,

Pinafore and Frock

Žiurstelį, džiumperiuką ar
suknelę gali siūti pagal šią 
formą. Gaunama 1 iki 10 dy
džio.

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

tą visą laiką tam darbui 
pašventė veik kas vakarą 
(be praleisto laiko pirmiau 
drabužių taisymui, perrin
kimui), virš 60 pašventė 
po vakarą kitą. Bet visi 
dirbo su džiaugsmu, kuo
met matėsi kooperacija 
žmonių iš kitur.

Ne visai, tačiau, smagiai 
Drabužių Centre liuosno- 
riai jaučiasi, kada pasitai
ko tokių siuntinių, kuriuos 
išimant iš dėžių rankos 
prilenda surūdijusių galvi- 
nių sagų. Kur atnarplio- 
jus sumazgytas kojines, su- 
eikvojus tam laiką, prisiei
na jas išmesti dėl nešvaros 
ar radus visai nebetinka
momis dėvėti. Ypatingai 
pyksta mūsų darbščiosios 
moterys, jeigu toks siunti
nys ateina iš didelės koloni
jos, kur yra ar galėtų būti 
komitetas, kur daugelis 
moterų nedirba šapose. O 
jos, brooklynietės, parbė
gusios iš šapų turi čia su
važiuoti anų apsileidėliu 
pareigą atlikti. Laimei, to
kių pykdančių siuntinių la
bai mažai gauna. Su laiku 
gal ir visai pranyks, nes 
žmonės pradės įsitikint, jog 
kožna kolonija išgali turėti 
gana žmonių atlikti savo 
kolonijos drabužių sutvar
kymą, bet vienas Brookly- 
nas negali ištekti jėgų visų 
kolonijų darbui. S. Sasna.

Aukavo Drapanų del 
Lietuvos Žmonių

Per sausi ir pradžioj vasa
rio mėnesio daugelis geros va
lios lietuvių gausiai aukavo 
gerų drapanų ir čeverykų pa
galbai Lietuvos žmonių, nu
kentėjusių nuo karo. Aukoto
jai buvo šie: Karaliaus Kri- 
žanausko šeimyna per dr. Pa- 
levičių, N. Tamašiunienė, Eva 
Juodaitienė, J. M. GinaiČiai, 
S. M. Navickas, M. Povilaitie- 
nė, Juozas Galinskas, Marti
nas ir Anna Kvedarai, Jonas 
Karalius, V. širvinskienė su sa
vo šeimynos gausia auka, M. 
Katkus, J. ir D. Mockai, Wil
liam Lewon, Albina Litvinienė, 
Brazevičiaus šeimynos, Dravi- 
džių šeimynos ir Juozo Ara- 
nausko. Visų aukauti drabužiai 
ir čeverykai visi tinkami dė
vėti.

Kadangi šiuo laiku ėjo pla
tus vajus dėl drapanų rinki
mo, todėl artimoj ateityje tilps 
daugiau vardų aukotojų dėl 
pagalbos Lietuvai. Nors mes 
jau daug aukavome ir auko
jame, bet dar yra tokių žmo
nių, su klaidingais įsitikini
mais, kad tik tada siųs į Lie
tuvą, kada bus galima pa
tiems. Tai didelė klaida taip' 
manyti. Jie tada siųs, kada 
jau žmonės bus patys pasiga
minę sau drabužių, ir čevery
kų. O kada žmonėms yra bū
tinas reikalas, tada taupina, 
kad liekamus drabužius kan
dys ėstų. Aukokime dabar, ka
da yra būtinas reikalas.

Drabužius galima priduoti 
tiesiai į centrą, 123 Cadillac 
Square, ketvirtadienį nuo 10 
iki 5 vai. dienomis. Taipgi ga
lima priduoti: Eastsidėj, dr. 
Palevičiui, ar Joe Mockui; 
Westsidej: J. Aranauskui, G. 
Nausėda, J. Ginaičiams, A. 
Litvinams, arba praneškite M. 
Alvinienei. Kada esti susirinki
mas ketvirtadienį ar sekmadie
nį, atvežkite į Draugijų sve
tainę, 4097 Porter St.

Mes, detroitiečiai, dar per-

mažai dirbame dėl Lietuvos 
žmonių, nes kitos kolonijos, 
mažesnės, mus daug pralen
kė. Pavyzd., Grand Rapids lie
tuviai jau dvigubai daugiau 
surinko drabužių, negu detroi
tiečiai. Tad sukruskime ir 
mes, nes pradžioj kovo mėne
sio ruošiamas 9-tas Siuntinys 
į Lietuvą, tad turime pasisku
binti prieš pavasarį.

Aidiečiai Pasidarbavo
Vasario 4 d., Aido Choro 

koncerte, buvo pavelyta per 
Aido Choro Komitetą rinkti 
aukas Lietuvos pagalbai ir 
dėl Russian War Relief. Au
kų surinkta $450. Pusė skirta 
dėl Russian War Relief ir nu
pirko jaunamečiams šiltų dra
panėlių, vcHės už' $225. Jos 
priduota miesto komitetui. An
tra pusė aukų, $225 priduota 
Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetui. Ačiū Detroito Aido 
Chorui už sumanymą.
Pažangietes Paminės Moterų 

Dieną
Kaip kitais metai Lietuvių 

Moterų Pažangos Kliubas ne
praleisdavo progos paminėji
mo Tarptautinės Moterų Die
nos, taipgi ir šiemet turėsime 
ne tik paminėjimą, bet turėsi
me ir perstatytą veikalą sce
noje. Nors Tarptautinė Mote
rų Diena prisieina 8 d. kovo, 
bet, kad darbo dienoj nėra 
pasekmių, tas atžymėti, tad 
rengiama kovo 11 d., Ispanų 
Bendrijos svetainėje, (buvu
sioj Lietuvių. Svetainėje), ant 
25-tos gatvės. Kadangi pažan- 
gietės visados duoda publikai 
daugiau, negu garsina, todėl 
užtikrinam Detroito lietuvius, 
kad kovo 11 d. irgi turėsime 
daugiau įvairumų, negu čion 
pažymėta.

Tikietai jau yra platinami 
per Pažangos Kliubo nares. 
Perkant iš anksto, gausite pi
giau. Apart scenos veikalo 
“Pavyzdinga šeimyna,” bus 
šokiai prie geros muzikos. To
dėl iš anksto kviečiame, kad 
dalyvautumėte Tarptautinės 
Moterų Dienos paminėjime, Is
panų Bendrovės svetainėje.

M. Alviniene.

So. Boston, Mass.
ALDLD 7-to apskričio meti

nis bankietas įvyks sekmadie
nį, kovo 4 dieną, 376 Broad
way. Pradžia 5 vai. vakaro. 
Rengia ALDLD 2-ra kuopa.

a.

Frances Beaudoin

Koncertinę programą išpil
dys Ignas Kubiliūnas, Rober
tas Niaura, Frances Beaudoin 
(Kurgoniutė) ir Vyrų Kvarte
tas.

Kadangi šį metą ALDLD 
švenčia savo 30 metų gyvavi
mo jubilėjų, tai atžymėjimui 
jo yra rengiamas šis iškilmin
gas bankietas, į kurį suvažiuos 
draugės ir draugai iš visos 
Mass, valsijos.

Taipgi čia bus pagerbta 
draugė Domicėlė Lukienė, 7-to 
apskričio sekretorė (worceste- 
rietė), kuri per 10 metų nuo
širdžiai darbuojasi šios orga
nizacijos labui.

Kviečiame visus dalyvauti.
Komisija.

Mūsų krašte 38 valstijos te
bepraktikuoja įrašymą į mer
gautinio kūdikio metrikus apie 
jo gimimą iš netekėjusios mo
tinos. Tarpe dešimties, kurios 
tą senieną atmetė, yra pačios 
iš pažangiausių, tarpe tų New 
Yorkas ir Kalifornija.

Virtuvėj atlikę riebalai, yra 
reikalingi darymui amunicijos
ir keliems šimtams įvairių kitų 
kariams ir civiliniams reikalin
gų daktų. Taupykite riebalus. 
Sutaupytus nuneškite savo bu- 
čeriui. Jis duos du raudonus 
punktus už svarą atlikusių rie
balų.

Tikrai Kultūringas Mitingas
Pereitas Brooklyno Lie

tuvių Literatūros Draugi
jos 81 kuopos ir Apšvietos 
Kliubo susirinkimas tikrai 
buvo pavyzdingas. Draugei 
Petrikienei gabiai pirmi
ninkaujant, atlikome regu- 
liarį susirinkimą, kuriame 
apsvarstėme daug svarbių 
reikalų, ir išklausėme kal
bą atstovo nuo O.P.A. At
stovas išdėstė, kaip mes ga
lime prisidėt kovoj prie su
naikinimo juodojo “marke- 
to” mūsų apylinkėje. Po 
atstovo kalbos buvo klausi
mų, kuriuos atsakė šis žmo
gus labai aiškiai ir manda
giai.

Plačiai apkalbėta mūsų 
rengiamas pažmonys kovo 
4‘ d., Laisvės svetainėje, ap- 
vaikščiojimui moterų tarp
tautinės dienos ir atidary
mui vajaus Raudonojo Kry
žiaus mūsų tarpe. Į šį pa
rengimą nebus imama į- 
žangos, o programa bus 
puiki. Dainuos Aido Cho
ras, S. Kazokytė, užkviesta 
jauna, bet malonų balsą tu
rinti Petronaitė. Taipgi 
bus ir užkandžių, kuriejbus 
duodami be mokesčio. Tai 
tikrai stebuklingas paren
gimas.

Gaspadinių, dirbusių su
rengime Laisvės bankieto, 
raportas buvo entuziastiš
kas. Atrodo, kad viskas ėjo
si taip pat smagiai suren

gime šio bankieto, kaip ir 
bankiete svečiams, kuomet 
buvo apdėti stalai taip 
gardžiais valgiais. Bravo, 
draūgės gaspadinės! Lais- 
viečiai jums labai dėkingi.

Vos užbaigė gaspadinės 
raportą iš bankieto, atsisto
ja Laisvės direktorių sek
retorė ir vėl kviečia gaspa- 
dines į darbą Laisvei. Mat, 
kovo 16, 17 ir 18 dienomis 
Laisvės rengiamam bazare 
vėl reikia gaminti maistą. 
Ir manot, kad tos draugės 
atsisakys? Ne, vėl, veik 
liuosnoriai, apsiėmė 18 
draugių dirbti prie valgio. 
Žinoma, daugelis kitų kliu- 
biečių, kurios neapsiėniė 
gaspadinėmis, bus paskirs
tytos kituose darbuose ba
zare.

Draugė Augutienė išda
vė gražų raportą iš atsibu
vusios konferencijos atei
vių gynimo ir tuoj vėl tapo 
išrinkta delegate nuo mū
sų kliubo į šaukiamą kon
ferenciją Amerikos Darbo 
Partijos. Draugė Ripins- 
kienė išdavė nuoseklų ra
portą iš Laisvės šėrininkų 
suvažiavimo.

Draugė Sasna pranešė, 
kad per kliubietes surinkta 
$43.40 kovai prieš paraly
žių vajuje “March of 
Dimes.”

Paskiausias, bet ir svar
biausias šio vakaro svars-

MARJORIE LAWRENCE, 
Metropolitan Operos drama
tiškas soprano, turės vienintė- 

' lį šį sezoną savo dainą vaka- 
ra vasario 21-ma, 8:30 vai. 
vakaro, Town Hall, su pianis
tu Gordon Manley ir akompa- 
nistu Paul Meyer. Jinai ką tik 
sugrįžo iš gatrolią karią kem
pėse savo gimtojoj Australijoj 
ir tuoj išvyks koncertuoti Vi- 
durvakariuose.

tymas, tai vajus siuntimo 
drabužių Lietuvos vaiku
čiams nuo Amerikos moti
nų. Sekretorei perskaičius 
atsišaukimą Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komiteto ir 
ALDLD Moterų Komiteto, 
tuojau! draugės viena po ki
tai pasižadėjo sekančiam 
susirinkime atnešti po tris, 
keturias eilutes drabužių 
Lietuvos vaikučiams. Se
kančiam susirinkime atneš 
draugės, kuri tik ką pasiu
vus ar nupirkus, ir galėsi
me pamatyti, kiek per vie
ną mėnesį mūsų draugės 
gali prisidėti šiame taip 
svarbiam darbe.

Bejer įstojo dvi naujos 
narės — Mikalauskienė ir 
M. Wilsoniene. Eva,

Demokratijos Priešai Apgau
dinėja Lietuves Amerikos 

Karių Motinas
Demokratijos priešai ren

gia karių motinas siųsti į 
Washingtoną su peticijom 
prašyti Amerikos vyriausy
bės išvaduoti Lietuvą nuo 
Lietuvos žmonių, kurie da
bar tvarko Lietuvos reika
lus ir rūpinasi jos ateičia.

Kokios moterys stovi 
priešakyje tų motinų, ku
rios važiuos Washingto
nan? Nagi, iš Cleveland© 
ponia Hypatia (buvus Yčie- 
nė) Žiūrienė, iš Chicagos 
Ona Biežienė, iš Detroito 
Stepanė Čiurlionytė-Dau- 
var. Tai tokis komitetas — 
iš poniučių. Ir kokios da
bar jos nori tvarkos Lietu
voje? Galima atspėti, jog 
buvus Yčienė norės, kad 
tarnaitės vėl jai bučiuotų 
rankas. Ir kad mužikas, 
prastų barščių pasrėbęs, 
dirbtų neribotas » valandas 
ir lenktų galvą prieš savo 
išnaudotojus.

bijos sunkaus darbo, laižos 
prie valdžios, kad įdėt sa
vus į valdiškas vietas. 0 vis 
ant mužikų sprando sėdi ir 
lengvą duoną valgo. Aš li
kau dabar lengvas. Nieko 
neturiu, galiu eiti į dan
gaus karalystę. Mirti nebi- 

; jau, ba ir gyvenimas nėra 
mielas.

Ir šiandieną tebeturiu ke
lis tokius laiškus, kurių 
pirmiau . negalėjau mūsų 
spaudon dėti todėl, kad čia*, 
Amerikoje, gyveno Smeto
nos lekajai. Dabar mano 
dėdė yra miręs, o Smetona 
užsidusino, nebegalės dėdės 
kankinti už pasiskundimą 
dėl Smetonos valdžios jam 
padalytų skriaudų.

Brangios lietuvės moterys 
darbininkės, jūs nesutepki
te savo vardo, neprisidėkite 
prie to peticijų už fašizmą 
Lietuvoje nešimo! Gal Lie
tuvoje jūsų broliai ar kiti

O kaip tos motinos, ku-1giminės kovoja prieš fašiz- 
rios važiuos Washingtonan, mą greta ruso kareivio ir 
neš tas peticijas? Jos yra'dalinasi tuo patim duonos 
suklaidintos, nepermato, i šmoteliu, o jūs varysite 
kokios laisvės tie ponai jie-į priešingą jų pasiaukavimui 
ško Lietuvai. Jos dar prasi- 'darbą. Neklausykite tų, ku- 
žengs prieš savo sūnus, ku- rie nori jus įstumti į tą gė- 
rie kariauja už demokrati- • dingą rolę.
ją, kariauja kartu su So-Į Ar jūsų vadai stengiasi 
vietų Sąjunga, dėl visų nors ką atlikti dėl visų Lie- 
žmonių gerovės, kartu ir tu vos žmonių gerovės? Ne. 
dėl Lietuvos. Tos kareivių! Jie neskubina jiems su pa- 
motinos neš peticijas prieš; galba. Nesiunčia surinktų 
demokratiją, kad Lietuvoje drapanų, laiko sukrovę, 
būtų grąžinta tokia san- i Gal laukia pavasario, kada 
tvarka, kokia buvo prie; saulutė pradės šildyti žmo- 
Smetonos valdžios. O juk nes, ar patysojau pasiga- 
visi gerai žino tą smetoniš- mins drabužių? Sovietų 
ką “laisvę,” tą “gerovę” I valdžia rūpinasi ko grei- 
darbo žmonėms,, ypatingai i čiausia sutaisyti mašinas, 
moterims. ' kad būt galima pasigamin-

Ar moterys buvo skaito- ti reikalingus daiktus.
mos lygiu žmogum laike! Klerikalai, socialfašistai ir 
Smetonos viešpatavimo? Ismetonininkai jums sako, 
Štai vienas iš daugelio man būk negalima nusiųsti Lie- 
žinomų faktų: tuvon. O kodėl pregresyviai

Mano sesutė gyveno, 
Buktos dvare. Jos vyras | 
mirė, jinai likosi našlė su! 
17 metų vaiku. Jiedu abu 
dirbo dvare, tai per abu 
gavo vyro algą. Mat, ponas 
moterį ir nepilnametį jau
nuolį skaitė tik po pusę 
žmogaus, nors jie darbą ge
rai atliko už du. Netik ma
no viena sesutė, bet daug 
buvo tokių sesučių, kurios 
už pusę užmokesnio dirbo 
savo darbdaviams.

Šiandieną tos lietuvės, 
amerikiečių karių motinos, 
bus siunčiamos į Washing- 
toną, kad pagelbėti tiem 
skriaudikam vėl pavergti 
Lietuvos darbo žmogų.

Mano dėdė prieš šitą ka
rą, kada dar buvo Smeto
nos valdžia, iš Lietuvos ra
šė man sekamai:

— Lankiau Poviliuką. 
Buvau Kaune, prie kalėji
mo stovėjau, šalau, norė
jau paduoti duonos šmotelį. 
Tikro tėvo — manęs nepri
leido. Laiko, kaip žvėrį, už 
geležinių grotų nieku ne
kaltą vaiką, po aštria sar
gyba, tik, už tiesos žodį, kad 
prasitarė. Tokia mūs val
džia. Aš senas, o turėjau 
atrišti visus savo mazge
lius, iškratyti kišenius, vis
ką atidaviau valdžiai, ba 
jiem reikia. Raštinėse, kur 
būtų darbo vienam, tai sėdi 
trys, keturi. Kožnas ponelis

žmonės jau šimtus tūkstan
čių tonų drabužių nusiuntė 
ir jau gavo žinią, kad žmo
nės dėvi jų atsiųstus dra
bužius ir dėka vo j a Ameri
kos lietuviams? Kaip Lie
tuvos žmonės padėkavos 
jums, kada sužinos jūsų 
darbus, jeigu jūs padėsite 
nešti peticijas už fašizmą 
Lietuvoje?

Gal jūsų vadai taip rems 
Lietuvos žmones, kaip rėmė 

! laike pereito karo. Mano 
! parapijoj pašalpą dalino 
mano giminaitis kunigas 
Slavena. Vokiečiai sudegi
no pamiškėje stovėjusią 
Vasiliauskienės stubelę. Jos 
vyras buvo kerdžius, miške 
visų karves ganė. Palose 
žmonės, neteko pastogės, ne
buvo kur prisiglausti. Va
siliauskienė atėjo pas kuni
gą prašyti pašalpos. Kuni
gas pasakė jai:

Tu nieko neturėjai ir 
nieko nenustojai. Kas, kad 
tavo pašiūrė sudegė. Man 
reikia šelpti tuos, kurių iš- 
kados siekia kelioliką tūks
tančių.

Moteriškė pasakojosi 
apie savo nelaimę mano se
seriai ir verkė.

Gal ir dabar jie šelps to
kius žmones, kurie paliko 
Lietuvą ir su savo manta 
pabėgo* į saugias vietas, ka
da tikrieji Lietuvos sūnūs,

(Tąsa 5-tame pusl.į
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LOWELL, MASS.
Kas Liečia Mus

Kuomet pereitame bankie- 
te draugas Juozas Masteika, iš 
Dorchester, Mass., dalyvavo, 
tai jis perdavė mums neku
riu os svarbesnius tarimus iš 
LDS 1-mo apskričio komiteto 
posėdžio. Vienas iš svarbiųjų 
tarimų buvo šis: Komitetas pa
veda ir prašo, kad mūsų apy
linkės keturių miestų koloni
jos, būtent: Lawrence, Haver
hill, Nashua ir Lowellis, su- 
rengtumėm bendrom spėkom 
ankstyvų LDS pikniką Maple 
Parke.

Well, draugai, organizacija 
mūsų. Turime priimti komite
to tarimą. Reikia kolonijose 
padiskusuoti šį klausimą ir 
rengtis prie įvykdinimo tari
mo. Kadangi mūsų keturioms 
kolonijoms teks rengti ALDLD 
7-to apskričio ir Laisvės nau
dai didžiulį pikniką taipgi, tai 
ar nereikėtų turėti kovo mėn. 
11 dieną po piet keturių mies
tų konferenciją virš minėtiems 
reikalams? Konferencija galė
tų įvykti Lowellyje. Draugai,1 
kitų miestų tarkite savo žodį 
man šiuo antrašu: J. M. Kar- 
son, 14 Madison St., Lowell, 
Mass.

I iki liepos pirmai. O po pirmai 
! liepos pasiskirsime sau kitą 
i kvotą. Pažiūrėsime, ant kiek 
mes galėsime savo kuopą pa
didinti šiais jubilėjiniais me
tais.

Tarptautinis parbininkų Or
dinas, tai yra milžiniška pa- 
šalpinė organizacija, susida
riusi iš įvairių tautų. Pas mus 
rusų yra visai lįedaug, bet jie 
visi susiorganizavę į IWO ir 
palaiko nemažą kuopą. Turi 
virš keturias dešimtis narių. 
Ne tik palaiko, bet jie ir vei
kia. Jie pavyzdingai lankosi į 
savo susirinkimus. Dabar ši 
kuopa rengia vakarienę, va
sario (February) 25 d., 3 vai. 
po pietų, Lietuvių Piliečių 
Kliubo svetainėje, 338 Cen
tral St. Vakarienės tikslas, 
kad sukelti $30 jiems skirtos 
kvotos paramai pažangiam 
laikraščiui Russky Golos. Jie 
prašo mus lietuvius dalyvauti 
jų vakarienėje. Manau, kad 
kam laikas. pavelys ir sveika
ta tarnaus, visi būsime ten.

i

AUBREY WILLIAMS,
išstojęs Senato agrikultūros 
komisijoj įrodyti savo tinka
mumą užimti užmiesčių—kai
mo elektrifikacijos vedėjo vie
tą, kuriai vietai jį nominavo 
prezidentas Rooseveltas. Wil
liams, kaip kad ir Wallace, 
tapo cieliumi reakcininkų ata
koms.

Philadelphia, Pa.

Bostono ir Apylinkes Žinios

Vilnies išleistas 1945-tiems 
metams kalendorius labai įdo
mus. Jame yra sutalpinta la
bai vertingų dokumentinių raš
tų. Tie dokumentai kuo toliau 
darysis vis svarbesni. Tai mer
dėjančio senojo pasaulio met- 
rikiniai užrašai, kurie atpasa
kos naujajam pasauliui, kaip l 
senasai pasaulis netikusiai bu-i 
vo surėdytas ir todėl jis ture-1 
jo pasikeisti. Tie raštai bus la-j 
bai įdomūs ir tada, kuomet; 
pasaulis jau bus pasikeitęs po i 
šitam visapsauliniam karui.! 
Mes, lowellieciai, parsitraukė
me tik 10 egzempliorių to ka
lendoriaus ir vienu ypu visi 
išstvarstyti, nebeliko nei vie
no. Taigi, kurie norite įsigyti 
kalendorių, praneškite man ir 
aš daugiau jų partrauksiu. 
Kaina 35c. Graži, didoka kny
ga, su daug paveikslų ir vaiz
dų. Turėtų kiekvienas įsigyti.

Lietuvių Piliečių Kliube, 338 
Central St., Lowell, Mass., da
bar yra sunešamos dovanotos 
drapanos Lietuvos žmonėms. 
Reikia pasiskubinti su drapa
nų sunešimu, nes jau rengia
mės vėl siųsti Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komitetui į 
Brooklyn, N. Y., kuris jau ren
gia Aštuntą Siuntinį Lietuvos 
žmonėms.

Dabar drapanos siunčiamos 
tiesiog į Lietuvos sostinę Vil
nių. Kas turite atliekamų, bet 
gerų drapanų, vyriškų, mote
riškų arba vaikučiams, prista
tykite jas į Kliubą šeštadie
niais arba sekmadieniais. Ar
ba atvirute kliubui praneškite 
virš minėtu adresu. Aukokite 
ir čeverykus arba pinigais tam 
tikslui, tai mes supirksime ir 
išsiųsime Liet. Pagalbos Tei
kimo Komitetui.

Broliai ir .sesės lietuviai, 
gelbėkime kuomi galime bai
siojo karo nuvargintam tėvų 
kraštui ir likusiems žmonėms.

Praugai ir draugės, Lietu
vių Literatūros Draugijos 44- 
tos kuopos nariai, be jokio ra-
ginimo pasimokėkite savo duo
kles už 1945-tus metus. Me
tinė mokestis tik $1.50. Na, ir 
kam ją vis atidėlioti? Aš ma
nau, kad visiems yra leng
viau pasimokėti tą pusantro 
dolerio, negu man, vienok aš 
pasistengiau su pirma diena 
Naujų Metų pasimokėti ir 
kaip dabar liuosas ir ramus 
esu! Mūsų kuopa jau du me
tus išnešiojo garbės vardą 
už ankstyvą, į laiką, narių pa- 
simokėjimą. Neapsileiskim ir 
mt toliau. Mokėkime dabar, 
uojau, duokles!

Šiemet gi švenčiame 30 ju
biliejinių metų Draugijos gy
vavimo, tad šiais metais pasi
darbuokime geriausia ir Drau
gijos gerovei. Gaukime mūsų 
kuopai k>ent 5 naujus narius

Mes, lowellieciai, daug kuo
mi prilygstame southbostie- 
čiams. Ir ko mes neturime ? 
Jie turi Lietuvių Piliečių Pa
žangų Kliubą, ir mes turime, 
su labai panašia svetainėle. 
Tik mes turime ir kitą paran
kų kambarį. Už tai jie dabar 
turi kitą patalpą, kur jie su
talpina ir taiso suneštas auko
tas drapanas Lietuvos žmo
nėms. ši vietovė randasi 318 
Broadway. So. Boston, Mass. 
Jie turi ten tokių pat bėdų ir j 
rūpesčių, kaip ir mes Lowel-| 
lyj. Pirmiau So. Bostone, ne-' 
žiūrint, kad ten daug didesnė 
kolonija, veikimas buvo pras
tesnis, negu pas mus. Bet da
bar, kaip draugas Masteika 
papasakojo, tai jie atgijo.' 
Drapanų rinkime ir abelnam 
Lietuvos gelbėjime jie turi 
puikų pasisekimą. Smagu bu
vo tas girdėti, žinoma, drau-; 
gas Masteika sako, reikia, 
daug pasišvęsti ir daug dirbti,! 
tuomet ir yra gerų pasekmių.; 
Mes, lowellieciai Aštuntam! 
Siuntiniui turime prastesnes 
pasekmes, negu turėjome pir- 
mesniems. Ir įmatome prie-! 
žastį, kodėl taip yra. Bet da-| 
bar jau tą klaidą atitaisome j 
ir imamės kitokios metodos 
tam darbui. Ir išrodo, bus ge
riau. Tik gaila, kad laiko Aš- į 
tuntam Siuntiniui priruošti ne-' 
bedaug liko.

Lowellieciams labai t gerai 
pasitarnauja mūsų Kliubas. 
Tai buveinė, kurioje kuriasi 
visas vietinis veikimas^ Ir vei-j 
kimo pasekmės) esti puikiau-1 
sios, jeigu tik darbą gerai su
planuojame ir vykdome jį.

čia ir šiaip smagu bile kam 
užeiti, nes čia ateina Laisvė, 
Vilnis, Liaudies Balsas, The 
Worker, Outlook ir kitokių 
laikraščių, kuriuos draugai pa- 
sipirkę atneša. Čia turime 
įvairiausių knygų ir mapų, tik 
jau baro, tai neturime. Bet 
mes dėl to neverkiame ir prie 

i to dar nesiekiame.
Šiandieną yra svarbiausia 

darbuotis greitesniam priešų 
pergalėjimui ir Lietuvai pa
galbos teikimas.

Lietuvių Piliečių Kliubas, 
vasario 4 dieną laikė savo su-

Kalbės Rojus Mizara ir Bus 
Svarbios Diskusijos

Ateinantį sekmadienį, 25 d. 
vasario, Lietuvių Progresyvės 
Organizacijos rengia svarbias 
diskusijas Lietuvos reikalais iv 
vietinio lietuvių bendro veiki
mo reikalais, kuriose dalyvaus 
Laisvės redaktorius .Rojus Mi
zara.

Prašome visų draugi j ų-orga- 
nizacijų veikėjų ir visų tų, ku
rie domisi organizaciniais-vi- 
suomeniškais reikalais sąryšyj 
rėmimo ir teikimo Lietuvai pa
galbos, dalyvauti. Dirbkime, 
idant apvienijus lietuvius ir 
visus įtikinus, kad mūsų linija 
buvo ir yra teisinga rėmimui 
karo pastangų, kad greičiau 
laimėjus karo pergalę. Mūsų 
intensyvė politika buvo teisin
ga, yra ir bus teisinga, visi 
tai mato. Jungtinės Tautos 
sėkmingai ir vieningai naikina 
priešą ir bendrai žygiuoja į 
pergalę.

Vietinė anti-lietuvių politi
ka visą laiką buvo kenksmin
ga link rėmimo karo pastangų, 
link Suvienytų Tautų vienybės, 
link vietinių lietuvių vienybės, 
kuri buvo įsteigta ir kurią jie 
suardė, | iškeldami muštynes. 
Visą laiką jie paškudijo Tary
bų Sąjungą ir dabar vis 
šmeižia, o visi jau žinome, kad 
Tarybų Sąjunga primutinė su
teikė Lietuvai pagalbą, ne tik 
nuveždama mūsų 7-nius siun
tinius Į Lietuvą, bet ir daug 
stambesnę pašalpą suteikė 
Lietuvoj nukentėjusiems žmo
nėms nuo vokiškų okupantų 
plėšimo ir naikinimo.

Visi lietuviai iš Philadelphi- 
jos apylinkės dalyvaukite šia
me susirinkime, Phila. lietu
viai ypatingai skaitlingiausiai 
atsilankykite. Diskusijų sve
tainė apšildyta, 735 Fairmount 
Ave., 3-čią vai. po pietų. Pa
sakykite ir kitiems lietuviams, 
kurie Laisvės neskaito.

Rep.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

SHENANDOAH, PA.
Vasario 22 d., West End Salėje 

bus lodoma įdomi sovietinė filmą 
“We Will Come Back!” — taipgi 
ir kiti priedai ir vėliausios žinios. 
Durys adaros 6:30, rodymas 7 v. v. 
Įžanga 34c, priskaitant 6c taksų. 
Visus kviečia Carpatho-Russian- 
American Mutual Aid Society, IWO.

(44-45)

sirinkimą. Susirinkime draugas 
Stasys Paulenka pateikė labai 
gerą raportą ne tik iš paties 
kliubo, bet ir iš abelno Lowel- 
lio pažangiųjų lietuvių veiki
mo. Tai buvo kaip ir pasvė
rimas mūsų nuveiktų darbų 
praeito rudens. Visi pasidžiau- 
gėm gerai nuveiktais darbais 
ir pąsiguodėm tūlais nepasise
kimais.

Kliubas nusitarė surengti 
paskaitas sveikatos klausimu, 
kovo mėn. 25 d., 2 vai. po pie
tų, Kliubo svetainėje. Prele
gentu kviesti daktarą Joną 
Repšį iš Cambridge, Mass.

J. M. Karsonas.

Kas platina Laisvę, kai
mynui užrašo, — tas laimę 
par apšvietę peša.

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 22 d., LPTK kambaryje, 
318 W. Ęroadway, 7:30 v. v. Pra
šome visų narių dalyvauti, atsives
kite ir naujų. Bus išduotas raportas 
delegato Jusio iš Laisvės dalininkų 
suvažiavimo, išgirsime žingpidų ra
portą. — Kviečia Valdyba.

(43-44)

PAJIEŠKOJIMAI
/ _____ _
Pajieškau savo dėdės Mikc-Vinco 

Skiečiaus. Iš Lietuvos paeina nuo 
Barauckines kaimo, Veiverių parap., 
Suvalkų red. Apie 20 metų atgal 
gyveno W. Virginia valst., dabar 
nežinau kur gyvena. Širdingai mal- 
džiu atrašykite man laišką, aš tu
riu svarbų reikalą su jumis susira
šinėti. Arba jeigu šeimyna randasi, 
tai meldžiu atsiliepti, arba svetimi 
žino apie Sikečius, meldžiu praneš
ti, būsiu labai dėkingas. Esu sūnus 
Teresės Siečiūkės. Rašykite: An
thony Blažis, 47 Ę. Washington St., 
McAdoo, Pa. (44) .

Pagerbimas Raud. Armijos

Mokslas vadina istoriją be 
pradžios, dėl to, kad istorija 
neatžymėjo tos gadynės, ku
rioj žmogus pradėjo karą. Ta
čiau yra žinoma tas, kad žmo
gus pirmiausia turėjo kariauti 
su laukiniais žvėrimis, nes jis 
gyveno miškuose ir žemdirbys
tė jam nebuvo žinoma. Kiek 
vėliau jis jau turėjo kariauti 
ir su pačiu kaimynu už pau
pius, o dar vėliau, už žemdir
bystę. Karai ne visur ir ne vi
suomet buvo vienodi, kartais 
kovėsi būriai žmonių, o kar
tais tik gladijatoriai. Karai 
buvo ant tiek moderniški, ant 
kiek ‘gentkartė samprotavo. 
Dabar jau turime antrą pasau
linį karą, kurį visi mena, jog 
tai bus paskutinis karas!

Kas gali suskaitliuoti, kiek 
armijų buvo sumušta m r kiek 
jų išėjo laimėtojomis? Bet ne
buvo tokios armijos, kuri taip 
apsivainikuotų, kaip apsivai
nikavo proletarijato armija— 
Raudonoji Armija! Beveik per 
tris metus diena iš dienos ko
mentatoriai ją kėlė ir kelia į 
padanges; Raudonoji Armija 
viso pasaulio laikraštijos puo
šė antgalvius ir vedamuosius 
straipsnius; net tie, kurie taip 
neseniai šaipėsi iš jos, dabar 
lenkia savo galvas prieš ją! 
Tai ar nereikėtų ir mums pa
gerbti ją?! Taigi, ar negalė
tume nors vieną dieną pašvęs- 
tis jos pagerbimui? Padaryki
me visi tai ir kiekviename 
mieste.

Mes, bostoniečiai, manome 
tai padaryti vasario 25, trečią 
vai. po pietų, iš Bostono ir 
apylinkės susirinksime Hotel 
Bradford Ballroome ir pagerb
sime Raudonąją Armiją!

Programą pildys: rusai, Uk
rainai, armėnai, lietuviai (dai
nuos Harmonijos Grupė, po 
vadovyste E. Žukauskaitės), 
latviai, estai, syrijonai, lenkai 
ir žydai.

Kas gi galėjo turėti tokią 
spėką, kad suburti net devy
nias tautas į vieną bendrą 
šventę, jeigu ne Raudonoji 
Armija? Dėl ko šios tautos tu
ri gerbti Raudonąją Armiją? 
Dėl to, kad Raudonoji Armi
ja, jų šalyse, sulaužė fašizmo 
galę. Už vis labiau mes lie
tuviai, turėtume pagerbti Rau
donąją Armiją, nes Lietuva 
jau laisva ir įkorporuota į So
vietų Sąjungą ir mes turime 
savo Raudonąją Armiją.

Kada Hitlerio gaujos už
puolė Sovietų šalį, tai Stalinas 
šiaip atsiliepė: “Broliai, sese
rys, orlaivynas, jūreiviai, Rau
donoji Armija ir piliečiai. Mes 
turime apginti darbininkų tė
vynę.” šie žodžiai pasiekė 
kiekvieną Sovietų pilietį ir pri
pildė jį drąsumu ir pasiryži
mu. O iš to matome, kad jie 

J. GARŠVA Į 

GRABORIUS-UNDERTAKER
Laidotuvių Direktorius J

VELTUI šERMENINfi 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.

231 BEDFORD AVENUE 
!< BROOKLYN

Telephone: EVergreen 8-9770

atsiekė — fašizmas sudaužy
tas!

Katrie tikietų dar neturite, 
tai vasario 24 d. eikite, kaip 
8 vai. vakaro, 318 W. Broad
way. So. Boston, Mass., o čia 
bus komisija ir galėsite įsigy
ti tikietą. Tikieto kaina tik 
75c.

Mūsų Veikimas Lietuvai 
Gelbėti

Reikia pasakyti, kad pasta
ruoju laiku mes praturtėjome 
kriaučiais. Vieną šeštadienį 
užėjau į 318 Broadway, ten 
atradau šiuos kriaušius: J. Ma
tulaitį, A. Buivydą, F. Pakal
nį, Z. Kiškį, J. Buzevičių, J. 
Sinkevičių ir kelias moteris. 
Tūli jų dirbo nuo devynių ryto 
ik astuonių vakaro, tai didelis 
pasišventimas. Ypatingai Bui
vydas užtiko geros pigiai ma
terijos ir kriaušiai iš jos pa
siūs kelis desėtkus berniu
kams “džiaketukų,” tai labai 
pagirtinas darbas. Nežiūrint, 
kad mes praturtėjome kriau
šiais, bet vis vien labai daug 
yra taisyti panešiotų drapanų 
ir būtų gerai, kad dar dau
giau gautume kriaučių.

Kuomet Buivydas pabėdavo- 
jo, kad jis savais pinigais pa
mokėjo už materiją ir pasa
kė, kad kas nors turės jam at
lyginti, tai advokatas Pertas 
(Dėdė) Šimonis išsitraukė 
penkinę ir sako: “Te, broli, 
siūkie, tegu Lietuvos vaikučiai 
būna aprengti.”

Dorchesterietis M. Palionis, 
gavo laišką iš Lietuvos nuo 
savųjų. Kas tame laiške buvo 
rašyta, mums nėra žinoma, bet 
tik galima pasakyti, kad jo 
giminės, matomai, nuo mūsų 
gavo dovanų. Jis atvažiavo į 
So. Bostoną, susijieškojo mūsų 
įstaigą ir mums paaukavo 
$50! Perduodamas pinigus pa
reiškė: “Jūs dirbate šventą 
darbą.”

Kas kart vis gauname stam
besnių aukų. Penkinę aukavo 
A. Sabeikis, o dešimtinę J. 
Butkus. Butkus, tai nuolatinis 
aukotojas, neseniai jis paau
kavo visos savaitės uždarbį 
(per virš keturiasdešimt do
lerių). Visi, kurie prisidedate

su aukomis, jums priklauso di-l 
delis ačiū!

Man komitetas pranešė, kad 
jie pageidauja gauti kiek ga
lima skustuvų, arba nors skus
tuvams kotelių. Iš tiesų, kuo
met sugrįžau namo, aš jų su
radau net keliolika, manau, 
jog^ir kiti perskaitę šiuos žo
džius, padarys namuose kra
tą ir nemažai jų suras.

Tik, susimylėdami, nepa
mirškite liaudies šventės, kuri 
įvyks vasario 25 d., 3 vai. po 
pietų, Hotel Bradford Ball
room, Bostone.

Jaunutis.

KĄ KRIENAS SAKO

Pasibaigė Krymo konfe
rencija ir pasibaigė vokie
čių kariavimas; dabar jau 
ne karas, bet nacinė savi- 
žudystė.

Juo daugiau naciai save 
išsižudys— juo mažiau reiks 
pokarinių egzekucijų. Die
ve jiem padėk kuo greičiau 
”repatrijuotis” iš šios “aša
rų pakalnės”!

Štai kaip graži melagystė 
įgauna meno pobūdį: Šuo 
vijosi kiškį, bet buvę taip 
karšta, kad šuo paskui kiškį 
vos-ne-vos žingsneliu slinko.

Pi\ Krienas

Thomas J. Klimaitis
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
Šermeninė (Koplyčia) 

NEMOKAMAI 
Teisingas Patarnavimas

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA.
TeL 8-6723.

Hartford, Conn.
Svarbios Prakalbos

Labai svarbios prakalbos 
įvyks sekmadienį, vasario 25 
d., 3 vai. po pietų, Lietuvių 
Kliubo Svetainėje, 227 Law
rence St. Kalbės A. Bimba, 
Laisvės redaktorius ir IXD 
Centro Komiteto pirmininkas. 
Aiškins Lietuvos ir kitus svar
bius klausimus.

Dainuos Laisvės Choras. Vi
si ir visos kviečiami atsilanky
ti. Įžanga visiems dykai.

Reng. Komisija.

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

padarau 
paveiks
ima javus 
su ame-

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 

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

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

Tel. GLenmore 5-6191

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Nupieštam PlanusDarome ir Pritaikome Akinius
Drs. Stenger & Stenger 

Optometrists 
394-398 BROADWAY 

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

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokiu 
Vynų ir Degtines. 
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidai
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

F. W. Shalins
(SHALINSKA8)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

#150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus.

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

NOTARY 
PUBLIC

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

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

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

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

(Įsist. 28 m.)

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

* — -------------------------------- ---------------------------------------------------------------—-------------------------------------------- ----------------------------------------------

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHLA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Sovietai Laimi Lenkų 
Koridoriuj ir Kitur i
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) i 

vokiečių pasipriešinimai So
vietams.

Vengrijos fronte, šiauri-1 
niame Dunojaus šone, Ko-! 
marno srityje Raudon. Ar
mija atmušinėjo smarkias 
nacių tankų ir pėstininkų a- 
takas. Kai kurios vietos 
kartotinai ėjo iš vienų ran- i 
kų į kitas. Sovietinė ka- ■ 
riuomenė, po atkaklių mū- : 
šių, apleido kelias gyvena
mąsias vietoves.

------- --------------

“Užsienyje Dalykai Pagerė
jo,” Sako Churchillas i

London, vas. 20. — Atė
jęs į seimą, Anglijos prem
jeras Churchillas trumpai 
pranešė, jog “dalykai užsie
nyje pagerėjo.” Netrukus 
Churchillas duos platesnį 
pranešimą apie Krymo kon
ferenciją su Rooseveltu ir 
Stalinu.

Prakirto Spragas Nacių 
Fronte Linkui Berlyno

London, vas. 20. — Nors1 
vakar vokiečių radijas sakė, ■ 
kad jie privertę pasitraukt 
rusus, įsiveržusius į Guten 
miestą, 51 mylia į pietų ry
tus nuo Berlyno, bet šian
dien nacių radijas pranešė, 
jog Sovietai pralaužė pla
čias spragas vokiečių gyni
mosi linijose Guten, Sorau 
ir Golgau ruožuose, 50 iki 
60 mylių į pietų rytus nuo| 
Berlyno.

Churchillo Raportas apie 
Krymo Konferenciją

London. — Sugrįžo Angli
jos premjeras Churchillas.! 
Po keleto dienų jis duos sei-' 
mui raportą apie Krymo 
konferenciją su Rooseveltu 
ir Stalinu.

NUSKENDĘ 9,050 
VOKIEČIŲ 

Stockholm. — Torpeda nu
skandino dideli Vokietijos 
laivą, kuris gabeno 10,000 
asmenų iš Gdynios uosto.! 
Tik 50 tebuvo išgelbėta.

De Gaulle Atmetė Preziden
to Kvietimą

Paryžius. — Franci jos už
sienio reikalu ministeris Bi- 
dault pranešė, kad gen. de 
Gaulle, laikinosios francūzų 
valdžios galva, atmetė prez. 
Roosevelto kvietimą atvykt 
j Šiaurinę Afriką pasitarti.

Kanadiečiai atmušė 5 na
cių atakas ties Gochu.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Girdėjau, kad kovo mėnesį 
į rytus atvažiuos Vilnies re
daktorius V. Andrulis ir turės 
prakalbų maršrutą.

Tik rytiečiams reikia smar
kiai ’ pasidarbuoti, kad d. An
drulio maršrutas gerai pavyk
tų ir judėjimui duotų naudos.

New York o seimelyje eina 
smarki kova. Yra įneštas bi- 
lius, kad būtų aštriai baudžia
mi tie, kurie pramonėje bei 
šiaip užsiėmimuose persekioja 
bei diskriminuoja žmones dėl 
jų tautinės bei rasinės kilmės.

Kilius labai geras.
Diskriminacija pramonėje ir 

biznyje yra kriminalystė.
Jeigu žmogus negali gauti 

darbo tik todėl, kad jis yra 
negras, žydas, ateivis, katali
kas, protestantas, tai gėda ir 
nusidėjimas. Kaip už kiekvie
ną nusidėjimą prieš dorą, 
žmoniškumą, laisvę ir gyvybę, 
yra baudžiama įstatymais, taip 
turi būti skaudžiai baudžiami, 
tie, kurie atima iš žmogaus! 
pragyvenimo šaltinį.

Vokiečio Tanky ir Laivų 
Naikinimas Ryty Fronte
Maskva. — Visuose sovie

tiniuose frontuose vas. 18 d. 
buvo sunaikinta bei sunkiai 
sužalota 117 vękiečių tankų 
ir nušauta 84 jų lėktuvai.

Sovietiniai laivai nuskan
dino ties Liepoja dar tris 
nacių transporto laivus, vi
so 16,000 tonų, ir vieną ka
rinį laivuką.

s Pranešimai
i IŠ KITUR
HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. rengia vakarėlį, va

sario 25 d., 15-17 Ann St., Harriso- 
ne. Pradžia 2 vai. dieną, šis vaka
rėlis rengiamas, kad sukelti kelis 
dolerius Lietuvos žmonių sušelpi- 
pimui! Kviečiame ■ vietinius ir iš 
atpylinkės dalyvauti, linksmai pra
leisti laiką ir labdarystės darbą at
liksime. Bus užkandžių ir gėrimų.

(44-45)

BAYONNE, N. J.
Lenino-Lincolno paminėjimui ren

giami krutamieji paveikslai. Bus i 
rodomos sekančios 2 filmos: NO | 
GREATER LOVE — kaip Sovietų; 
žmonės kariauja ir LIFE OF LIN-i 
ČOLN. Lincolno gyvenimas ir 
darbai. Įvyks vasario 23 d., 8:30 v. 
vak., Labor Lyceum salėje, 72 W. 
25th St. Matykite šias gražias fil
mas. Įžanga 55c. ,I (įskaitant tak
sus). — Rengėjai. (44-45)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubo susirinki- j 

mas įvyks vasario 23 d., 7:30 v. v. i 
155 Hungerford St. Draugės visos 
kviečiamos dalyvauti, yra reikalų, 
-i- V. K., sekr. (44-45)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubo susirinki- į 

mas įvyks vasario 23 d., 7:30 v. v., į 
155 Hungerford St. Draugės visos j 
kviečiamos dalyvauti, yra reikalų, 
-p V. K., sekr. ' ! (44-45)

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, 25 d. vasario, 735 j 

Fairmount Ave., 3 vai. dieną, įvyks 
svarbios diskusijos ir prakalbos 
svarbiais lietuviško veikimo reika
lais. Draugijų - organizacijų veikė
jai dalyvaukite ir prisirengkite dis
kusijoms. Lietuviai iš apylinkės ir 
vietiniai, dalyvaukite ir kitiems 
priminkite. — Kom. (44-45)

HARTFORD, CONN.
LLD 68 kp. rengia prakalbas Lie

tuvos ir Karo klausimu. Sekmadie
nį, vasario 25 d., 3 vai. dieną, Am. 
Liet. P. Kl. salėje, 227 Lawrence 
St. Kalbės Antanas Bimba, Litera
tūros Draugijos pirmininkas iš j 
Brooklyn, N. Y. Dainuos Laisvės; 
Choras. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkes dalyvauti. Įžanga visiems! 
veltui. (44-45)

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 23 d., 408 Court St. Pradžia 
8 v. v. Visi nariai dalyvaukite, bus 
daug reikalų nutarti. Taipgi prašo
me narių užsimokėti 1945 m. duok
les. — C. Andriūnas, sekr. (44-45)

LINDEN, N. J.
Lindeno Lietuvių Centralinis Ko

mitetas rengia vakarėlį, vasario 24 
d., 8 v. v. Liet. Laisvės Parke, 340 
Mitchell Ave. Pelnas skiriamas pu
siau, Am. Raudonajam Kryžiui ir 
priėmimui sugrįžusių kareivių, tad 
yra vertas jūsų paramos. Tikietai 
po 35c. - A. L. (44-45)

Vardai Mosčiy, ir Nuo 
Kokių Ligų Pagelbsti

No. 1. M. J. SVILPA’S Miracle Oint
ment. For Toothache; irritation and 
hardening of the gums.—Šita mos
tis prašalina danties skaudėjimą ir 
sustiprina smegenis. Kartais žmogus 
neturi dantų, kad smegenis nesvei
kos, vartok šitą mostį, gausi pagel- 
bą. Jei dantis supuvęs, be abejonės 
turi ištraukti jį. Šita mostis priimni 
yartot ir ne kenksminga.

Kaina—-1 oncas $1.00 
No. 2. M. J. SVILPA’S Salve. Re
commended as an application for ex
ternal pains. Šita mostis prašalina 
įvairius paviršutinius skausmus. 
Skausmus Kojų, Rankų, Pusiau, 
Sprando. Naudojama pagelbai nuo 
Nutirpimo, užsišaldymo, skaudėjimo 
Sąnarių ir Muskulų; Kosulio nuo 
peršalimo, šita mostis maloniai šil
do ir prašalina įvairius skausmus.

Kaina—2 oncai $1.25 
No. 3. M. J. SVILPA’S Miracle Salve. 
Ą remarkable remędy for skin irri
tation. Šita Mostis Stebuklingai gel
bsti nuo daugybės įvairių Odos ligų 
if nuo kitokių ligų. Prašalina išbė
rimus, Votis, Rash, Piles, Sainus, 
Athlete’s Foot ir trūkimą Odos. Nu
deginimo, Nušutimė, Gėlimą Ausies, 
Nesveikumą Nosies ar Burnoj, Žaiz
das, Skaudėjimą ir tinimą Blauzdų, 
Gėlimą Kornų, nuo Šalčio ir nuša
limo ir daugybės Odos nesveikumų.

Kaina—$1.25 
No. 4. M. J. SVILPA’S New Disco
very—Salve for Poison- Ivy. Šita 
mostis prašalina įvairius niežėjimus 
ir nuo Poison Ivy.

Kaina—$1.25 už 2 oncus.
Mano antrašas:

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta A. 
HARTFORD, CONN. 

Vietiniam—63 Putnam St.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

CHEMIJOS 
DARBININKAI

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS

DARBASi SU PUIKIAUSIA 
POKARINE PROGA.

PRISILAIKOMA VISŲ W.M.C. 
REGULIACIJŲ
KREIPKITĖS 

PHOENIX COLOR DIVISION, 
ARIDYE CORP.

24 VAN HOUTEN ST., 
PATERSON, N. J.

KLAUSKITE MR. DORMAN
(44)

BUDINKŲ APTARNAVIMAM 
DARBININKAI

Apvalytojas. Svarinimo darbas, ir 1.1. 
Naktimis.

RESTAURANTO 
DARBININKAI

Dieninis Darbas—Sekmadieniais Nedirbama.

BŪTINA PRAMONĖ
Viršlaikiai, periodiniai pakėlmai. 

Naktiniai Bonai. Geros Darbo Sąlygos.
Kreipkitės

BELL TELEPHONE 
LABORATORIES

57 Bethune St. (prie Washington St.) N.Y.C.
Pirmad., šeštad., 9—5 P.M. 

Vakarais sulyg sutarties.
7th ar 8th Avė. Subve iki 11th St.

_______________________________________(47)

OFISUI BERNIUKAI
40 VALANDŲ SAVAITE 

GERA ALGA
Taipgi dalies laiko darbininkai. 

60c Į VALANDĄ 
Nuolatinis darbas
Pokarinė proga

Kreipkitės
CONSOLIDATED LITHOGRAPHING CO., 

Matykite Mr. L. Cutler 
1013 Grand St., Brooklyn.

(47)
APVALYTOJAS

Daugmeninei skalbyklai.
KREIPKITĖS Į SHELDON FOSTER, 

566 DeKalb Ave., Brooklyn.
(44)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

JUNIOR TELLER
STENOGRAFE-typiste

I. B, M. Proof Machine 
Operatoriai

Puikiausia Proga Gabiem 
Pradiniam.

Patraukianti Alga
i

TELEFONUOK1TE
CHICKERING 4-3500

t’
(15)

OPERATORIAI
Lengvam Kariniam Darbui

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

abelnai operatorių, nuo kavalkų 
ar nuo laiko darbas.

PUIKI ALGA

HOBOKEN COAT CO.
2887 Atlantic Ave., 

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

(48)

Demokratijos Priešai 
Apgaudinėja Motinas

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
darbo žmonės, brido per 
kraują, žengė per krūvas 
lavonų, sunkiausiose aplin
kybėse gynė Lietuvą. Tie 
didvyriški Lietuvos gynė
jai mokės Lietuvą ir tvar
kyti, neprašys Smetonuko 
ir jo klapčiukų. Smetonos 
ir Ko. daugiau nesėdės Lie
tuvos minkštose kedėse. 
Tas viskas jau baigta. 
Jiems tik likosi amžinai 
prastas Lietuvos žmonių 
priešų vardas.

Eva Simans.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Applegarth Hotel su 

gėrimų leidimu (license) ir 10 akc- 
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)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA

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.

RAŠTINĖS TARNAUTOJAI
Insurance kompanija Brooklyne 

ir Downtown New Yorke. Aprūpini
mui rašoma popiera ir kitais reik
menimis. Kreipdamiesi pasisakyki
te savo amžių, mokslą, patyrimą ir 
algos pageidavimą.

BOX 302M, 20 WEST 43RD ST., 
N. Y. C. .

(45)

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.
;■ (4i)

VYRAI IR BERNIUKAI
Abelnas Darbas

SALDAINIŲ KRAUTUVĖJE
Patyrimas Nereikalingas
Puikiausia Proga Pakilimam*

Laikas ir Pusė už Viršlaikius
DUODAME UNIFORMAS

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST. !

PHILADELPHIA, PA.
(48)

MEDŽIO DARBININKAS 
STALIORIUS IR 
MAŠENŲ VYRAS 

TALKING TOY CO., 
105 LORIMER ST., BROOKLYN.

(47)

VYRAI 
FABRIKO DARBAS 

Gera Alga.
TALKING TOY CO., 

105 Lorimer St., Brooklyn.
, (47)

VYRAI—VYRAI
Sandėliui, Maspeth, L. I. Būtina pramonė. 
Linksmos darbo sąlygos. Abelnai uždarbiai 

$55—$60 į savaitę. Pokarinė proga.
E. D. Giberson & Co., 57th Street 

ir Grand Avė., Maspeth, L. I.
______________________________________ (47)

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSfi PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
_______________________________________ (44)

VYRAI
JAUNI VYRAI

Lengvas fabriko prie stalo darbas.
KARINIS FABRIKAS
50 IKI 60 VALANDŲ

NUOLATINIS DARBAS
MATYKITE MR. ELBERT, 

238 40TH STREET,
. BROOKLYN, N. Y.

(47)

VIRŠŲ VYRAS - MALIAVOTOJAS 
TAIPGI AUTO MECHANIKAI 

IR PAGELBININKAI
Pelnu pasidalinimo propozicija tinkamam, 

patyrusiam vyrui. Nuolatinis darbas. 
Puiki pokarinė proga.

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

Prisilaikoma WMC Taisyklių.
(44)

PAPRASTI 
DARBININKAI

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

53 VALANDŲ SAVAITĖ

OLTMER 
IRON WORKS

327 MANHATTAN AVE.
JERSEY CITY.

.......................................7. I (44)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGI
MEDŽIO KRAUSTYTOJAI

BŪTINA PRAMONE 
NUOLATINIS DARBAS 

VIRŠLAIKIAI JEI 
PAGEIDAUJAMA

40 VALANDŲ SAVAITE
J. GIBSON McILVAIN CO.

58TH & WOODLAND AVĖS. 
PHILADELPHIA, PA.

_______ ________________ _____________ (49)_

BALTIMORE & OHIO R.R.
Turi Vietų

PAPRASTIEM 
DARBININKAM

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

PHILADELPHIA. PA
(46)

VYRAI
MOKINIAI
DIENINIS ŠIFTAS

65c J Valandą Pradžiai 
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
NAKTINIS ŠIFTAS.

71’/z c į Valandą Pradžiai
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
GREITI PAKILIMAI

Prisilaikomi W.M.C. Taisyklių

43 MEADOW ST.
BROOKLYN.

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

 (46)

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

ir

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

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

(48)

VYRAI
PURŠKIMUI IR MIRKYMUI 

Gera Alga.
TALKING TOY CO..

105 Lorimer St., Brooklyn.
_______________ (47)

PAPRASTI DARBININKAI
SANDĖLIO DARBUI

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI.

BŪTINAS DARBAS
' KREIPKITĖS

MR. W. J. HICKEY
N. Y. DOCK CO.

GALE MONTAGUE ST., 
BROOKLYN, N. Y.

(55)

Vyrai

ĮRENGIMŲ operatoriai 
BE PATYRIMO

Proga išmokti 
operuoti chemišką

{rengimą seniai Įsteigtoj kompanijoj.
CHARLES LENNIG & CO.

5000 Richmond Street
PHILADELPHIA

(BRI DES BURG)
Mūsų atstovas su jumis tarsis pas 

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

J i .."L 11 J. • 1 ■ . J

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

TYPISTE
JAUNA

Linksmos Darbo Sąlygos

Bonai Prisideda Prie Algos!
PROGA PAKILIMAMS

3Q ROCKEFELLER PLAZA 
474os Lubos

(X)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS - MOTERYS
Kodėl nesimokyti linksmą 

GERAI APMOKAMĄ AMATĄ?
MES IŠMOKINSIME TAVE 

POPIERINIŲ PATTERN LANKSTYMO
Jums bus UŽMOKĖTA laike mokinimosi.

PUIKIAUSI UŽDARBIAI
TOS KURIOS TURI GABUMŲ 

Šviesios, linksmos aplinkybės 
Patogi Transportacija

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

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

RAŠTININKĖS
File ir Išsiuntimų Departmentui 

prie insurance kompanijos down
town New Yorke. Gera proga. 
Kreipdamiesi pasisakykite amžių ir 
kvalifikacijas.

BOX 302F, 20 WEST 43RD ST., 
N. Y. C.

______________________________________ (45)

MERGINOS
PAKAVIMUI POTATO CHIPS

GERAI ĮKELTA ALGA 
KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

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

(44)
MERGINOS

LENGVAM DARBUI 
Gera Alga.

TALKING TOY CO.,
105 Lorimer St., Brooklyn.

(47)

VALYTOJOS
MOTERYS

BŪTINAM VALYMUI
SALDAINIŲ FABRIKE

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

šeštadieniais:
8 A.M. iki 12 Noon 
SEKMADIENIAIS 

NEDIRBAMA

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(48)

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.

(46)

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)

TYPISTES
GEROS VALANDOS

ALGA $22.
INSURANCE
KOMPANIJAI

WHITEHALL 3-4664
PERSONNEL DEPT.

(46)

PASIUNTINES 
$85. Į MĖNESĮ PRADŽIA] 

VIDUJ IR Iš LAUKO 
DARBAS.

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

LOS PRALAVINIMU

FILE RAŠTININKĖ
$115. PRADŽIAI

5 DIENŲ SAVAITĖ 
PUIKIAUSIA PROGA 

PAKILIMUI 
VALANDOS 9 IKI 5 

TELEFONUOKITE 
BARCLAY 7-3900

(46)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

STENOGRAFE
PAGEIDAUJAMA MOKANČIŲ 

KNYGVEDYSTES, 
TAČIAU NEBŪTINAI 

NUOLATINIS DARBAS 
5 DIENŲ SAVAITĖ 

LINKSMOS DARBO SĄLYGOS 
GERA ALGA

MATYKITE MR. ZAUMS,
PABST SALES CO., 

47-50 30TH STREET, 
LONG ISLAND CITY. 

______________________________ (46)

RAŠTININKES
TARPE 16 IR 25 
METŲ AMŽIAUS

5 DIENŲ SAVAITĖ 
GREITI PAKILIMAI 

PUIKIAUSIA POKARINE 
ATEITIS 

MATYKIT MRS. DONNELLY
8-TOS LUBOS

71 WEST 23RD ST.
(44)

STENOGRAFĖ
Kas antras šeštadienis Nedirbama. 

Linksmos darbo sąlygos prie brokerage house.
$120. I MfiNESį PRADŽIAI.

Proga pakilimui.
KREIPKITĖS Į ROOM 1812

116 JOHN ST., N. Y. C.
(44)

FILE RAŠTININKĖS
5 DIENOS AR NAKTYS

NUOLAT, LINKSMA. 
PUIKIAUSIA PROGA.

ROOM 1202
370 LEXINGTON AVE. (41ST ST.) 
-------------------------------------------------

VIRĖJA 
PATYRUSI 

PRIE FISH SAUCE 
IR KEPIMO VIETŲ 

MADINGAS VIEŠBUTIS 
Rašykite Box 710 Equity 

113 West 42nd St., N. Y. 18.
(45)

MERGINOS--MOTERYS 
AMŽIAUS 18 IR VIRŠAUS 

Patyrimas 
Nereikalingas 

Būtinas 
Karo Darbas 
Lengvas Sustatymas 

ŠVARIAME,
MODERNINIAME FABRIKE 

GENERAL 
ELECTRIC 

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

(Bile West Side Subvė iki 14th StA 
PATOGU IR I HUDSON TUBES.

(48)

MERGINOS

ABELNAM FABRIKO DARBUI
l-MI IR 2-RI ŠIFTAI

KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD & 

RHAWN ST.
HOLMESBURG 

PHILADELPHIA, PA.

MOTERYS 
Daugmeninei Skalbyklai 

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

BROOKLYN.
(44) Wi
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NewYorto-^g^yZinlos
Jau Darosi įdomu Lan

kytis Aido Choro 
Repeticijose

penktadienio, vasa- 
Aido Choro repeti- 
pasidarė daug jau- 
susilaukėme kebų 
nariais į chorą.

Tas Puikus Koncertas-Balius 
Pabaltijo Tauty Džiaugsmo 

Sąskridis, Jau Čia Pat

Ar Girdėjote Apie P-Ię 
Kižiūtę? Ar Rinkote 

Jus Atstovauti?

Naktiniai Kliubai 
Išsigandę

Trumpai Apie Svarbius 
Susirinkimus

savo politinę tarbą, nuvežė į 
Washingtona, paskelbė fašis
tinės propagandos vėplomis. 
Tokiais būtume, jeigu tų poli
tinių šarlatanų taip juodai tur- 
gavojimą mūsų vardu paliktu
me be protesto.

O jeigu jau tame pačiame 
mieste, kur panelė gyvena, jos 
nerinkome, neįgaliavome mū
sų vardu kalbėti, tai kas be
sakyti apie bent kokį įgaliavi- 
mą ar rinkimą kituose mies
tuose, kur jos ir vardo nėra 
girdėjo.

Tikrai pavyzdingai lietuviš
ki fašistai seka savo vado Hit
lerio pėdomis. Nepavydėtinas jų svarbi konferencija įstaty- 
kelias. T-as. jmų klausimais įvyks šį ketvir

tadienį, Washington© Dieną, 
i nuo 1 :30 iki 6 valand. po pie
tų, viešbutyje Towers, 35 
Clark St., Brooklyne. Regis
tracija delegatams $1, sve
čiams 50c.

Atėjęs karinis patvarkymas 
uždaryti naktinius kliubus ir 
kitas pasilinksminimo vietas 

sukėlė pusėtinai 
šauksmo tarp pačių 

ir pelningiausių

<

Trečiadienio vakarą, vasa
rio 21-mą, Carnegie Hali, 57th ! 
St. ir 7th Avė., įvyks paminė
jimas Raudonosios Armijos Į pusiaunaktį
gimtadienio su puikia koncer-:daug 
tine ir kalbų-sveikinimų pro-1 puošniausių 
grama. Dalyvaus būrys lietu- kliubų savininkų. Tų kliubų, 
vių, grupėje. Grupės keletą ti- kurių, kostumeriai tuo laiku 
kietų dar galima gauti pas A.'beveik tik pradeda linksmin- 

,tis. Tie kliubai darydavo mi- 
lioninį biznį per motus.

Advokatai gavo naujo dar
bo, kad padėti kliubų savinin
kams išnarplioti daugybę su 
tuo iškilusių problemų.

Įsakymas užsidaryti pusiau
naktį paliečia visokias pasi
linksminimo vietas: kliubus, 
teatrus, sporto ir šokių sales,

I saliūnus. Tiktai vien valgius iš- 
I duodantieji restauranai nepa
liečiami.

Patvarkymas, pirmčj vietoj, 
išleistas taupymui kuro. Ta
čiau numatoma, jog tas žy
miai palengvins transportaci- 
jos problemas ir kad nenusi- 
naktinėję žmonės bus darbin- 
gesni, budresni.

Net akys praplito, kada 
mačiau lietuvių fašistiškos 
rybos trijose asabose pasigyri
mą, kad p-lė Kižiūtė lankėsi 
W a s h i ngtone atstovaudama 
miliona lietuviu.

—Kur ji rado tą miliona? 
—galvojau. Pagaliau, jeigu ir 
būtų tiek lietuvių,!tai kur, ko
kie lietuviai ją rinko? Juk da
bar nesigirdėjo niekur jokio 
seimo. Net tokio seimo, kuris 
atstovautų bent 10 tūkstančių 
lietuvių, jau nekalbant apie 
miliona. O gal žmonės žino? 
Reikia klausti. i

Einu pas moteris kliubietes. 
Jos daug žino apie moteris. 
Paklausk apie bile kurios lie
tuvių Amerikoje kolonijos mo
teris veikėjas, jos tau suminės 
kelias, daugelio net adresą pa
sakys iš atminties. Paklausk 
apie kanadietes, jos irgi žino. 
Lietuvos moterų jos išvardys 
visą būrį. Apie kitatautes žy- į savaitės, 
mias moteris jos taipgi nema-į 
žai pasakys.

—Ai* girdėjote apie pane-i 
lę Kižiūtę? — paklausiau pir
mos sutiktos kliubietės.

—Pavardė tartum girdėta, 
bet nepažįstu, nežinau.

—O jinai sakėsi jumis 
stovau j anti, — pastebėjau. 
Atstovaujanti visą miliona 
sų.

—Kibą jai galvelėj negerai.' 
Aš visada lankau susirinkimus, 
o tokios nei vardo niekad ne
minėjo. Nueinu ir į kitų su-i 
sirinkimus ii- pramogas, bet 
nesu mačiusi, kad tokia ypa- 
ta būtų ką nors visuomeniško 
atlikusi, kam nors vadovybę 
duotų.

Kelios kitos užklaustos ži-1 
nojo Kižiūtę kaipo dainininkę, 
dainavusią vienoj kitoj pramo- naį vjsį nariai dalyvaukite ir pra-

pa- 
ta- I *

Bimba. €Visų širdingai laukiamas 
gražus penktas metinis ketu- 

i rių tautų koncertas ir balius 
įvyks jau šio šeštadienio va
karą, vasario 24-tą, tūkstan
tinę publiką talpinančiam pui
kiam Irving Plaza Grand Ball
room, Irving Place ir E. 15th 
St., New Yorke (prie pat Un
ion Square).

Koncertinės programos pil
dyme dalyvaus visų rengėjų 
tautų parinktiniai solistai ir 
grupės — lietuvių ii* latvių 
chorai ir solistės, Biruta Ra
moškaitė ir Lillian Jameson; 
finų solistė Vieno .Laakso; es
tų garsusis pianistas ir kom
pozitorius Vladimir Padva. 

(Svečiais programoje bus pa
skubusioji visame mieste ‘ir

Pereito 
rio 16 d., 
ci jose jau 
kiau, nes 
įstoj ančių

Tarp naują kandidatų yra 
šie: Leonas Grikštas, basas; 
Petras Dumblauskas, tenoras; 
Lena Meškėnaitė, soprano; 
Paulina Meškėnienė, alto; Pet
ronė Briedienė, alto; Julė 
Stankaitienė, alto; Juozas 
Kasmočius, tenoras.

Be suminėtų, dar buvo trys 
grakščios jaunuolės, iš kurių 
korespondentui pažįstama bu
vo tik Gladis Vinikaičiutė. 
Gaila, kad jos greitai po 
peticijų pabėgo 
jomis pakalbėti 
vardus.

Dar vis buvo 
peticijos Juozui Judžentui.i apylinkėj Radiševo Rusų Liau- 
Tiesa, buvo naujų kandidatų (]įos šokių Grupė. Mūsų Al- 
į tenorus, bet šiuo kartu jie 
jautėsi nepasiruošę dainuoti iri 
dėl to J. Judžentui, kaip ir 
dažnai pirmiau pasitaikydavo,' 
teko tenorų “unoras” palaiky-Į 
ti pačiam vienam. Jau šių žo

dona Anderson (Žilinskaitė), 
Aido Choro vedėja, taip pat 
akompanuos solistėm Laakso 
ir Ramoškaitei.

Taipgi bus trumpas prane
šimas apie Pabaltijo Kultūri
nės Tarybos veiklą ir apie vi
siškai išlaisvintus mūsų gim
tuosius kraštus.

Viso Brooklyno organizaci-

ir neteko 
ir sužinoti

rę
sti 
jų

re-nejaukios
J u d žentu i.

O po programos bus proga 
su kaimyniškų tautų žmonėmis 
susipažinti, pasikalbėti, pasi
dalinti išlaisvinimo džiaugs
mais. šokių mėgėjai galės 
smagiai praleisti vakarą šo
kiuose prie Antano Pavidžio 
orkestros, taipgi bus valgių ir 
visko, kas reikalinga geruose 
baliuose. Bilietas tik $1, įskai
tant taksus.

Kviečiame visus.
Komitetas.

8-tas Siuntinys Išvežamas
Pereitą antradienį pribuvo 
Russian War Relief milžinai

džių rašytojas prašė mokyto- išvežti mūsų. 8-jo siun
tos ištirti jo balsą persikėli- dovanų Lietuvos 
mui iš baso į tenorus. Bet m°- Ar su viena diena bus

spėję išvežti* virš 120 didžiu
lių rutulių ir virš pusšimtį di-

Z1'i dėlių skrynių, sunku buvo spė
ti iš pradžių, šiuos žodžius ra
šant.

Tikrai puikus ir draugiškas 
tos garbingos amerikinės įstai
gos patarnavimas mums ir Lie
tuvos žmonėms. Drabužiai vos 
tik spėta užbaigti sukrauti šeš
tadienį.

los ištirti jo balsą persikėli- zmo-

500 Trokmanu Išėję 
Streikan

Penkių šimtų trokmanu 
streikas pereitą pirmadienį su
trukdė pristatymą maisto pro
duktų nuo upėse pastatytų, lai
vų į Bronx turgavietę. Trū
kumo kol kas turgavietėje ne
buvę, produktų užteksią iki 
ketvirtadienio. Tuo tarpu 
Teamsters Lokalo 202 virši
ninkai ir turgavietės prekybi
ninku atstovai tarėsi dėl išri
šimo problemos.

Sunkvežimių vairuotojai rei
kalauja 5 dienų, 40

Brangūs Cigaretai

valandų

kytoja Aldona Anderson už
tikrino, kad tenorai bus “O.
K, ” nes jos tėvas (drg. 
linskas) jau baigia sirgti ir se-i 
karnose repeticijose lankysis, | 
be to, ir Antanas Navikas ( 
tikisi po negalavimo sugrįžti ir 
kiek išgalėdamas būti su cho
ru. O Alekas Velička, kar- ! 
tais kad ir vėliau, užbaigęs sa- . 
vo kitus reikalus, v>jgi sten- , 
giasi neapleisti repeticijų.

Tačiau J. Judžentas, apsi
dairęs ir pamatęs, kad jis ir 
vėl tik vienas, šį kartą nepri
sidėjo prie sopranų, o išbėgo 
ir, susimedžiojęs Al. Veličką, 
atsivedė ir jiedu du “kibo as
tuoniems beisams į akį...”

Beje, kokį laiką nebuvo ma
tytis naujo choristo Walterio 
Mikulėno. Jis praeitą penkta
dienį vėl atsilankė choro re
peticijose su storai apraišiotu 
dešinės rankos pirmuoju pirš
tu. Sakėsi, kad darbe “punch 
pressas” nukirto jam pirštą 
iki antro krumplio.

Choras tau, drauge Walte- 
ri, reiškia užuojautos ir linki 
greitai sugydyti pirštą.

Po repeticijų, pasikalbėjime, 
Leonas Grikštas pareiškė, kad 
jis dės pastangas išauklėti cho
rą į didžiausią visoje Ameri
koje lietuvių chorą. Tas dar
bas dirbti jam jau ne naujie
na; jis yra suorganizavęs cho
rų pirmiau.

Gero pasisekimo draugui
L. Grikštui.

Ateinantį penktadienį vasa
rio 23, visi prašomi lankytis 
pamokose laiku, nes šios bus 
paskutinės repeticijos prisi
rengimui dainuoti Bendrame 
Baltijos Keturių. Tautų kon
certe ir baliuje, šeštadienį, va
sario 24 d., Irving Plaza sve
tainėje, Irving Place ir 15th 
St., New Yorke.

Choro Korespond.

Paskutines skrynias batų, 
muilo ir “kits” užbaigė tik pir
madienio vakarą, o antradie
nio rytą — jau važiuoja.

O ponai iš United Lithuan
ian Relief, nuo Grand Stryto, 
vis sakosi negalį surinktų dra
bužių. išsiųsti, čia netenka nei 
priminti, jūs*visi žinote, kaip 
tokius žmones vadina.

Apie sunkiai dirbusius prie 
išvežimo ir paskutinėmis dra
bužių 
taipgi 
nas ir 
tysime

sukrovimo dienomis, 
apie paskutines dova- 
kiekį viso siuntinio ma- 
sekamose laidose.

SOUTH BROOKLYNO ŽINIOS

at-

,)U

vandens 
ir 11 th

Trūkus didžiajai 
įvadai prie 47th St. 
Ave., New Yorke, žmonės tu
rėjo progos matyti 6 pėdų 
aukštumo geizerį. Sime apie 

ar- 
im- 
iva- c

Hyman Friedman, savinin
kas saldaininės ir užkandžių 
stand o prie 159Grand St., 
New Yorke, pašauktas teis
man dėl ėmimo po 30c už pa
kelį c i garėtų.

Jisai no tik turės aiškintis 
teisme, bet ir 15 kartonų po- 
puliariškų cigaretų policija 
nuo jo konfiskavo. Jis sakėsi 
juos pirkęs juodojo turgaus 
kainomis, tad turįs tokiomis 
kainomis ir parduoti.

PIRKIMAI
Noriu pirkti mažą farrną, geisti

na, kad nebūtų per toli nuo New 
Yorko. 
apie 
t ės?

Pirmame laiške parašykite 
triobas, lauką ir iš ko vorėia- 
Ant rasas:

M. V. D..
104-28 Lefferts Blvd., 

Richmond Hill 19, N. Y.
(43-50)

į

F

valandą uždaryti vandenį 
Ūmiausiuose mazguose ir 
šią porą dienų pataisyti

pri- 
na-

Marie Koedel, 26 m., 
pažinta kalta šnipavime 
ciams. Jai ir jos tėvui baus
mės bus paskirtos kovo 1-mą. 
Teismo eigoje, tėvas pats pri
sipažino kaltu.

SUSIRINKIMAI

LITUANICA SQUARE

Restaurant
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas dieną ir nakt| apart sekmadienių. 

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
BROOKLYN, N. Y.

LPTK Brooklyno skyriaus narių 
susirinkimas jvyks ketvirtadieni, 
vasario 22 d., Laisvės salėje. Būti-

BROOKLYN282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

Prasidės 8 vai. vak. Visi na
riai pasistengkite pribūti, ypa
tingai tie, kurie dar nesate pa- 
simokėję už šiuos metus, bū-’ 
kite, žinoma, nepamirškite,; 
kad dabar eina Draugijos ju-j 
biliejinis 
darbuotis,
daugiausia naujų

LDS 50 Kuopos Darbuotė
Kuopos metinis parengimas, 

įvykęs vasario 11 d., Labor 
Party Hall, labai gerai pavy
ko. Buvo suvaidinta muzikalė 
komedija “Kuprotas Oželis.” 
Vaidinime dalyvavo filmos ak
toriai: N. Venta, J. Judžentas, 
Vera Binkienė, P. Bunkus ir 
J. Lazauskas. Vadovavo Geo. 
Klimas. Vaidintojai brookly- 
niečiams yra gerai žinomi, jie 
visi yra dalyvavę daugelyje ki
tų įvairių suvaidinimų ir visuo
met gerai pasirodę, bet šiuom 
sykiu ypatingai gerai savo už
duotis atliko. Kiek teko susi
tikti su parengime dalyvavu
siais, tai visi išsireiškė, kad 
tai pirmas So. Brooklyne taip 
gerai suvaidintas veikalas. 
Rengimo komisija ir kiti dar
bininkai smarkiai darbavosi 
priėmimui atsilankiusių svečių 
ir jiems maloniu patarnavimu, 
šis parengimas davė kp. kele
tą desėtkų dolerių pelno. Ren
gėjai ačiuoja aktoriams, Geo. 
Klimui ir visiems, kurie kuo
mi nors prisidėjo dėlei šio pa
rengimo pasekmingumo.

Sekančiame kp. susirinkime, 
ikuris įvyks kovo 2 d., Domb- 
rowsky svetainėje, 755 4th 
Avė., visi nariai turėtų atsi
lankyti, nes užbaigus kp. rei
kalus turėsime progą pamaty
ti ir judamų paveikslų. Drg. 
G. Klimas žadėjo turėti įdo
mių filmų, kurios bus žingei- 
du pamatyti.

Dabar kuopa yra tvirta fi
nansiniai ir šiaip viskas ge
roje tvarkoje, tik bėda, kad 
mūsų kp. vajininkai dar vis 
'neišsijudina darban, įrašyti 
naujų narių. Vajus jau įeina 
į penktą mėnesį, o mes dar vis 
stovime ant vietos ir kažin ko 
laukiame. Bus labai negražu, 
jeigu mes mums skirtos kvo
tos neišpildysime.

LLD 147 kp. nariai duokles 
už šiuos metus mokasi gerai. 
Jau pasimokėjusių yra, rodos, 

šį penktadienį, vasario 23 
kuopa turės susirinkimą 
drg. Kūlikus, 415 36th St.

vajus, 
kad

visi turimeĮ 
įrašius 
narių.

Koresp.

Čeverykai Be Kuponų

Pranešu, kad OPA pavėli
no čeverykų krautuvininkams 
pardavinėti čeverykus vadina
mus “odd-lot shoes” be 
nų.

Pardavimas prasidėjo 
dieną vasario ir baigsis 
10-tą, 1945.

Aukščiau minėtus čevery
kus galite gauti pas mus 187 
Sands Street, Brooklyn, N. Y. 
Taigi, prašom atvažiuoti.

J. Juška.

goję. Apie jos vadovybę ar 
atstovybę paklausus, tik nusi
šypso ar nusikvatoja.

Gal moterys ne politikierės,; P-ang°s
... . .i parengimo, lai outinui sugrų/pamaniau sau, reikia pati auk- Į susjrjn)<imp drg. Tamsonui. — 

ti pas vyrus. Apėjau mūsų 
kuo i garsųjį Lituanica Square, kur 

| visuomet sutiksi grupę ką nors 
! diskusuojant. Piliečių Kliubo 
sutikau piliečių, jurgiečių, 
kriaučių, LDS ir SLA. narių.
Visų tas pats atsakymas:

—Ta moteriškė niekad 
ko neatstovavo.

—Ką ji visuomeniško 
atlikus, kas ją žino?

—Kaip ji galėjo mus atsto
vauti, kad mes jos nerinkome? 

Atletų Kliube panaši mintis 
pas kiekvieną užklaustą, o pas 
kai kuriuos ir stipresnė.

Niekas, niekur nepasisakė 
patenkintas tokia samozvancų 
taktika, kad panelė ar jos vir
šesnieji f asistuojanti koman- 
dieriai susirišo visų, esamų ir 
būsimų lietuvių pakaleniją į

neškite šiame susirinkime kaip ir 
kiek jūsų kuopa prisidėjo prie pa
galbos teikimo Lietuvos žmonėms. 

! Taipgi, jeigu dar nesugrąžinote 
; tikietus nuo 13 d. sausio 

: parengimo, tai būtinai sugrąžinkite 
Val

(44-45)

nie-

yra

dyba.

E. NEW YORK IR 
RICHMOND HILL, N. Y.

Trečiadieni, 21 d. vasario, 8 v. v., 
Buzelio patalpoj, kampas Crescent 
St. ir Atlantic Avė. jvyks Literatū
ros Draugijos 185 kp. susirinkimas. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti, 
nes turime daug svarbių dalykų. 
Taipgi pasistengkite metines duok
les užsimokėti. (43-44)

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

kupo-
DANTŲ GYDYTOJAS

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

—

VALANDOS:

i

MIRĖ

16. 
d., 
pas

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

Tel. EVergreen 7-6868

19-tą 
kovo

į an- 
Kas- 
Wil- 
grin-

SHOP 
Savininkas
Kaina os

Avenue

am- 
St.,

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

iš pirmadienio 
buvo užsidegus 
kriaučių šapa,

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Pulku* 
ateičių* *u naujausiai* įtaisymai*.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave

Tel. «Tagg 2-8842

Baytee Zablouwsky, 29 me- 
tų, mokytoja, sakėsi atsigynu- 
si nuo ją užpuolusio plėšiko, 
bet ir pati dėl apmušimo pa- 

. teko ligoninėn.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER
K. DEGUTIS,

Prieinamos

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN «, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

MM

. . $3175

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

Jules, Jurgensen.Jonas PetroviČius, 64 m. 
žiaus, gyveno 384 Keap 
Brooklyne, mirė vasario 19 d., 
Kings County Ligoninėj. Kū
nas pašarvotas graboriaus St. 
Aromiskio koplyčioj, 423 Me
tropolitan Avė. Laidotuvės 
įvyks vasario 22 d., šv. Jono 
kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
našlę Anną, 3 dukteris, Helen, 
Anna ir Mary.

KASPERSKO SIUVYKLA 
APDEGĖ

Naktį, 
tra dieni, t 7 
persk o 
liamsburge. Pradegusios
dys ir apdegę, apgadinta ne
mažai drabužių. Spėjama, kad 
gal ugnis prasidėjus preserių. 
sekcijoje. Tačiau antradienį 
tikrai dar nebuvo žinoma ug
nies priežastis nei tikra suma 
padarytų nuostolių, tebebuvo 
vedami tyrinėjimai ir aproka- 
vimai. Rep.

Pagaliau, New Yorke bus 
nustatyta, kiek vėlai nakčia 
mes galime metyti “savo mei
lius žodelius.” Bandymą pada
re yonkersieČiai. Pat ir Mar
garet Cairnes. Jis norėjo mie
goti. Jinai norėjo kai ką jam 
papasakoti. Kada apie 4:30 
ryto jis pasiskundė policijai, 
ji iškalbią žmonelę išvedė ap
galvoti savo žodžius, o vyrą 
paliko namie išsimiegoti.

Persodinam Deimantus jums belaukiant.
Turime ekspertus taisymui laikrodžių

ir laikrodėlių.

GREEN;STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti užein 
pas “Green Star Bar and Gri’l ’’ nes žino, kad visados bus patenkinti

Ateikite pasimatyti su Givials.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-869?

VERI-THIN RYTHM...i7-i.w.I Pr.ci.io.
novement Smartly itylad yello
ooid wkd COM

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
TeL ST. 2-2178 ATDARA VAKARAIS.




