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Šiemet Jurgio Washingtono 
gimtadienį amerikiečiai šven
tė linksmėliau negu bėgy.)e pa
starųjų keleriu metu. Tai bu
vo dėl to, kad karo frontuo
se šiemet dalykai eina geriau 
ir visa tarptautinė padėtis kur 
blaivėlesnė.

' No. 45 LAISVES

PATTONO JANKIAI NUBLOŠKĖ NACIUS 8 MYLIAS ATGAL
Europoje Jungtinių Tautų

kova prieš hitlerinę Vokietiją 
yra galutinoje stadijoje. Dar
vienas bendras ryškus kirtis iš 
rytu ir vakaru ir hitlerinė Vo
kietija bus parblokšta.

Pacifike mūsų kariniai 
veiksmai pasiekė čiukuro, kai 
Jungtinių Valstijų marininkų

AMERIKOS MARINIMUI
ATĖMĖ IŠ JA I ’ON I. TRE- 

ČIADALĮ IWO SALOS

Prezid. Roose veltas Matėsi AMERIKIEČIAI UŽĖMĖ 
Su Egipto, Elhiopijos ir TUZINUS GYVENAMŲJŲ 
Saudi Arabijos Valdovais VIETŲ VAKARŲ FRONTE

divizijos išsikėlė į Iwo Džimą; 
salą, — Vulkanų salą, — tik. 
750 mylių atstume nuo Tokio 
miesto. j

Filipinuose mūsų kovotojai 
baigia valyti Manilą, taipgi jie’ 
kerta priešui paskutiniuosius 
smūgius Corregidor’o tvirtu-i 
moję, kurios išvalymas atida
rys vartus mūši; laivynui į erd
vųjį Manilos uostą.

Washingtono žemės galybe 
jaučiama visuose pasaulio 
kampuose ir kampeliuose!

★ ★ ★
Jurgis Washingtonas, mūsų 

respublikos tėvas, gimė prieš 
213 metų. Savo drąsa, savo su-

Guam, vas. 22. — Jungti
nių Valstijų marininkai per 
žūtbūtines kautynes atėmė 
iš japonų jąu trečdalį Iwo 
salos, 750 mylių į pietus nuo 
Japonijos sostinės Tokio. 
Amerikiečiai paėmė didelę 
Motoyama bombanešių aikš
tę ir dabar šturmuoja pa-' 
kraščius svarbiausios japo-j 
nų lėktuvų stovyklos Mina-! 
mi.

Per dvi prmąsias dienas 
nuo įsiveržimo į tą aštuonių 
ketvirtainių mylių salą apie

600 amerikiečiu buvo už
mušta ir daugiau kaip 3,- 
000 sužeista. Amerikiečiai 
suskaitė daugiau negu 850 
nukautų japonų lavonų. Iwo 
saloje kokie 45,000 jankių 
marininkų puola 20,000 ja
ponų. Bet japonai iš anksto 
apsitvirtinę kalnuose, ur
vuose, uolų plyšiuose ir ap
sisaugoję plačiais minų lau
kais. Amerikos artilerija, 
liepsnų švirkštuvai, mino
svaidžiai ir karo laivai pila 
nuolatinę ugnį į priešų po
zicijas.

Grįždamas iš Sovietu Sąjungos, Prezidentas Staptelėjo 
Egipte; Tarėsi su Churchillu Žygiams prieš Japoniją

Paryžius, vas. 22. — Tre-’rigą, Mittlingeną ir suėmė

gebėjimu, savo kardu jis mušė 
priešą be jokių svyravimų, iki 
trylikai pirmųjų mūsų valstijų 
buvo užtikrinta laisvė ir ne
priklausomybė, — iki Revo
liucinis Karas buvo laimėtas.

Šiandien didžiojo Washing-
tono ainiai taip pat be jokių 
svyravimų muša laisvės prie
šą ten, kur jį sučiumpa, — 
toli nuo mūsų krašto rubežių.

Ir jie jį muš, iki jis bus par
blokštas, iki garbingajai mū
sų respublikai ir visam pasau
liui bus užtikrintas saugumas; 
taikus ir laisvas gyvenimas.

Mūsų pasaulis, palyginti su 
tuo, koks jis buvo Washing
tono laikais, pasidarė labai 
mažytis, susisiekimų atžvilgiu, 
šiandien žmogus gali iš Wash
ingtono — čiunkingą, Mask
vą, Paryžių arba Romą pa
siekti greičiau, negu tais lai
kais buvo galima iš Bostono 
pasiekt Philadelphiją. štymas, 
elektra, telegrafas, telefonas, 
radijas ir aviacija padarė pa
saulį mažyčiu, — mažesniu 
negu Washingtono laikais bu
vo trylika pirmųjų valstijų.

Visas moderniškasis gyveni
mas priėjo prie to, kad mūsų
krašto likimas priklauso nuo

Raudonosios Armijos Laimėjimai 
Vokietijoj, Lenkų Koridoriuje 
ir Čechoslovakijoj per Dieną

London. — Vadinamame 
Lenkiškame K o r idoriuje 
Raudonoji Armija per die
ną atėmė iš vokiečių dau
giau kaip 50 miestų ir kitų 
gyvenamųjų punktų, jų tar
pe Šliachtą, geležinkelių 
mazgą, ir Muensterwaldę, 
44 amerikinės mylios į pie
tus nuo Dancigo, kaip teigė 
anglų pranešimai trečiadie
nį. Atkakliai priešinasi hit
lerininkai, apsupti Gru- 
dziadz mieste-tvirtovėje. So
vietų kariai per dieną su
naikino apie 1,500 nacių.

Brandenburge, paties Ber
lyno provincijoje, raudonar
miečiai paėmė tvirtovišką 
vokiečių miestą Krosseną, 
prie Odro ir Bobro upių 
santakos; išmušė nacius iš 
Bobersberg miesto; puolė 
hitlerininkus miške, į rytus 
nuo Guben miesto, geležin

kelių mazgo ir tvirtovės, 51 
mylia į pietų rytus nuo Ber
lyno; atėmė iš priešų Chris- 
tianstadtą ir 80 kitų gyve
namųjų vietovių. Šioje ryti
nės Vokietijos srityje Rau
donoji Armija per dieną pa
žygiavo iki 10 mylių pir
myn, užmušė daugiau kaip 
2,000 vokiečiu ir suėmė apie 
1,000.

čechoslovakijoje sovieti
niai kariai, kaudamiesi kal
nuotame ir miškuotame plo- 

I te, atėmė iš vokiečių Sklia- 
rovo, Dubtavą ir dar 60 gy
venamųjų punktų, į šiaur
vakarius nuo Lucenec mies
to ir geležinkelių mazgo.

Raudonoji Armija atmušė 
skaitlingas vokiečių pėsti
ninkų ir tankų atakas šiau
rinėje Dunojaus pusėje, į 
rytus nuo Komarno miesto, 
Vengrijoje.

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas po Krymo kon
ferencijos atskrido į Egiptą. 
Pasikalbėt su prezidentu 
ten atvyko trys Vidurinių 
Rytų valdovai — Egipto ka
ralius Faroukas, Ethiopijos 
imperatorius Haile Selassie 
ir Saudi Arabijos karalius 
Ibn Saud. Pasikalbėjimai ė- 
jo kariniame Amerikos lai
ve, sustojusiame Great Bit
ter Lake ežere, kuriuom pe
reina Suezo Kanalas. Prez. 
Rooseveltas sakė, kad jis 
tikisi platesnės prekybos bei 
geresnių susisiekimų su tais 
kraštais po karo.

Prezidentas taip pat tarė
si su Anglijos premjeru 
Churchillu. Pastarasis pa

reiškė, kad po Vokietijos 
sumušimo Anglija permes 
visas savo jėgas karan prieš 
Japoniją.

Prez. Rooseveltas, negalė
damas atsilankyti Franci- 
jon, kvietė generolą de Gau
lle, laikinosios francūzų val
džios galvą, į Alžyrą pasi
tarti. De Gaulle atsisakė.

Kai prezidentas sugrįš į 
Washingtona, tai jis bus at
likęs 14,000 mylių kelionę.

Pirm išvykdamas iš sovie
tinio pussalio Krymo, Roo
seveltas aplankė Sevastopolį 
ir istorines vietas toj apy- į 
linkėj. Prezidentas stebėjo- ! 
si, kaip vokiečiai sunaikino 
Sevastopolį — iš tūkstančių 
namų teliko tik 6 apysvei
kiai namai Sevastopoly j.

čioji Amerikos armija, ko
manduojama generolo Pat- 
tono, per dieną nustūmė vo
kiečius 3 ik 8 mylių atgal ir 
paėmė dar 23 miestelius bei 
kaimus, o per dvi dienas at
ėmė iš nacių 42 gyvenamą
sias vietas. Pattono kariai 
pasiekė punktus už 6 mylių 
nuo Moselle upės tvirtoviš- 
ko miesto Triero ir įsiveržė 
į Saarburgo miestą su tvir
tove prie Saar upės. Be kit-
ko, jie užėmė Hammą, Cor-; pusėje.

2,750 naciu. Amerikos laku- 7 4-
nai fronto ruože tuo tarpu 

> ardė vokiečių geležinkelius 
ir sudaužė 376 jų vagonus. 
Kanadiečiai paėmė Buch- 

[ holtą ir Halvenboomą. 7-ji 
Amerikos armija atėmė iš 
nacių Alsingeną ir du kitu 
Francijos miestelius, užėmė 
Klein Blittersdorfą, vokie
čiu miesteli, ir vietas už 3 
mylių (nuo pramonės miesto 

! Saarbrueckeno ir beveik ap- 
' supo Forbachą, Francijos

Šiaurinės, Vidurinės ir Pietų 
Amerikos Konferencija Meksikoj 

vybinius KlausimusSvarsto Gy

ANGLŲ VALDŽIA VIS DAR 
PERDAUG TIKI LENKŲ PO
NŲ PASAKOMIS LONDONE

likimo viso pasaulio. Jei pa
saulis bus laimingas, mes bū
sime laimingi. Jei pasaulyje 
bus taika, mes gyvensime tai
koje, arba vice-versa.

“Vienas pasaulis,” simbo- 
lingai pareiškė Wendell L. 
Willkie.

Mūsų prezidentas Roosevel- 
tas, Washingtono įpėdinis, ša; 
ko tą patį ir jis rūpinasi, kad 
tas vienas pasaulis būtų tai
kus ir laisvas, o tai reikš, jog 
ir mūsų kraštas bus taikus, 
laisvas ir laimingas.

Krymo konferencija tai pa
siryžo įvykinti gyvenimam 
Krymo čarteris apie tai gar
siai byloja.

★ ★ ★
Prieš keletą dienų detroitie- 

tė advokatė Stefanija Masytė 
prisiuntė atviruką iš Washing
tono. Gal klausite, ko ji ten 
vyko ?

Adv. S. Masytei pripažinta 
teisė praktikuoti Jungtinių 
Valstijų Aukščiausiame Teis
me !

“I was admitted to U. S. 
Supreme Court,” pažymi ji.

Tenka pasveikinti jauną lie
tuvaitę advokatę su jos šiuo 
gražiu/ laimėjimu, kuriuo 
džiaugsis tiek advokatės tėve
liai, tiek jos draugai ir prie- 
teliai!

(Tąsa 5-tame pusi.)

Žiaurūs Mūšiai su 
Apsuptais Naciais 
Karaliaučiaus Srity j

SUNKI AMERIKIEČIU 
BELAISVIU PADĖ

TIS VOKIETIJOJ

London. — Anglijos už
sienio reikalų ministerio pa
vaduotojas G. H. Hull kal
bėjo seime, jog anglų val
džia laiko labai’ svarbiu rei
kalu, kad Soviętų Sąjunga 
išlaisvintų visus buvusius 
pogrindinės lenkų “armijos” 
narius.

Pirmiau, sausio 22 d., 
prieš Krymo konferenciją, 
londoniškė lenkų valdžia į- 
teikė Amerikos valstybės 
sekretoriui Stettiniui ir An
glijos užsienio reikalų mi- 
nisteriui Edenui vadinamą 
“dokumentą”, kuriame pa
sakoja, kad Sovietai, girdi, 
urmu areštuoją buvusius 
slaptosios lenkų armijos ka
rius. Londoniškiai lenkų

valdininkai taip pat įtaria 
Sovietus, kad jie, esą, ma
siniai imą ir išgabeną len
kus iš “Lenkijos rytinės da
lies” į Sovietų Sąjungos gi
lumą. Pasak tų valdininkų, 
tai Sovietų valdžia norinti 
išravėt lenkus iš viso ploto į 
rytus nuo Curzono Linijos, 
kad paskui galėtų parodyti 
Amerikai ir Anglijai, kad 
tenai lenkų nėra arba labai 
mažai tėra (Vakarinėje Bal
tarusijoje ir Vakarų Ukrai
noje, na, ir Vilniaus kraš
te).

(Anglijos valdžia, matyt, 
perdaug dėmesio kreipia į 
londoniškių lenkų ponų iš- 
mislus prieš Sovietų Sąjun- 
gą.)

Mexico City. — čia pra
sidėjo atstovų konferencija 
nuo Šiaurinės, Vidurinės ir 
Pietinės Amerikos kraštų. 
Jungtinių Valstijų valstybės 
sekretorius Ed. Stetti- 
nius, atvykęs iš Krymo kon
ferencijos ir iš Maskvos, an
tradienį, išvakariuose ame
rikinių šalių delegatų suei
gos, pareiškė pasitikėjimą, 
jog dabartinė konferencija 
Meksikos sostinėje bus taip 
sėkminga, kaip ir prez. Roo- 
sevelto, maršalo Stalino ir 
premjero Churchillo konfe
rencija Kryme. Stettinius 
sakė, kad Jungtinės Valsti
jos žiūri į Meksiką, kaip į 
gerą kaimyną, stiprų demo-

demokratijos pusę, jos su
grąžinimas į amerikin. tau
tų šeimą, visiškas Argenti
nos atsimetimas nuo fašisti
nės Ašies ir įstojimas į 
Jungtinių Tautų bendruo
menę.

Vidurinės ir Pietinės A- 
merikos kraštų veiklesnis 
bendradarbiavimas kare 
prieš Vokietiją ir Japoniją; 
ūkinės ir politinės vienybės 
stiprinimas tarp įvairių a- 
merikinių kraštų; jų daly
vavimas pasaulinėje Jungti
nių Tautų organizacijoj tai
kai palaikyti po dabartinio 
karo laimėjimo, pagal Dum
barton Oaks konferencijos 
planus.

kratines politikos rėmėją ir Pietinės ir Vidurinės A-
draugą. jmerikos respublikų rubežių

Meksikinė konferencija apsauga ne tik nuo užpuoli- 
svarstys tokius klausimus, kų iš kitų žemynų, bet ir 
kaip: !nuo savo lotyniškųjų kaimy-

Argentinos patraukimas į nų.

Maskva. — Skaitlingi vo
kiečių pėstininkai ir tankai 
per ištisą dieną darė kontr
atakas; stengėsi prasiveržt 
iš apgulto Karaliaučiaus ir 
susijungt su kitais naciais, 
apsuptais į pietų vakarus 
nuo to miesto. Siaurame 
fronto tarpe jie iš Kara
liaučiaus pusės paleido tuzi
nus tūkstančių minosvaidžių 
ir patrankų šovinių. Vasa
rio 20 d. čia buvo užmušta 
2,000 vokiečių ir suimta 600, 
sunaikinta 70 jų tankų ir 
pagrobta 36 nacių patran
kos ir minosvaidžiai, 70 
kulkosvaidžių ir 115 trokų.

Sovietų kariai persigrūmė 
per Pasargės upę ir platino 
savo prietiltį rytinėj jos pa
krantėje. Jie užėmė Pack- 
hausen plentų mazgą, Al- 
benlaukį, Nemričius, Kan- 
dyčius, Gaudėnus ir ketu
rias kitas gyvenamąsias vie
tas Karaliaučiaus apylinkė
je.

Brooklyn, N. Y. — Vokie
čiai laikė daugumą ameri
kiečių belaisvų Danzigo apy
gardoje. Raudonajai Armi
jai artėjant, dabar tie belai
sviai yra varomi gilyn į Vo
kietiją. Jie, be šiltų drabu
žių, turi bent po pustrylik- 
tos mylios per dieną pėsti 
maršuoti 30 laipsnių šal
čiuose žemiau zero. Toliau 
Vokietijai smunkant, bus 
dar blogiau amerikiečiams 
belaisviatns. O jau ir dabar
tinė jų būklė sunki. Tokį ra
portą davė Amerikos Rau
donojo Kryžiaus vice-pirmi- 
ninkas Richard F. Allen, tik 
ką sugrįžęs iš Europos.

ŠIMTAIS NAIKINAMI 
NACIŲ TANKAI

Maskva. — Sovietinės jė
gos vas. 19 d. visuose fron
tuose sudaužė bei sunkiai 
sužalojo 206 vokiečių tankus 
ir numušė 109 jų lėktuvus.

Amerikos lėktuvai vėl bom
bardavo Tokio.

MIKOLAIČIKAS SUTIKTU 
VYKTI I MASKVA

ŽEMAI APMOKAMI AUDĖ
JAI GAUS PRIEDO

KIVIRČAI GRAIKU 
VALDŽIOJ DĖL PAR

TIZANU AREŠTU

35 Biliūnai Lend- 
Lease Paspirties 

Talkininkams
London.— Buvęs londoniš- 

kės lenkų valdžios premje
ras St. Mikolaičikas sutiktų 
vykt į Maskvą ir padėt su
daryt naują Lenkų Tautinės 
Vienybės Valdžią, jeigu Mi- 
kolaičiką pakviestų Jungti
nės Valstijos, Sovietų Są
junga ir Anglija. Taip jisai 
sakė Associated Press at
stovui.

Mažas Kiekis Mėsos ir Ciga- 
retii Teina Talkininkam

Washington. — Leo T. 
Crowley, valdinis adminis
tratorius ūkiniais užsienių 
reikalais, paskelbė, kad A- 
merika išsiunčia talkinin
kams nepilnai Ivieną nuošim
tį visos pagaminamos mė
sos ir tiek cigaretų, kad dėl 
to amerikiečiams sumažėja 
tiktai po vieną cigaretą per 

I savaitę.

Washington. — Valdiška 
Karinių Darbų Taryba įsakė 
pridėti po penktuką valan
dinės algos ir mokėti ne ma
žiau kaip po 55 centus už 
darbo valandą 50-čiai tūks
tančių darbininkų, dirbančių 
keliems tuzinams audyklų 
kompanijų Naujojoj Angli
joj, pietinėse valstijose, 
Pennsylvanijoj ir New Yor- 
ko valstijoj. CIO Audėjų U- 
nija reikalavo pakelt valan
dinę algą bent iki 60 centų.

Smogė Hitlerio Lizdui
Roma. — Amerikos lakū

nai mėtė bombas į Berch- 
tesgadeną, asmenišką Hitle
rio lizdą-tvirtovę, Bavarijos 
kalnuose.

Per 14 dienų vakarų fron
te suimta 10,500 nacių.

Remkim Raudonąjį Kryžių!

Athenai, Graikija. —Pa
sitraukė Graikijos vidaus 
reikalų ministeris P. Rhallis 
iš premjero Nicholo Plastiro 
valdžios. Sostinės Athenu 
laikraštis Akropolis rašo, 
kad Nicholas Kolyvas, tei
singumo ministeris, ir' J. 
Makropulos, žemdirbystės 
ministeris, sykiu su Rhalliv 
vadovauja judėjimui prieš 
preriijerą Plastirą.Tai todėl 
kad Plastiras urmu areštuo
ja ir baudžia Graikų Lais
vinimo Fronto (EAM) par
tizanus Elas, nors jis nese
niai padarė sutartį su jais. 
Antra bruzdėjimo priežastis 
prieš Plastirą yra ta, kad jis 
stengiasi susikuopti i savo 
rankas faktinai visą Graiki
jos valdžią.

Plastiras dabar, po Rhal- 
lio pasitraukimo, pasiskyrė 
save ir vidaus reikalų mi- 
nisteriu. O iau nuo pirmiau 
iis vra ne tik premjeras, bet 
ir karo ministeris. .laivyno 
ministeris ir oro jėgų mi
nisteris.

Washington. — Jungtinės 
Valstijos viso iki šiol davė 
jau 35,382,000,000 dolerių 
paramos talkininkams iš A- 
merikos Lend-Lease (kari
nių paskolų) fondo.

Daugiausia paramos teko 
Anglijai ir jos imperijos 
kraštams. Sovietų Sąjunga 
iš to fondo gavo 6 bilionų 
dolerių vertės paspirties — 
įvairiais reikmenimis. Tarp 
tų reikmenų yra 12,000 lėk
tuvų, 362,000 automobilių ir 
trokų, 1,045 garvežiai, 1,000 
vagonų, 7,160 vagoninių 
platformų, 100 vagonų su 
dideliais bakais gazolinui ir 
60 specialių traukinių, ku
rie tarnauja kaipo elektros 
gamintojai išlaisvintose vie- • 
tose, kur vokiečiai sunaiki
no elektros dirbyklas.

Amerikiečiai perėjo Saar 
upę Į pietus nuo Saarbur- 
go, Vokietijoj.
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Sveikintinas Byrnes’o 
Patvarkymas

Karinėms krašto pajėgoms tvirtinti di
rektorius, James F. Byrnes, išleido, mū
sų nuomone, jau gerokai pavėluotą, pa
tvarkymą, pagal kurį visi naktiniai kliu- 
bai (kabaretai), saliūnai, teatrai, šokių 
salės, ir kt. pasilinksminimo ir “paūžimo” 
įstaigos privalo kasdien užsidaryti ne vė
liau 12 vai. nakties.

Kiekvienas patrijotingas asmuo pa
sveikins šį p. Byrnes’o žygį. Jis, mūsų 
nuomone, reikėjo padaryti pačioje karo 
pradžioje.

Iki šiol buvusi padėtis darėsi tiesiog 
nepakenčiama: tuomet, kai kiekviena pi
liečio pajėgų uncija buvo reikalinga ka
rinėms krašto pastangoms tvirtinti, tai 
tūkstančiai piliečių per naktis leido lai
ką, eikvojo pinigus kabaretuose ir viso
kiuose kliubuose, o dienomis sau miego
jo. O jeigu per naktį nemiegojęs pilietis 
ir nuėjo “ant rytojaus” darban, tai to- 
kis jau iš jo galėjo ten būti ir darbinin
kas!

Be to, iki šiol besitęsusi padėtis puldė 
moralą ir mūsų karių. Jie puikiai žinojo, 
kad tuomet, kai jie frontuose šąlą arba 
kenčia neišpasakytą karštį (Pacifike), 
kai jiems tenka mušti priešas, tai namie 
pasilikusieji sau per naktis ūžia—kaba
retai persipildę svečiais.

Šis Byrnes’o patvarkymas yra sveikin
tinas ir būtų labai pageidaujama, kad jis 
tęstųsi per visą karo laiką.

(Beje, Byrnes’o patvarkymas įeis ga
llon su sekamu pirmadieniu, vas. 26 d.)

progresyvės pajėgos neturi sėdėti sudė- 
jusios rankas, bet privalo veikti.

Du svarbūs klausimai, du svarbūs dar
bai stovi prieš progresyvius Amerikos 
Darbo Federacijoje:

1. Progresyviškasis ADF sparnas pri
valo reikalauti, kad ADF unijos priim
dinėtų rezoliucijas, reikalaujančias, kad 
ADF taryba ne tik atsisakytų savo pra
gaištingo žygio — atsisakytų nuo skaldy
mo tarptautinio darbininkų judėjimo, bet 
kad ji, Taryba, pasisakytų už stojimą į 
tarptautinę organizaciją, kurią Londono 
kongresas nutarė įkurti.

2. Progresyviškosios jėgos privalo rei
kalauti, kad ADF vadovybė (Taryba) 
priimtų CIO prezidento Murray pasiū
lymą sudaryti bendrąjį abiejų organiza
cijų — CIO ir ADF — komitetą politi
niam veikimui, — veikimui, kuris dabotų, 
kad kongresas ir valstijų seimeliai išleis
tų naudingus darbo žmonėms įstatymus 
ir kad jie neišleistų darbo žmonėms blo
gų, netinkamų įstatymų.

Wm. Z. Foster ragina pažangiąją ADF 
unijų vadovybę labiau rūpintis visa uni
jų padėtimi, nes ADF vadai, kaip šis 
Tarybos suvažiavimas parodė, tuo nesi
rūpina ir nesirūpins.

Argentinos Anti-Fašistai 
Vieny josi

TARPT. DARBO UNIJŲ KONFERENCIJOS DEKLARA
CIJA DĖL ĮSTEIGIMO PASTOVIOS TAIKOS

Progresyvių ADF Narių 
Uždaviniai

William Z. Foster, gerai pažįstąs Jung
tinių Valstijų darbo unijų judėjimą, ku
riam pats yra vadovavęs, rašo Daily 
Workeryje apie neseniai įvykusį ADF 
Tarybos posėdį Miami mieste, Floridoj. 
Ten dominavo reakcininkai Hutchenson, 
Woll, Dubinskiai ir jų sėbrai. Pažanges
nieji nariai, toki, kaip Tobin, Brown, 
Harrison, iš kitos pusės, neparodė tvirto 
nusistatymo ir negriežtai prieš anuos ko
vojo.

ADF lyderiai, reakcininkai, apjakę ne
apykanta CIO ir tarptautiniam, naujai 
atgimstančiam darbininkų judėjimui, da
rė viską, kad sutvirtinti savo frontą A- 
merikoje ir padėti tos spalvos reakcinin
kams Europoje. Woll’ai, Hutchensonai, 
Dubinskiai, ir jiems panašūs dreba dėl 
to, kad Europos profsąjungų judėjimas 
nepakliūtų į komunistų rankas. Tam tik
slui jie čia renka pinigus ir jais tvirtins 
savo vienminčius Europoje.

Šitie reakciniai lyderiai flirtuoja su 
Lewisu, bandydami jį įsitraukti į ADF 
ir tuomet tvirčiau kovoti CIO.

Ant kiek ADF yra sureakcionėję, ga
lima įsivaizduoti pagal tą, kad Tarybos 
posėdyje nebuvo nei žodelio tarta dėl 
Krymo Čarterio, kuris buvo paskelbtas 
Tarybai posėdžiaujant!

Bet ADF lyderiai karštai puolė Tarp
tautinę Londono Konferenciją (Kongre
są), kur buvo atstovauta apie 60,000,000 
organizuotų pasaulio darbininkų!

Iš to visko išvada seka tokia: reakci
ninkai yra pasiryžę varyti savo pragaiš
tingą darbą ir toliau.

Bet Amerikos Darbo Federaciją suda
ro ne reakcininkai. Šitoje federacijoje 
randasi keletas milijonų — apie šeši — 

* z ' narių-darbininkų. Federacijoje yra tūks
tančiai pažangių, progresyvių veikėjų, 
užimančių atsakomingas unijose vietas. 
Fosteris mano, jog šiuo taip svarbiu mū
sų, kraštui ir-visam pasauliui laikotarpiu

Žymusis Argentinos komunistų vadas, 
Rodolfo Ghioldi, praeitą ketvirtadienį 
pateikė įdomią žinią Daily Workeriui. Jis 
pranešė telegrama iš Uruguajaus sosti
nės Montevideo (kur jis gyvena kaipo 
tremtinys), jog tame mieste argentinie- 
čiai anti-fašistai sudarė Vienybės Tary
bą. Taryba padės Argentinoje gyvenan
tiesiems anti-fašistams apsivienyti ir ko
voti prieš dabartinę fašistinę Argentinos 
valdžią.

Taryba sudaryta iš visų anti-fašistinių 
partijų. Jon įeina konservatyvai, radika
lai (liberalai), komunistai ir socialistai.

Pačioje Argentinoje darosi tas pats: tų 
partijų žmonės organizuojasi vienan blo- 
kan vienam tikslui: fašistinei Argentinos 
vyriausybei nuversti ir įkurti Tautinės 
Vienybės Laikinajai Vyriausybei.

Anti-fašistinis bruzdėjimas Argentino
je yra platus ir gilus. Jam teks suvaidinti 
svarbus vaidmuo šalies išlaisvinime. Ne
maža dalis Argentinos lietuvių įeina į an- 
ti-fašistinį judėjimą.

Uruguajaus respublikoje gyveną poli
tiniai Argentinos imigrantai, be abejo, 
Vaidina svarbų vaidmenį savo šalies išlai
svinimo reikale. Uruguajus—Argentinos 
kaimynas, todėl nemažai žinių ir nurody
mų praeina per rubežių į Argentiną an
ti-fašistams.

Apie San Francisco Konferenciją
Vilnis rašo:

25 dieną balandžio San Francisco 
įvyks Jungtinių Tautų konferencija. 
Jai teks užbaigti darbas, kuris buvo 
taip pasekmingai pradėtas Dumbarton 
Oaks konferencijoj. Dar karui nepasi
baigus^ bus sudaryta tarptautinis apa
ratas taikai išlaikyti ir saugumui už
tikrinti. Karinė koalicija laipsniškai 
plėsis į taikos meto koaliciją.

Demokratiniam pasauliui bus duota 
užtikrinimas, kad karai daugiau neat
sikartos ir kad tautų santykiai bus 
pagrysti gera valia, bendradarbiavimu 
ir solidarumu.

Balsavimų procedūra bus paskelbta 
taip greit, kaip greit bus susitarta su 
Francūzija ir Kinija.

Prezidento Rooševelto nominuota 
delegacija bus pilnai kompetentiška 
savo misijai. Ją nominuodamas prezi
dentas. nesivadavo partijiniais sumeti
mais. Joj bus trys republikonai, jų 
tarpe ir senatorius Vandenbergas. Re- 
publikonams San Francisco konferen
cija bus kaip ir egzaminas, kokiam 
laipsny jie yra nuoširdūs šalininkai, 
tarptautinio bendradarbiavimo. Dele
gacijos sąstatan įeina ir buvęs Valsty
bės Sekretorius Cordell Hull.

Neignoruodamas republikonus, pre
zidentas išvengė tos klaidos, kurią pa
darė Wilsonas. Savo nusistatyme jis 
vaduojasi nacionalės vienybės sumeti
mais.

Kongrese yra žmonių, kurie nori pa
žeisti Dumbarton Oaks nuosprendžius 
įvairiomis rezervacijomis ir netinka
mais pataisymais. Reikia tikėtis, kad 
jų užmačios niekais nueis.

i;
L. AU. 'ii
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Deklaracija
Ši pasaulinė konferencija 

nutarė stengtis gauti nuo 
trijų talkininkiškų valdžių 
sutikimą, kad busimoj on 
San Francisco mieste kon- 
ferencijon būtų priimti tie- 
soti darbo unijų judėjimo; 
atstovai su patariamąja ir! 
pasitariamąja galia.

Ši pasaulinė konferencija i 
sveikina tą istorinę dėklą-' 
raciją, kurią padarė Didžio-j 
sios Britanijos premjeras, 
Jungtinių Valstijų preziden
tas ir Socialistinių Sovieti
nių Respublikų Sąjungos 
Liaudies Komisarų Tarybos 
Pirmininkas po įvykusios 
Krymo konferencijos.

Toje jų deklaracijoje ši 
pasaulinė konferencija mato 
užtikrinimą, jog darbo žmo
nių pasiaukojimai ir kančios 
nebuvo veltui.

Mes neabejojam, kad Vo
kietiją okupuojančios vai- i 
džios panaudos visas reika
lingas priemones josios nu
ginklavimui. Tame procese 
bus įvelti labai svarbūs dar
bo unijų interesai.

Mes specifiškai kreipiame 
dėmesį į tą faktą, jog reika
lingos yra priemonės, kad:

Patraukti atsakomybėn 
visus karo kriminalistus.

Likviduoti visą nacių sis
temą ir išnaikinti visas na
cių organizacijas.

Padėti Jungtinių Tautų 
kontrolėn ne tik Vokietijos i 
sunkiąją pramonę, bet taip
gi Vokietijos trans
porto sistemą, bankinę 
sistemą ir Vokietijos žemes 
ir nuosavybes, kurios pri
klauso Vokietijos trustams 
ir karteliams ir finansi
niams magnatams ir junke
riams.

Panaudoti, nustatytose ri
bose, Vokietijos pramonę ir 
kitus resursus dėl atstaty
mo visų šalių, kurias jie nu
niokojo.

Įsteigti aparatą, kad iš- 
jįeškoti iš Vokietijos pilną 
atlyginimą visoms talkinin- 
kiškoms šalims ūži joms pa
darytas skriaudas, pirmon 
vieton statant tas šalis, ku
rios yra daugiausia nuken
tėjusios.

Šios pasaulin, konferenci
jos supratimu, panaudoji
mas Vokietijos darbininkų, 
jeigu jie būtų naudojami dėl 
atstatymo darbų, turi būti 
tarptautinėje priežiūroje, 
su darbo unijų dalyvavimu.

Londono mieste pasibaigė tarptautinė darbo unijų 
konferencija, kurioje dalyvavo atstovai nuo arti 60 mi- 
lionų organizuotų darbininkų. Amerikos organizuotus 
darbininkus toje istorinėje konferencijoje atstovavo C. 
I. O. delegacija su Sidney Hillman ir Thomas pryšaky- 
je. Konferencija padėjo pamatus naujai tarptautinei 
darbo unijų organizacijai, išrinkdama komisiją paruoši
mui tai organizacijai konstitucijos ir sušaukimui stei
giamojo kongreso kada nors dar šiais metais. Konferen
cija taipgi priėmė deklaraciją dėl organizuotų darbinin
kų dalyvavimo taikos įsteigimo pastangose. Toji istorinė 
deklaracija telpa žemiau. Konferencija prasidėjo vasa
rio 6 dieną ir pasibaigė vas. 18 d.

Vos spėjęs atvykti į Pasaulinę Darbo Unijų Konfe
renciją, Londone, Jungtinių Valstijų CIO unijų dele
gatas Sidney Hillman atsišaukė Į konferenciją tuojau 
Įsteigti naują pasaulinę darbininkų organizaciją vie
ton nusidėvėjusios Tarpt. Darbo Unijų Federacijos. JĮ 
sveikina Walter Citrine, Anglijos Darbo Unijų Kongre
so sekretorius.

Pilnai ir ant visados lik
viduoti taip vadinamą Vo
kietijos Darbo Frontą ir į- 
steigti, tarptautinėje darbo 
unijų priežiūroje, demokra
tinį darbo unijų judėjimą 
Vokietijoje.

Ši pasaulinė konferencija 
karštai sveikina talkininkiš
kų jų valdžių paskelbtąjį pa
siryžimą pravesti gyveni- 
man Atlanto Čarterio prin
cipus, pripažįstant ir ginant 
visiems žmonėms teisę pasi
rinkti valdžią, kurioje jie 
gyvens.

Ši pasaulinė konferencija 
vienbalsiai sveikina trijų 
talkininkiškųjų valdžių nu
tarimą sušaukti Jungtinių 
Tautų , konferenciją San 
Francisco mieste dėl paruo
šimo tarptautinei organiza
cijai čarterio, vaduojantis 
abelnaisiais principais, su
formuluotais D u m barton 
Oaks konferencijoje.

Ši pasaulinė konferencija

skaito Jungtinių Tautų val
džių pareiga nesuteikti pri
pažinimo toms valstybėms, 
kurių politinės ir ekonomi
nės santvarkos priešingos 
tiems principams, kurie tel
pa Atlanto susirinkimo ir 
Maskvos ir Teherano konfe
rencijų deklaracijose.

Kova dėl išnaikinimo mi- 
litarizmo ir fašizmo, kurioje 
darbo žmonėms prisiėjo tiek 
daug paaukoti, yra sudėti- 
niąja dalimi jų kovos dėl pa
stovios taikos ir dėl pašali
nimo paskutinių militarizmo 
ir fašizmo likučių.

Ši pasaulinė konferencija 
skaito aukščiausios svarbos 
reikalu pašalinti ekonomin. 
karo priežastis. Darbo unijų 
judėjimas negali pamiršti to 
fakto, kad viena iš pamati- 
niųjų karo priežasčių yra 
monopolistinių interesų var
žytinės už marketus.

Ši konferencija, tuo būdu, 
laiko vienu iš aukščiausių

i reikalų to susirinkimo, ku- 
! ris neužilgo bus sušauktas 
(dėl apsvarstymo Dumbar

ton Oaks pasiūlymų), iš
tirti ir padaryti galą tarp- 

j tautinių kartelių ir monopo
lių veiklai, kuri kenkia vi- 
; suomenės interesams, ne- 
! žiūrint, po kokia maska ta 
įveikia būtų vedama.

Šios pasaulinės konferen
cijos supratimu, taip pat 
reikia padaryti galas kolo
nijų, priklausomybių ir sve
timais valdomų šalių siste
mai, kaipo sferoms ekono- • 
minio išnaudojimo ir pagel
bėti greitam tose šalyse lais
vų darbo unijų išsivysty
mui.

Busimojoje taikoje turi 
būti padėti pamatai tokiai 
pasaulinei santvarkai, ku
rioje ne-save-valdančiosios 
sritys ir tautos galėtų pa
siekti laisvų, save - valdan
čių tautų padėties.

Šios pasaulinės konferen
cijos supratimu, turi būti 
leista žydams tęsti atsteigi- 
mą Palestinos kaipo savo 
tautinės tėvynės, kuris (at- 
steigimas) buvo taip sėk
mingai pradėtas pagalba i- 
migracijos, apgyvendinimu 
imigrantų ant žemės ir 
pramoniniu vystymusi.

Ši pasaulinė konferencija 
ypač turi vilties, kad tie pa
siūlymai, kurie randasi 
Dumbarton Oaks plane, dėl 
įsteigimo ekonominio ir so- 

- cialinio aparato, būtų pra-
vesti gyveniman galimai 
trumpiausiu laiku.

Darbo unijos reikalauja 
Tame organe atstovybės.

Konferencija ragina pa
naudoti šį įrankį pradėjimui 

j kokio nors tarptautinio eko- 
j nominio. atstatymo plano, 
■kuris apimtų visuomeniškos 
kontrolės ir administracijos 
principus ir kuris būtų pa- 

' naudotas ypatingai didžiųjų 
upių transporto sistemoms, 
kuriose daugelio šalių inte
resai yra neatskiriamai į- 

i velti.
Darbo unijų judėjimo su^ 

pratimu ir supratimu Jung
tinių Tautų narių, kurie ka
riauja prieš Japoniją, viršu
je išdėstyti principai, liečią 
taikos sąlygas, kurios bus 
uždėtos ant Vokietijos, ly
giai pritaikomi ir Japonijai, 
ypatingai Mikadui neturi 
būt leista išsisukti nuo at- 

Isakomybės už japonų mili- 
! tarizmą.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Panevėžio Apskrityje Atstato

mas Liaudies Švietimas

Išvijus vokiškus okupantus, 
Panevėžio miestįe ir apskrityje 
tuoj prasidėjo liaudies švieti
mo atkuriamasis darbas.

Vokiški pavergėjai palaips
niui uždarinėjo, pradžios mo
kyklas, gimnazijas, persekiojo 
švietimo darbuotojus. Reikėjo 
atitaisyti okupantų padarytas 
skriaudas.

Per tris mėnesius buvo at
liktas milžiniškas atstatomasis 
darbas. Buvo numatytas mo
kyklų tinklas — 170 mokyklų 
(iš jų 10 Panevėžio mieste). 
Mokyklose dirba 336 mokyto
jai. Jas lanko 12.687; mokiniai. 
Be to, Įsteigta 10 progimnazi
jų, kurioms paskirti direkto
riai ir 30 mokytojų. Veikia 3 
gimnazijos, kuriose, yra per 
50 klasių. Jose dirba 54 moky
tojai ir mokosi 1.976 mokiniai. 
Iš jų 2 gimnazijos — berniu
kų ir mergaičių — yra Pane
vėžyje. Naujai atidarytoje 
gimnazijoje yra 8 klasės.

Panevėžio mieste ir apskri
ty per šį trumpų tarybinį lai
kotarpį jau atkurta 11 biblio
tekų ir 7 vaikų darželiai. —

IV-sios Pinigines - Daiktinės 
Loterijos Bilietų Platinimas

Apskrityse

Vilniaus Miesto Centrinė 
Taupomoji Kasa organizuoja 
loterijos bilietų persiuntimų. į 
apskritis.

Loterijos bilietai apskrityse 
bus pardavinėjami Lietuvos 
TSR Vai,st. Banko Kontoros 
skyriuose. Tuo būdu bus duo
dama galimybė įsigyti loteri
jos bilietų ir pavieniui visiems 
Lietuvos TSR gyventojams.

Energingas Matininkas
Vokiečiai daug kur apskri

tyse, pvz., Ukmergėje, Jona
voje ir kt. sunaikino žemės 
pertvarkymo archyvus. Mati
ninkams dabar tenka atlikti I 
naujai bendrų žemės matavi
mo darbų ir visas žinias apie 
žemę atnaujinti. Tarybų Lie
tuvos matininkai, nežiūrint! 
darbo priemonių trūkumo,; 
stengiasi savo pareigas atlik-' 
ti kaip galima greičiau ir tiks-■

Vilniuje Bus 3 FGA 
Mokyklos

Darbo Rezervų Valdybos 
suteiktomis žiniomis, Vilniuje 
veiks 3 FGA mokyklos: gele
žinkelių, medžio apdirbimo ir 
popieriaus pramonės bei staty
bos amatų. Visoje Tarybų Lie
tuvoje bus iš viso 9 FGA mo
kyklos: 5 mokyklos Kaune ir 
1 mokykla Panevėžyje. J visas 
šias mokyklas mokiniai pri
imami pagal prašymus.

Matininkai Dirba Visame 
Krašte

šiuo metu žemės Pertvar
kymo valdyba savo žinioje tu
ri 160 matininkų. Visi jie iš
skirstyti po kraštų ir dalyvau
ja žemės gražinimo darbuose. 
Be to, valdybos žinion priko
mandiruota dar 30 kultūrtech- 
nikų, kurie taip pat dirba prie 
žemės grąžinimo darbų. 1940 
—41 m. tarybų valdžiai Lie
tuvoje dalijant žemę dirbo 
700 kvalifikuotų žemės specia
listų. Okupacijos metu mati
ninkų skaičius smarkiai suma
žėjo. ■ '-.jSLLJŠL U

liau. Iš matininku, šiuo metu; 
pažymėtinas Panevėžio mati-i 
ninku grupės viršininkas drg. 
Krištaponis, kuris gerai vieto
je organizavo darbų.

Vilniaus Geležinkeliečiai Ap
dovanoti Raudonąja Vėliava

Už greitų ir tikslų ryšių at
statymų Lietuvos TSR geležin
kelių ryšių ir signalizacijos I 
ruožo kolektyvų TSRS Susisie
kimo Liaudies Komisariatas! 
spalio 23 d. apdovanojo per-j 
einamąja Raudonąja Vėliava, 
šio ruožo kolektyvas ypač at
sižymėjo greitu naujos tele
grafo - telefono stoties pasta
tymu. Priėmęs vėliavą šio ruo
žo viršininkas drg. Koba pa
reiškė: “Tokia didelė dovana 
įpums suteikiama pirmą kartą 
gyvenime. Mes visi pasisteng
sime neišleisti šios vėliavos iš 
mūsų rankų.” ’ . .

Ukmergės Jaunimas Nori Stoti 
J Vilniaus III Geležinkelių 

Amatų Mokyklą
Ukmergės apskrities jauni

mas, iš viso apie 200 jaunuo
lių, pareiškė norą Darbo Re
zervų Valdybai, kad jie nori 
stoti mokytis į Vilniaus III 
Geležinkelių Amatų Mokyklą. 
Darbo Rezervų Valdyba yra 
nutarusi ukmergiečių jaunuo
lių pageidavimą patenkinti.

Provincijoje Veikia 21 
Kino-Teatras

šiuo metu įvairiose Tarybų 
Lietuvos vietose veikia iš viso 
21 kino-teatras. Kretingoj bu
vęs kinas išliko sveikas, tačiau 
jam trūksta aparatūros. Pa
langoje buvęs kino-teatras iš
liko visai sveikas ir kai tik bus 
aprūpintas filmomis, pradės 
veikti.
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CLEVELANDO ŽINIOS BINGHAMTON, N. Y.
Brooklyn Kiwanis Kliube 

kalbėjo biznierių ir profesio
nalų surengtame mitinge Jo
seph Kress, C1UC prezidentas. 
Jis yra irgi UGR and MW 
735 vieneto prezidentas.

Jis savo kalboje stambiai 
pabrėžė, kad šios šalies gero
vė, karo laimėjimas ir poka
rinė taika labai daug priklau
so nuo darbininkų. Jei darbi
ninkai gaus teisingesnį atlygi
nimą, jie galės daugiau ir rū
pestingiau atlikt darbą. Trum-: 
pai pasakius, darbininkai ir! 
industrija turi turėti draugiš-| 
kus ryšius.

CIO programas yra nevien j 
dėl darbininkų gerovės, bet* 
abelnai dėl visų žmonių, ir vi
sos šalies pagerinimo gyveni
mo. Tad CIO kviečia visus į 
bendrą ir sutartingą darbą,: 
kad tas programas būtų pra-Į 
vestas gyvenime.

Jei visi bendrai veiks ir rū-, 
ninsis šalies ateitimi, tada ga
lėsime sutvarkyti reikalus 
taip, jog po karo neteks išeiti 
tiems 60,000,000 darbininkų į 
bedarbių eiles. O jei darbinin
kai turės darbo, tai biznieriai 
ir profesionalai bus užtikrinti, 
kad ir jie galės pasekmingai 
vesti savo biznį. Faktinai jų 
biznio šaltinis ir yra darbinin
kai, o ne kas kitas.

Toliau Kress sako: — Jūs 
gal man primesite, kad yra 
CIO viduje komunistų. Aš ne
apginu ir nesmerkiu komunis
tų ir nežinau, kiek jų yra ma
no unijoje. Kiekvienas žmo
gus, įstojęs į uniją ir pildan
tis jos patvarkymus, yra teisė
tas unijos narys. Bet faktinai 
šiame kaltinime glūdi savo rū
šies propaganda ne prieš ką 
kitą, o prieš pačią uniją. Re
akcininkai, norėdami suskal
dyti uniją, daro visokius pri
metimus, kuriais jie mano pa- 
krikdyti darbininkų vienybę, o 
paskiau pakenkti visam dar
bui.

Svarbi Mokslinė Paroda
Su vasario 16 d. prasidėjo 

mokslinė paroda, kurioje aiš
kinama rasinio panašumo klau
simas. Parodos vieta: Halle 
Brothers Department Store.

šią parodą rengė Užsienio 
Reikalų Taryba ir Clevelando 
Sveikatos Skyrius - Muziejus.

Šios dvi įstaigos atsikreipia 
į Clevelando organizacijas, 
kliubus ir draugijas, taip pat 
į pavienius žmones, kad jie 
lankytųsi į šią parodą ir patys 
patiltų, ką mokslas tikrai apie 
rasių skirtingumą sako.

Jau seniai yra įrodyta, kad 
odos spalva nieko bendro ne
turi -su žmogaus protu, ir kad 
kraujas yra vienodas visų 
žmonių.

Apie šios rūšies parodą CIO 
unija labai prielankiai atsilie
pia. Jos vadai sako, tokioms 
parodoms visos CIO svetainės 
turi duris atdaras.

Rasinė diskriminacija yra 
viena iš pavojingiausių darbi
ninkų judėjime. Juo greičiau ji 
bus sustabdyta, juo daugiau 
bus iš to naudos visiems dar
bo žmonėms.

Antras svarbus kirtis buvo 
rasinės neapykantos skleidė-j 
jams, tai čia buvo laikoma peri 
tris dienas tuo klausimu kon
ferencija baptistų bažnyčioj, 
ant Euclid Ave.

Konferencijoj buvo plačiai 

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 

Apdraudos Organizacija
E • Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000
• Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15.
• Visiems įstojimas veltui.
• Mėnesinė mokestis pigiausia.
• Priima naujus narius nuo 2 metų iki

workers. inc. 60 metų amžiaus.
Įsirašyk dabar Ir savo Seimą (rašyk. Išpildyk žeminus telpančią 

blankuty Ir pasiųsk sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St. Brooklyn, 6, N. Y.

Aš noriu gauti Informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano vardas........................................................................ .......................
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kalbama apie sustabdymą žy
dų ir negrų diskriminacijos. 
Rabinas Brikner iškėlė tą 
klausimą, ypač nurodydamas, 
kas atsitiko lapkričio 20 d. 
tarpe studentų laike sviedinio 
lošio. Jis sako, buvo manyta, 
kad tuo reikalu susirūpins mo
kyklų perdėtiniai ir išris jį. 
Bet kol kas to žygio kalbami 
mokyklų komitetai nematė rei
kalo daryti. Tad dabar šis rei
kalas tenka išspręsti Clevelan- 
de gyvenantiems žmonėms.

Suprantama, jei mes visi 
žiūrėsime į tai pro pirštus, o 
nacių agentai dirbs sušilę, tai 
susilauksime, kas prieš kiek 
laiko įvyko Detroite.

Diskriminacija prieš Negres
Šio karo metu yra stoka 

slaugių. Ypatingai jų reika
linga armijai. Prie geriausio 
apsukrumo viena slaugė gali 
patarnauti ir prižiūrėti 15 li
gonių. Tačiau mūsų kariai te
turi 1 slaugę dėl 25 ligonių.

čia mokinasi negrių slaugių, 
iš jų trys išlaikė egzaminus 
miesto ligoninėje. Gavusios 
kadečių slaugių laipsnį, jos 
nuėjo į Army Crile Hospital. 
Tačiau jų ten nepriėmė. Maj. 
Edna Groppe, Armijos Slau
gių Korpuso, joms davė seka
mą paaiškinimą : —Labai gai
la, bet turiu jums pasakyti, 
kad yra toks patvarkymas, 
jog negaliu jūsų priimti.

Miss Pringle, vyriausia slau
gė miesto ligoniiiėje, sako: — 
Aš nesuprantu, kodėl Armijos 
ligoninė nepriima negrių, slau
gių, kuomet čia miesto ligoni
nėje per 29 metus baltos ir 
juodos slaugės bendrai dirba. 
Jos atlieka vienodai svarbius 
darbus ir tame nieko blogo nė
ra. i

šios trys slaugės turi pui
kiausius mokslo liūdymus, ta
čiau neduota joms darbas, štai 
jų vardai: Miss Lucille Sauls, 
Miss Edna Hauser, Miss Gra- 
cie Adner.

Po šio atsakymo jos pasiun
tė telegramą į Baltąjį Namą, 
senatoriui Burton, kongresma- 
nui Frances Bolton ir Mrs. 
Roosevelt.

Savo telegramoje jos skun
džiasi, kad jos girdi, jog yra 
stoka slaugių karių prižiūrė
jimui, kodėl joms neduoda tei
sės atlikti tą svarbų, patriotiš
ką darbą?

V.M.D.

KĄ KRIENAS SAKO-
Šalę visų svarbių klausi

mų, Krymo konferencija iš
rišo daug ir mūsiškių ginčų 
su pro-naciais saliūnuose,— 
vargšo žmogaus gadynės 
naudai.

Visiškai netenka stebėtis, 
kad karo metu švelnesnė 
nuotaika — didelė retenybė. 
Sužvėrėję laikai sužvėrina 
žmones.

Žemė valstiečiams, kurie 
ją išdirba, o ne buožėms 
artojus išnaudoti. — Štai 
kas garantuoja Tarybų vy
riausybėms ilgą gyvenimą.

Pi\ Krienas

Senato tyrinėjimų komitetas klausinėjo Defense Plant Corp., esančią dalimi 
Jesse Jones Reconstruction Finance Corp. Juos kaltino nereguliariškuose parda
vimuose iš varžytinių tūlų daiktų. Tyrinėtojai sakė, kad tikslių suktybių neradę, 
Įstaigą išteisino. Iš kaires; Jacob Goldberg, kvočiamos firmos prezidentas: 
James Mead, komiteto pirm.; Rudolph Halley, patarėjas, senatoriai Homer Fer
guson ir Ralph O. Brewster.

Grand Rapids, Mich.
Mūsiškis karių motinų kliu- 

bas dar vos antri metai kaip 
gyvuoja, bet per tą trumpą 
laiką jau sugebėjo nudirbti 
daug garbingų darbų.

Gražiai prisidėta su darbu 
dėl Raudonojo Kryžiaus, dėl 
šelpimo Lietuvos žmonių, ku
rie tiek daug nukentėjo nuo 
karo. Taip pat atlikta daug ki
tų svarbių visuomeniškų dar
bų.

Dabar šis kliubas pasiryžo 
surengti vieną iš puikiausių 
koncertų, kokį bent kada 
Grand Rapids lietuviai yra tu
rėję.

Kad padarius šį koncertą 
puikiausiu, yra pakviesta iš 
Chicagos žymiausios daininin
kės: K. Abekienė ir A. Kens- 
tavičienė. Apie šias daininin
kes reikia tiek pasakyti: Kad 
kur tik jos yra dainavusios, iš 
visur yra atžymėta, kad tai 
puikiausios dainininkės Ame
rikoje lietuvių tarpe. Jos pir
mą kartą dainuos pas mus ir 
suteiks tą malonumą užgirsti 
jas dainuojant. Nepraleiskite 
progos.

Taip pat turėsime ir savų 
puikiausių dainininkų, kuriuos 
visi lietuviai myli klausyti, 
kaip tai, Mr. ir Mrs. Puzarai. 
Jie abu labai gražiai dainuoja 
duetu. O Mrs. Puzara gražiai 
dainuoja solo.

Pasižymėjusi smuikininkė 
Miss i Alice L. Strong grieš 
smuiko solo. Jai akompanuos 
Miss Barbara Simmerman. Vi
siems kitiems dainininkams 
akompanuos Mrs. M. Salatka- 
žalenaitė.

Taipgi turėsime ir kitokių 
prašmatnybių. Apart gražaus 
koncertinio programo, turėsi
me įdomią kalbą, kurią pasa
kys viešnia iš Chicagos, Vil
nies redakcijos narė Julija 
Skeberdyte. Ji kalbūs svarbiais 
dienos klausimais, ypač nu
pieš, kokią rolę moterys at
lieka ir atliko šio karo laimė
jimo klausime.

Kalbamas koncertas įvyks 
kovo 4 dieną, Lietuvių, Sūnų 
ir Dukterų Draugijos svetai
nėje, 1057 Hamilton Ave., N. 
W.

Durys atsidarys 7 vai. vak. 
Programas prasidės punktua
liai, kaip 7:30 vai. Įžangos 
bilietas 50c, įskaitant taksus.

Prašome visų lietuvių, be 
skirtumo politinių bei religi
nių įsitikinimų, dalyvauti šia
me koncerte ir išgirsti puikų 
programą, kartu paremti Ka
rių Motinų Kliubo darbus, 
kartu iškilmingai apvaikščio
ti tą garbingą Tarptautinę 
Moterų Dieną.

Narė.

čia pranešame, kad nupir
kom ant vietos už $260 naujų 
drabužių (Naujų Metų dova
ną) Lietuvos vaikučiams ir 
mergaitėms. Likusius pinigus 
sunaudojome, pasiuntimui tų 
drabužių į centrą, šie draugai 
surinko aukų: Juozas Gelgo- 
ta, $161; Stasys Matiejaitis, 
$15.10; Juozas Andruška, 
$14. Smulkių surinkta $9.80 
(aukavo svetimtaučiai)., šie 
draugai aukavo pasiuiitimui 
drabužių,: A. Daukšienė, $3. 
A. Luius, $2. Po $1: J. Bastis, 

C. Sikoskis, J. Klim, Mrs. 
Punpurienė, K. M. Kieuskiai, 
J. Ražinskas, Jim Ražinskas, 
M. Kučinskas, A. B. Satkus, 
Mrs. Naujelis, Mr. Naujelis, 
Mrs. Jacob, B. Barto, J. L. 
Rock. Po 50c: Mrs. Žilienė, 
V. Rinkevičienė, Mrs. Žilienė. 
Mr. Kasulaitis, 25c.

Nuo blankų : Lietuvos Sūnų 
ir Dukterų Draugija, $100.

Juozas ir Veronika Golgo
tai, $50.

Birutė Gelgotaitė, $25.
Don, Stella Gelgota, $10.
LDS Kuopa, $9.50.
E. P. Jakus, $7.
Po $5: Frank Petrija, An

tanas Barščiauskas, John Jo- 
kubauskas, Justin Arftanaitis, 
L. M. Arminai, Thomas Klia- 
wsewicz.

Antanas Gutauckas, $2.50.
Po $2: Carl Rasiškas, J. A. 

Stankaičiai, Bevardis X, Jonas 
Bastis.

Lietuvos Piliečių Balsuotojų 
Lyga, $1.70.

Po $1 : Jim Rose, Zuzana 
Strockienė, Ona Žilinskienė, 
Ona Daukšienė, Marijona Gir- 
nienė, Peter Grigalis, M. Roch, 
Stanley Korsekas, Mrs. Vasi
liauskienė, Anna Kejdis; Jur
gis Undraitis, Jonas Sabas, 
Anna Puzar, Petronėlė Gas- 
pariene, Juozas Senkus, A. J. 
Kareckas, Mrs. Gerulienė.

Po 50c: Mrs. Marvin Wiets- 
ma, Bevardis X.

Paprašo—
Juozas Gilbert-Gelgota.

Hartford, Conn.
Kariškio Likimas

šiuomi laiku sugrįžo iš ka
ro lauko Norman Peterson- 
Petrašiunas, sunkiai sužeistas 
mūšyje su nacių vokiečiais 
Belgijoj, spalio mėnesį, perei
tų metų. Keturius mėnesius po 
sužeidimo išbuvo Francijos ir 
Anglijos ligoninėse. Dabar 
parvežtas į šią šalį ir gydo
mas Framingham, Mass., Cu
shing General Hospital, Ward

Norman Peterson-Petrašiunas

Į karišką tarnystę įstojo 
1943 m. vos tik būdamas 18 
metų. Į užjūrį išsiųstas išbuvo 
15 mėnesių, 5 mėnesius akty- 
viškai kariavo Inžinierių Kor
puse, Franci joj, iki tapo su
žeistas.

Norman yra pilnas energi
jos ir vilties pasveikti, nors ir 
ims laiko.

Tėvas.

Ispanijos diktator. Fran
ko visais būdais tarnauja 
naciams politiniai ir ekono
miniai, kaip rase Maskvos 
Pravda.

žuvo vienas amerikinis 
minų graibymo laivukas ties 
Filipinais.

Norwood, Mass.
Praleisti Dalykai, Bet Verti 

Atžymėjimo

Sausio 20 d., vietos pažan
gios organizacijos, turėjo su
rengę prakalbas su dainų ir 
muzikos programų. Programą 
pildė Vyrų Grupė, sudainuo
dami keletą dainelių ir Reche 
Barris akordijon solo. R. Bar
ris iš Dedham, Mass., kiekvie
ną sykį pasirodo vis geresniu 
ir publika jį labai myli.

Kalbėtoju buvo drg. D. M. 
šolomskas iš Brooklyno. Šo
lomskas pasakė puikią pra
kalbą apie karo frontus ir 
Lietuvos reikalus. Nurodė rei
kalą aukoti ir šelpti Lietuvą 
dabar, nes dabar Lietuvai pa
galba labiausiai reikalinga. 
Atžymėjo Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto atliktus di
delius darbus šelpimo reikale. 
Teisingai kritikavo “Bendro 
Fondo” — klerikalų, socialis
tų ir tautininkų, kaip jie sa- 
botažuoja Lietuvos šelpimo 
reikalą. Jie renka drabužius 
neva Lietuvos žmonių šelpimui, 
bet surinktas drapanas laiko 
sukrovę Brooklyne, ant Grand 
St., kandim ėsti ir žiurkėm 
vaikus vesti.

Klerikalai, socialfašistai ir 
tautininkai dar nei vieno dra
bužio nepasiuntė į Lietuvą ir 
nesirengia siųsti. Mat, ta tri- 
jutė lauks, kol Lietuvoje bus 
pakeista tarybinė santvarka į 
smetoninę - kapitalistinę, o 
kad to jie niekad nesulauks, 
tai “Bendras Fondas” taip ir 
sabotažuos Lietuvos šelpimo 
reikalą.

Taipgi labai gražiai išjuokė 
Grigaitį, Michelsoną ir Knei- 
žį, kaip jie bando pūstis prieš 
Tarybinę Lietuvą, taip, kaip 
tarakonas prieš diktą gaspadi- 
nę. šolomskas kvietė visus su 
didesniu pasiaukavimu dar
buotis karo pastangoms, kad 
greičiau ir pasekmingiau ka
rą baigus su pergale ant fa
šizmo ir Japonijos imperializ
mo.

Aukavo Lietuvos žmonių 
šelpimui.

Po $5: Leonas Trakimavi
čius ir J. A. Krasauskas.

Saimanas Karalius $3.
Po $2: Charles Valma, 

John Barris iš Dedham, Mass, 
ir M. LTž d avinis.

Po $1: A. Zaruba, S. Zenis, 
A. Braždžiunienė, D. Kazoke- 
vičius, J. Dovidonis, William 
Grudinskas, J. Alek.siunas, M. 
Grigunienė, N. Grybienė, J. 
Galgauskas, V. žilaitis, J. 
Grybas, F. Pręibis, O. Vaite- 
kunienė, J. Budrevičius, P. Ku- 
rulis, J. Casper, A. Grigun, T. 
Tamosiunas, K. Vitartas, E. 
Karalienė, E. Kurulienė, M. 
Krasauskienė ir Julia Bružie
nė.

Visiems aukavusiems didžiu
lis ačiū! šis parengimas, kaip 
šeštadienio vakare, tai labai 
gerai pavyko. Prakalbas bai
gus, buvo kviečiami statyti 
klausimus arba ir kritiškai iš
sireikšti, jei kam nepatiko kal
bėtojo kalba. Sį sykį kritikų 
nesirado ir taip su geru ūpu 
parengimas užsidarė.

J. Grybas.

Iš Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto Veiklos

Komiteto posėdis įvyko 2 d., 
Rack Kliube, Lietuvių svetai
nėj. Delegatai dalyvavo nuo 
LDS 6-tos kp., Lietuvių Namo 
Bendrovės, Darbininkų Susi- 
šelpimo, LLD 20-tos kuopos ir 
Moterų Skyriaus .

Pirmininkas J. Vaičekaus
kas atidarė susirinkimą ir ve
dė tvarką. Komitetas raporta
vo, kad 1944 metais veikimas 
buvo geras, sukelta aukų Lie
tuvos žmonėms, iš Binghamto- 
no, virš tūkstantis dolerių, su-; 
rinkta daug gerų drabužių ir! 
čeverykų, ne vien dėvėtų, bet 
ir naujų. Pilnas raportas tilps 
spaudoj atskirai.

Šių metų komiteto pirmi
ninku išrinktas J. Vaičekaus
kas ir iždininku — J. Luzinas, 
sekretorė J. K. N. atsisakė 
dėl įvairių aplinkybių, naujo 
sekretoriaus rinkimas palik
tas sekamam posėdžiui.

Nutarta rengti vakarienė 
kovo 11 dieną, Lietuvių Sve
tainėje. Kaina tikieto bus 75 
centai, taip įžanga į svetainę 
veltui. Kviečiame visus Bing- 
hamtono ir apylinkės demo
kratinius lietuvius dalyvauti 
šiame parengime. Visas pel
nas bus skiriamas Lietuvos 
vaikučių dovanėlėms.

Teko sužinoti, kad pavie
niai, geros širdies lietuviai: L. 
U. Šimuliunai ir J. M. Kaz
lauskai, pasiuntė į LPTK 144 
poras čeverykų ir po pundelį 
Lietuvos vaikučiams dovanų. 
Jie užlaiko krautuvę, 346 
Clinton St. Tai jau ne pirma 
dovana šių demokratiniai nusi
stačiusių biznierių.

M. Milusiavičius, kuris už
laiko krautuvę, 65 Glenwood 
Ave., pridavė naujų drabužių 
20 svarų, $25 vertės, ir iždi
ninkas Luzinas pasiuntė kur 
jie priklauso.

J. M. Luzinai pridavė nau
jų ir dėvėtų, drabužių ir če
verykų 40 svarų ir 2 punde
lius mergaitėms. M. Bekerie- 
nė aukavo padėvėtų drabužių. 
Po pundelį aukavo H. žukie- 
nė, A. Žemaitienė. Drabužių ir 
čeverykų aukavo: Blinkevičie- 
nė, V. Kapičauskienė ir jos 
dukrelė (Adelė; A. Klimas dvi 
poras Reinių, J. Sadauskas 
paltą ir J. K. Vaičekauskai 
padėvėtų drabužių.

šiuo žodžius rašant užėjo 
drg. Luzinas ir sako, kad par
davęs farmą, tai Lietuvos žmo
nių pagalbai aukuos $100. 
Draugai J. M. Luzinai yra ge
ri Lietuvos žmonių prieteliai, 
abu yra daug aukavę pinigiš- 
kai, drapanų, pirkę naujų ir 
siuntę ir daug dirbo prie tai
symo ir valymo aukotų dra
bužių. Taip nuoširdžiai mūsų 
miesto lietuviai pasitinka iš
laisvinimą Tarybų Lietuvos, 
dėkingi Raudonajai Armijai 
už išlaisvinimą mūsų brolių ir 
sesučių, o prakeiksmą siunčia 
žmogžudžiams hitlerininkams, 
kurie daugybę Lietuvos žmo
nių išžudė.

Mūsų komitetas kviečia vi
sus lietuvius, neatsižvelgiant į 
jų politinius ir kitokius įsiti
kinimus, visus be skirtumo, 
talkon, kad galėtume daugiau 

, VILNIES
KALENDORIUS

1945 METŲ
Svarbi Knyga, Įvairi Raštais iš Daugelio Moks

linių Sričių; Daug Informacijų ir 
Dailiosios Literatūros.

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

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

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

pagelbėti Lietuvos žmonėms. 
Mes prašome visus prisidėti su 
aukomis, pinigais, naujais ir 
dėvėtais drabužiais, čevery- 
kais. Yra žmonių, kurie dabar 
gerai uždirba ir gali prisidė
ti su stambesne auka prie šio 
prakilnaus ir didelio darbo. 
Pasitikime, kad jie tą padarys, 
kad tokiam tikslui penkinė ir 
dešimtinė paaukoti, tai nėra 
perdaug.

J. K. Navalinskienė, 
LPTK Laikinoji Sekr.

Bayonne, N. J.
Iš LLD 212 Kuopos Darbuotes

LLD 212 kuopos pasibrėžtas 
šių metų veikimo planas vyks
ta gerai. Iš pradžių kuopa pa
ti sau pasiskyrė kvotą per vi
są šį jubiliejinį vajų .įrašyti 6 
naujus narius. Nepraėjo nei 
du mėnesiai, o jau įrašyti 9 
nauji nariai. Reiškia, kvota iš
pildyta su dideliu kaupu. Ir 
jeigu tik nesustosime veikę, tai 
pabaigoje šio vajaus turėsime 
įrašę 18 naujų narių.

Jūs, naujieji draugai, irgi 
nesi jauskite svečiais, ir jūs 
prisidėkite prie šio didelio ir 
garbingo darbo. Jūs turite ge
rų, susiedų, draugų, arba šiaip 
pažįstamų', — kalbinkit ir juos 
prisirašyti prie šios taip ver
tingos draugystės, prie Ame- 

■ rikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugystės.

Vasario 11 dieną kuopa tu
rėjo surengus prakalbas. Kal
bėtojas R. Mizara, pasakė la
bai puikią prakalbą, nupieš- 
damas šio didžiojo karo eigos 
kryptį, trijų didžiųjų konfe
rencijos reikšmę ir per Rau
donąją Armiją išlaisvintų iš 
po vokiškųjų fašistų okupaci
jos Europos tautų, šviesią atei
tį.

Po prakalbų pirmininkas 
paprašė publikos padėti pa
dengti prakalbų rengimo iš- 
kaščius. Publika suaukavo 
$21.10. O, kadangi tiek daug 
iškaščių nebuvo, tai kuopa pa
skyrė $10 LLD lietuvių archy- 

! vui.
Aukavo šie:
M. Panelis $10.
Po dolerį: M. Survilienė, J. 

čipinskas, J. Balčiūnas, K. 
čiurlis, J. Zaleckas ir P. Ja
niūnas.

Po 50 centų: F. Muzikevi- 
čius, A. Trakimienė, M. Bal
čiūnienė, L. Barišonka ir J. 
Mockevičius.

Po 25 centus: J. Kirmelas, 
K. Maziliauskas, A. Lukaitis ir 
V. Barštis.

Visiems aukavusiems širdin
gai ačiū!

Tai tiek, kas jau buvo; da
bar, kas bus. Kovo-March 4 
dieną, 1945 m. bus rodoma la
bai gražūs krutami paveiks
lai (movies), net trys puikiau
sios filmos: “Leningrad Music 
Hall,” “The World We Want 
To Live in” ir apie Lietuvą.

Pradžia 8 vai. vakare, La
bor Lyceum, 72 West 25th 
St., Bayonne, N. J. Tad, įsi- 
tėmykite gerai, kad nepamirš
tumėte.

P. Janiūnas, 
Kuopos Sekr.
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Mano manymu, laimingi bu
vo tie draugai ir draugės, ku
rie turėjo progos dalyvauti pe
reitame dienraščio Laisvės šė- 
rininkų suvažiavime sausio 28 
d., 1945 m., Brooklyn, N. Y.

Mes gi, nedalyvavusieji, ko
lonijose nekantriai laukėme 
Laisvės numerių, gaudydami 
žinių apie suvažiavimo eigą, jo 
pasekmes ir aprašymus iš di
džiojo bankieto. Išrodo, viskas 
buvo pripildyta draugišku ma
lonumu.

Nepaprastai svarbu buvo 
skaityti redakcijos raportas, 
labai tinkamai paruoštas ir 
draugo Rojaus Mizaros nuose
kliai skaitytas. Iš raporto ne
smagu buvo sužinoti, jog laiki
nai nebeišgalėsime palaikyti 
anglų kalboj vedamą skyrių, 
kurio palaikymas šioje gadynė
je yra mums būtinas.

šiame reikale norėtųsi ir bū
tų daug ką pasakyti, bet bus 
labai negerai, kuomet raštas 
nusities. Tad tik tiek pareiš
kiu, jog labai pageidauju, kad 
angliškas skyrius būtų galima 
palaikyti.

Draugo Buknio raportas 
namo klausime irgi buvo labai 
žingeidus visiems. Mano nuo
mone, kuomet senasis namas 
nebepatenkina, ir kuomet jau 
einame prie įsigyjimo naujo 
erdvesnio namo, tai ir pirkime 
jį gerą, erdvų ir su didesne 
svetaine, negu Laisvė dabar tu
ri. Kuomet Laisvės Bendrovė

lo, ar drąsos? Bet mes lowellie- 
čiai aiškiai matome, kad d. 
Bakšio turėta abiejų elementų 
truputį per daug. Taipgi neži
nome, ką drg. B. tad vadina 
veikimu? Drg. J. J. Bakšys la
bai negražiai save) atsirekomen- 
davo ne tik. paneigdamas low- 
elliečių veikimą ir jų gražias 
pastangas, bet bandė įrodyti, 
jog aš elgiuosi šarlataniškai 
rašydamas korespondencijas 
“ir labai dažnai? apie tokius 
dalykus bei veikimą, ko pas 
mus visai nėra. Antras daly
kas, B. pačių laisviečių suva
žiavime bandė įrodyti, jog 
Laisvės korespondencijos yra 
tuščios, visai kolonijose to nė
ra, ką korespondentai rašo. 
Vienok tam įtikėjo Gilmanas 
ir gal .kiti? Nežinau! Bet kas 
svarbiausia, kad viskas praėjo 
be pastabų net ir iš redakcijos 
pusės.

Na, kas gi čia dabar įsivieš
patavo nebesuprantu.

Mūsų lietuviška kolonija su
sidaro anaip tol ne viršijanti 
tūkstančio lietuvių, su visais 
priemiesčiais priskaitant. Ir tie 
patys pasiskirstę į keletą prie
šingų srovių "(dabar mūsų 
priešingos srovės visos apsi
jungė prieš dem. judėjimą).

Bet mes Lowellyj turime vi
sų pažangiųjų organizacijų 
kuopas gerai gyvuojančias, tu
rime pažangų Lietuvių Piliečių 
Kliubą, .kuris užlaiko patalpas, 
kuriose įvyksta visokį parengi-

kad nemeluojame, bet tankiai 
ne viską aprašome. Kaip ką 
suvėluojame ir taip tas jau 
pasilieka, kaipo susenęs daly
kas. Aš galėčiau apie kiekvie
ną įvykį atskirai trumpai pa
rašyti ir pasiųsti Laisvei, bet 
kadangi aš negaliu užsidirbti, 
tai jau ne taip lengva man su 
lėšomis, tai vietoj siųsti apie 
kiekvieną įvykį atskirai, aš su
renku ir aprašęs net keletą 
skirtingų dalykų siunčiu Lais
vei pilną voką už tą patį paš- 
taženklį. žinoma; ne visados 
taip darau. Priklauso, kaip kas 
pas mus įvyksta apie tą patį 
laiką. Juk ne visos mano ko
respondencijos esti ilgos. Ir 
atskiras klausimas nenutiestas

Jersey City, N. J.
Ligoniai. ,

Mūsų LDS narių tarpe apsi 
reiškė nelaimingi atsitikimai. 
Buvo ligoninėj ir jiems pada
rytos operacijos ir dar dabar 
esą serganti, nors iš ligoninės 
jau visi parėjo, tai O. Vernic- 
kienė, O. žalkauskiehė ir A. 
Matulis. J. Augučiūtė buvo 
sunkiai susirgusi 10 ,d. vasario, 
bet pasirgus savaitę jaunoji 
mergina pasveiko, senius pra
lenkdama su sveikata. Iš visų 
ligonių sunkiausiai sirgo O. 
žalkauskienė.

Krank Sinatra

Šamo kariuomenėje vykti į Eu
ropą ir naikinti fašistinius 
barbarus. Jūs galite būti var
gonininku, sakyti eiles už Lie
tuvą, būti Lietuvos “patriotu,” 
bet nežinai, kaip tas Lietuvos 
kraštas atrodo. Būtų labai 
sveika Stukui, kad žiūrėtų savo 
biznio, bet pamirštų “naikinti 
Lietuvoje komunistus,” kurių 
nežino ir trumpas rankas turi.

Well.
Well, jūs kitų miestų lietu

viai namų savininkai nesijuo
kite, bet pas mumi miesto ad
ministracija paskelbė namų sa
vininkams stebuklus. “Stebuk
lai” yra toki, kad miesto admi
nistracija numuša taksus ant 
nuosavybių $11.74 ant tūks-

Elizabeth, N. J
Prakalbos ir Aukos.

pasirinks pilnai patenkinančią 
įstaigos reikalams vietą, tai pa
žangieji lietuviai, kurių yra 
daug, — tūkstančiai pažangių
jų organizacijų narių ir. Lais
vės simpatikai nuoširdžiai 
rems tokį svarbų ir didžiai rei
kalingą darbą. Jeigu jau rei
kia daryti, tai gerai daryti.

Draugų dalyvių diskusijos 
ant redakcijos raporto buvo 
gana įdomios. Buvo daug svei
kų ir kanstruktyvių minčių pa
reikšta, kas liudija gražų poli
tinį subrendimą ir didelį rū
pestingumą dienraščio reika-

mai vietinių organizacijų. Tu
rime Lietuvos* Sūnų ir Dukterų 
Pašalpinę Draugystę, kuri yra 
pažangi ir remia visus pažan
gius darbus. Mes visuomet sa
vo kolonijoj išpildome kvotas, 
kokios esti mums paskirtos. 
Mūsų L.L.D. 44-ta kuopa jau 
dveji metai kaip stovi garbės 
surašė. Mūsų L.D.S. 110-ta 
kuopa per gražų pasidarbavi
mą vajininko Jono Daugirdos 
gavo dovaną už prirašymą 
daugiau naujų narių. Mes tūk
stantines sumas pinigų esame 
sukėlę pagelbai karo reikalams

luose. Tas viskas mus labai 
džiugina.

Vienok, buvo, nors ir mažai, 
nereikalingų krimstelėjimų vie
nur ar kitur. Kas, žinoma, veik 
neišvengtina tokiuose plates
niuose suvažiavimuose. Tas ga
li kilti, kad ir iš geriausio šir
dingumo. Tai ne dėl politinių 
minčių skirtumo. Pamatiniai 
imant yra gražiausias vienin
gumas dienraščio labui ir pas
tangoms baisiojo karo greites
nei pergalei.

Ar Lowelly Yra Veikimas?
Nors neturėjau progos daly

vauti viršminėtame Laisvės 
šėrininkų suvažiavime, tačiau, 
kaip tai netikėtai likau užkliu
dytas. Ne tik aš pats likau 
“užatakuotas,” bet ir kolonija, 
kurioje gyvenu ir ten nesu pa
skutinis veikime, todėl vietinis 
veikimas man yra labai žino
mas ir esu labai susijęs su juo- 
mi.

Kad draugas J. J. Bakšys iš 
Worcester, Mass., nubarė ma
ne už mano ilgas koresponden
cijai ir kad daug jų rašau, 
tai jo tikslas buvo mane už tai 
“nuplakti.” Ir pripažįstu, jog 
jis turėjo pilną tiesą mane kri
tikuoti. Nors ir čia jis neįma- 
tė priežasties, .kodėl mano kai 
kurios korespondencijos ilgos. 
Bet gi, jis per toli nuslydo ne
gražiai pažemindamas, arba 
bandydamas visai paneigti mū
sų kolonijos veikimą. Tuomi 
draugas B. pastato save į tokią 
poziciją, kuri nei jam pačiam, 
nei visam judėjimui nieko ge
ro nelemia.

Kaip man norėtųsi sužinoti 
jo tikrąjį tikslą? O gal ten jo
kio tikslo nebuvo? Tas padary
ta tik todėl, kad nežinota ką 
geresnio pasakyti, bet vistiek 
norėjosi “florą” užimti?

Štai, ką drg. Bakšys pasakė:

per Russian War Relief tiesio-i 
giniai ir vėliau per Lietuvai 
Pagelbos Teikimo Komitetą. 
Mes keturių kolonijų bendru 
veikimu surengiame didelius 
piknikus spaudos paramai ir 
tam panašiai. Mes savo koloni
joj turime nei .kiek nemažiau 
parengimų, kiek jų yra Wor
cesteryj, tame pilnai Bakšį už
tikrinu. Nors Worcesteryj pri- i 
skaitoma bent dešimt kartųi 
daugiau lietuvių, negu Lowel
lyj, tai mažų-mažiausias paly-. 
ginimas.

Tiesa, mes turėtumėm turėti; 
dar geresnį veikimą, negu turi- į 
me dabar. Tai mūsų pareiga 
vystyti ir siektiš vis prie gere
snio veikimo, bet ar to nereikia 
ir Worcesteryj? Ar draugo 
Bakšio dirvoje jau visos usnės 
išravėtos? Tik tiek žinome, 
kad ne visi draugai worceste- 
riečiai - veikėjai taip prastai 
mano apie Lowellį; kurie, patys 
veikia, tai ir kitų veikimą mo
ka įvertinti.

Nesuprantu, kodėl Naujosios 
Anglijos besirdkomenduojantis 

veikėjas, nuvažiavęs į Laisvės 
suvažiavimą, vietoj, kad per- 
stačius tikrąjį čionykštį judėji
mą, matė reikalo tą judėjimą 
paneigti? Juk tas niekam gar
bės neduoda. Draugas Bakšys 
nukalė šitokią “formula” apie 
Lovvellį. O draugas Gillmanas 
baisiai tuomi sužavėtas, gero
kai pazalatino tą keistą “for- 
mulą” ir vasario 3 dienos “Vil- 
nyj” atsiduso: Ak tu pasauli, 
pilnas keistenybių ! “... kurie 
neveikia—tie turi laiko plepė
ti.” Taikoma lowellieciams. Tai 
kažin, ar tik tie kalviai ne pa
tys sau tą keistą formulą nu
sikalė? Tik jau, draugai, jūs ne 
pritaikinsite lowellieciams tos 
savo keistos filosofijos.
Kodėl Mano Korespondencijos

“... štai, iš Lowellio drg. Kar- 
sonas rašo dažnai ir ilgiausias 
korespondencijas, net po tris 
špaltas apie kolonijos veikijną. 
Mes gi žinome, kad Lowellyj 
veikimo kaip ir nėra” (Mano 
pabraukta. — J. M. K.)

Pasakyta labai drąsiai. ’ Bet 
nežinau ko čia daugiau, ar me-

perdaug.
Manau, redakcija galėtų no

rint, nedėti viską po vienu 
lantgalviu, jei galima, atskirus 
dalykus galėtų patalpinti kitą 
dieną, tik uždėjus: Lowell, 
■Mass. Pilnai pildysiu redakci
jos pageidavimus tame klausi
me be jokių atakų ant koloni
jos.

Apart visokių parengimų yra 
daug kas parašyti ir kitokiais 
klausimais. Parašau šį tą, ma
tant, kas yra reikalinga mūsų 
kolonijoj ir kas gali pagelbėti 
judėjimui abelnai. Todėl rašau 
apidažniai, bet ne perdažnai. 
Ar tai blogai? Reikėtų dažniau.

Kuomet yra judėjimas—vei
kimas, tai yra ir apie ką rašy
ti. Mūsų veikimas turi atspin- 
dėt spaudoje, o kas tą vadina 
“plepalu,” kaip A. Gilmanas 
vasario 3 d., “Vilnyj,” tai taip 
sakydamas jau pats plepa ne
sąmones.

Geriausia bus, jeigu mes ben
dradarbiaudami kooperuosime 
su redakcijomis; jeigu rašysi
me, kaip redakcija pageidau
ja, tai visuomet bus gražus su
sitarimas. Gi ar dar nesu ga
vęs jokių išmetinėjimų nuo 
draugų redaktorių. Kas netin
ka spaudai, suprantama, neturi 
ir pasirodyti spaudoje. Ypatin
gai pažangiojoj spaudoj. Nes 
jeigu redakcija viską sudėtų 
dienraštyje, kas pakliūna į jos 
rankas, tai tokio laikraščio pa
tys nebemylėtumėm.

Mes, lowellieciai, nenorim 
pyktis su draugu Bakšiu, kai
po pats tik save atstovaujančiu 
šioje atakoje, bet būtų gerai, 
kad toj vietoj, kur jis suvažia
vime pasakė, jog jam yra žino
ma apie Lowellj, tai dabar pri
sipažintų, jog jis visai nepa
sistengė susipažinti su Lowel
lio lietuvių veikimu pirm va
žiavimo į šėrininkų suvažiavi
mą ir todėl jo išsireiškimas bu
vo visai neapgalvotas.

Šias mintis išreiškiu varde 
mūsų visos pažangiosios kolo
nijos. -7. M. Karsonas.

Ilgos?
Draugai ir draugės, sulyg 

mūsų kolonijos didumo, mes 
turime gerą veikimą. Nėatsi- 
liekame nuo daug didesnių ko
lonijų. Pas mus parengimų es
ti daug ir jie visi išeina su ge
romis pasekmėmis. Mes per 
savo korespondencijas ne tik,

NUO REDAKCIJOS. Mes
manome, kad drg. J. J. Bakšys
nenorėjo paneigti nei draugus 
lowed iečius jų veikime, nei 
drg. J. Karsoną už jo rašinėji
mą, tik taip neatsargiai išsita
rė. Manome, kad kaip d. J. J. 
Bakšys, taip ir d. J. Karsonas 
neįsižeis, bet dirbs su visa 
energija bendram tikslui, kaip 
ir iki šiol.

Kas dėl drg. J. Karsono il
gų korespondencijų, tai aty- 
džiai jas sekant galima buvo 
pastebėti, kad labai dažnai jos 
padengė ne vien Lowellio vei
kimą, bet tam tikros . Mass., 
valstijos dalies, keturių miestų 
— Lowell, Nashua, Lawrence 
ir Haverhill, kurie dažnai ben
drai veikia, ruošia parengimus, 
ALDLD kuopų 7-to apskr. ri
bose, kurio pirmininko parei
gas eina drg. J. Karsonas, bu
vo surištos su Laisvės pikni
kais ir kitais dideliais Mass, 
parengimais. Lowellio kores
pondencijos niekados neužėmė 
laikraštyj, vietą, kad dėl to ne
galėjo pilnai tilpti Worcesterio 
vieno, ar kito draugo kores
pondencija. Jeigu tūlos pilnai 
netilpo, tai “L.” suvažiavime 
buvo aiškintos priežastys, ko
dėl.

Taigi, manome, kad šiuo ir 
baigsis šios diskusijos, nes nė
ra prasmės jas tęsti <po suva
žiavimo. Suvažiavime buvo 
rimtų diskusijų, drg. Karsonas 
ir lowellieciai, kurie buvo pa
liesti, čia atsakė ir manome, 
kad visi turime būti patenkinti.

Visoj Amerikoj garsus radio 
dainininkas ir judžių aktorius, 
kurio metinės įplaukos siekia 
vieną milijoną dolerių, 1 Frank 
Sinatra buvo pašauktas iš Hol
lywood į Jersey City, naujokų 
ekzaminacijai. Jo pasirodymas 
j Local Board sutraukė nema
žą būrį žmonių. Sinatrą jie 
tiek pamylėjo, kad policijai 
nespėjus jo apginti, likosi pal
tas sulamdytas. Sihatra yra 
gimęs Hoboken, N. J., Jersey 
City priemiesty, ir jaugęs Jer
sey City. Sinatra esąs karštas 
Roosevelto rėmėjas ir laike 
pereitų prezidentinių rinkimų 
aukojo Roosevelto išrinkimui 
$7,000.

Tačiaus, yra keistas nuoti- 
kis, kada tik Sinatros I judžiai 
būna rodomi Jersey City, tai 
tuomet visada būna jo paveik
slų baubimas iš jaunimo pusės.

Sužeistas.
LDS 133 kuopos paryš Ver- 

nickas likosi sunkiai sužeistas 
karo lauke; tą pranešė Karo 
Departmentas jo motinai. Ta
čiaus šiomis dienomis motiną 
aplankė nuo sūnaus laiškutis, 
kuris prašo motinos nesirūpin
ti. Sūnus sako, kad likosi leng
vai sužeistas; motina nusirami
no, bet nežino, kam tikėti, sū
nui ar Karo Departamentui.

Vernickas yra parašiutinin
kas — iš lėktuvų i šokėjas, ir 
manoma, kad jam: šokant iš 
orlaivio patiko jį nelaimė. Lin
kime greitai pasveikti ir su 
pergale parvykti į namus.

Baisu.
Mes Jersey ’ City, šeštadie- 

.niais girdime lietuvių radio 
pusvalandį, vedamą Jokūbo 
Stuko iš Newarko. Pora savai
čių atgal Stukas labai grau
džiai pravirko, kad mažai kas 
rašosi į jo radio Rūtos Kliubą 
ir jeigu nebus daugiau narių ir 
dolerių, tai Stukas turės savo 
pusvalandį uždarytį.

Ir kad išgąsdinti savus para- 
pijonus, Stukas susuko: Rašy- 
kitės .prie jo Radio Rūtos Kliu- 
bo, kad jisai galėtų oro bango
mis savo tėvų šalį Lietuvą “iš
laisvinti” ir išnaikinti visus

tančio dolerių ir vietoje $61. su 
centais už tūkstantį 1944 me
tais, tai 1945 bus tik $49 su 
’centais.

Kodėl? Todėl, kad visi mies
to gyventojai kalba, kad šiais 
metais miesto administracijos 
rinkimai įvyks gegužės mėnesį 
ir mūsų amžinas miesto gas- 
padorius Hague vėl būsiąs ant 
baloto. Miesto gyventojai at
mena 4 metai atgal, kuomet 
^miesto administracija buvo ta 
pati išrinkta, tai netik ji atėmė 
Tuomet numuštus taksus, bet 
'•magaryčiom uždėjo penkinę 
daugiau. Ar tik nepasikartos 
Šiais metais panaši istorija?

Miesto administracija iš sa
vo pusės aiškina, kad ji gavo 
nuo Railroad kompanijos $10,- 
000,000 nuošimčių ir galinti 
taksus numušti. Pilietis.

Jankiai gali įsiveržt Ja- 
ponijon, sakė japonų radi
jas.

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

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

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

Tel. GLenmore 5-6191

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINR)

Didelis pasirinkimas visokiu 
Vynų Ir Degtines.
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidal
Savininku*

411 Grand St. Brooklyn
Lietuvoje komunistus!

Well, broli Stu.kai, prastas iš 
tavęs komunistų naikintojas, 
jeigu nebuvai tinkamas Dėdės

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA)

Parsaindo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam. į
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN |
\ Telephone: EVergreen 8-9770

F. W. Skatins
(SHALINSKAS)

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.

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BAELAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus.

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. , BROOKLYN, N. Y.

Vasario 11 dieną atsibuvo 
pasekmingos prakalbos. Kalbė
jo Antanas Bimba. Prakalboj 
skaitė ir laišką iš Lietuvos apie 
baisų vokiečių žiaurumą, net 
baisu klausyti.

Buvo renkamos aukos. Aukų 
surinkta Lietuvos žmonių pa
galbai $226.25. Aukavo seka
mai: Po $10: J. Zaveckas, B. 
Burkauskas, A. Montvila, P. 
Blieka, G. ir J. Kardauskai, A. ir 
K. Trepkai ir G. ir M. Kazlaus
kai.

Po $5 aukavo: J. Wizbaras, 
J. Laukaitis, J. Navulis, J. Sta- 
dehnkas, Z. Stasiulis, M. Jasi- 
nauskienė, K. Balčiūnienė, A. 
Saulėnas, M. Rudžionis, O. 
Slančiauskienė, M. Ražanskie- 
he, A. Labanauskas, J. Sida- 
ras, D. Burkauskas, P. Kardo- 
kas ir F. šaulis $4. V. šerelis 
aukavo $3.

Po $2 aukavo: V. Žilinskas, 
F. Kidžius, J. žižas, J. Brūzge, 
P. Taras, S. Baltutis, A. Luko
ševičius, J. Adamunas, A. Po
ciūnas, W. Paulauskas, Tama- 
siūnas, L. Bartkienė, P. Vaičio- 
nis, J. Makutėnas, F. Savičius, 
M. Martin, G. Budris ir J. Sa- 
banskas.

Po $1 aukavo: V. Davienė, 
F. Visockis, M. Pakštienė, B. 
Makutienė, M. Tarasienė, F. 
Urbonas, C. Andriūnas, J. Si
manaitis, R. Kašita, J. Davis, 
J. Pasilevičius, K. Miškauskie- 
nė, M. Radžiūnas, K. Paciu- 
nienė, A. Šimkus, Panauskienė, 
Kicenius, Kardauskienė, Con. 
Jarry, K. Janužiai, A. Kalati- 
nas, G. Liūgą, J. Šidlauskas, J. 
Zagreckas, J. Usonis, A. Pet
ruškevičius, A. Medžiūnas, A. 
Balinskas, Draugas, A. Stre- 
peika, A. Skairius ir M. Kisa- 
lienė 50c. Visiems aukavu
siems širdingai ačiū.

Nekurie aukavo dienraščio 
Laisvės bazaro reikalams, tai 
tų vardai tilps vėliau. Ačiū ir 
svetainės manadžeriui P. Za- 
greckui, kuris mandagiai pa
tarnavo. Prakalbos atsibuvo 
Lietuvių Laisvės (Liberty) 
Hali. A. Skairius.

LAISVES BAZARAS
Kovo-March 16, 17 & 18th

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

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

Salėse, 318 Grand St.

i *

GIVE
GIVE M0R£

J. V. DUODA GEROM 
ŠEIMININKĖM RAUDO

NŲ PUNKTŲ DOVANA
Patriotinės Amerikietės šei
mininkės kasdien gauna extra 
raudonųjų punktų už darbą, 
kurį tik jos tegali atlikti šiai 
šaliai.

Norinčioms gauti šią rau
donųjų punktų dovaną štai 
kas reikia daryti. Taupykite 
kiekvieną lašą panaudotų vir
tuvinių riebalų. Greit prista
tykite juos savo mėsininkui. 
Už kiekvieną svarą jis duos 
jums 2 raudonuosius punktus 
d o v a n ų ... štai kaip būtinai 
reikalingi tie panaudoti rieba
lai gamint vaistams, parakui, 
dirbtinei gumai, muilui ir Šim
tams kitų svarbių dalykų ka
ro laukui ir naminiam frontui. 
Taupykite juos, iki paskutinė 
patranka muš šūvį!

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.

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Nupiešiam PlanusDarome ir Pritaikome Akinius
DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tėl. EVergreen 7-6868

VALANDOS: į įį2

Penktadieniais uždaryta

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

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-spinduliu 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikrlm 
tinkamą gydymą.

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

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

(Isist. 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

py

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110
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TARYBINES LIETUVOS SUGRĮŽIMAS 
J IŠLAISVINTĄ KLAIPĖDĄ

Lietuviai Raudonarmiečiai Žaibiškais Žygiais Atėmė Iš 
Naciu Sveiką Klaipėdos Geležinkelio Stoti

Rašo leitenantas A. Mate- 
jūnas:

Mažiukas mūsų automobi
lis “džypsas” bėgo per Klai
pėdos kraštą, taip brangų 
lietuviškoms širdims. Apie 
15 kilometrų nuo Klaipėdos 
mes pamatėme tirštus dū
mus kylant iš miesto. Tre
čioj dienoj po Klaipėdos iš
vadavimo dar tebedegė vo
kiečių padegti fabrikai ir 
uosto sandėliai.

Už ketverto kilometrų 
nuo miesto mes išvydome 
mūšio ženklus — apkasų li
nijas su spygliuotų vielų 
žabangais, sužalotus tankus, 
sudaužytas patrankas ir 
prieštankinius griovius. Ke
lias buvo užverstas nukirs
tais pakelės medžiais.

Įvažiuodami į Klaipėdą 
nuo Gargždų šono, mes ma
tėme visai sveikus malūną, 
apskričio ligoninę ir mielių 
fabriko keturiu aukštu trio- 
bėsi. Bet naciai labai sunai
kino namus palei didelę 
Laukininkų gatvę. Liepojos 
ir buvusios Prezidento gat
vės skersgatvis ir artima 
apylinkė atrodė kaip po bai
saus viesulo.

Buvo žiaurių mūšių Klai
pėdos uoste ir šiaurinėje 
Dangės upės pakrantėje. 
Vokiečiai iš Smiltynės bom
bardavo šią miesto sritį po 
to, kai jie buvo išvyti iš pa
ties miesto. Naciai sunaiki
no gražiausią Klaipėdos da- 
ii-

Geležinkelio stotis išliko 
nesužalota ir jos apylinke 
tik mažai tepažeista. Tai 
todėl, kad lietuviškieji Rau
donosios Armijos junginiai 
smarkiai veikė ir per žai
bišką ataką greitai užėmė 
geležinkelio stotį ir jos sri
tį.

Vejami iš miesto, vokie
čiai, tačiau, susprogdino bei 
padegė uosto sandėlius, me
chaniškas jo sritis ir kitus 
įrengimus, didelį celiulozo 
fabriką, sudegino buvusiąją 
Feinbergo audyklą ir kitus 
fabrikus, miesto valdybos 
rūmą, Raitas spaustuvę ir 
gubernatoriaus namą. Bet 
“dangorėžis”, buvęs Klaipė
dos krašto valdžios' rūmas, 
pirm vokiečiams atplėšiant 
tą kraštą nuo Lietuvos, išli
ko sveikas kokiu tai stebuk
lingu būdu.

Vokiečiai išsivežė iš Klai
pėdos fabrikų ir dirbtuvių 
mašineriją, įvairius svarbes
nius pramonės įrengimus ir 
daug paprastos privačios 
nuosavybės. Tačiaus Fein
bergo audykloje liko kelios 
mechaniškos staklės ir vie
nas presas Memeler Dampf- 
boot spaustuvėje. Šis laik
raštis buvo hitlerininkų or
ganas ir tuo laiku, kai Sme
tona tebevaldė Klaipėdos 
kraštą.

Dabar Klaipėdos miesto 
taryba jau eina savo parei
gas, ir prasideda naujas gy
venimas mieste po nacių 
barbarizmo.

KRISLAI
(Tasa nuo 1-mo pusi.)

Tarybų. Lietuvoje pradėjo 
eiti jaunimo laikraštis, bene 
žurnalo formoje, “Gretos.”

Bus atgaivinta mokslinis 
žurnalas “Kultūra.”

O Lietuvos Rašytojų Sąjun
ga, girdėjome, tuoj pradės 
leisti literatūros ir meno žur
nalą “Raštus.”

Anksčiau ar vėliau gausime 
juos ir mes.

Raudonosios Armijos ka
riai maršuoja Klaipėdos 
gatvėmis frontan prieš vo
kiečius. Tarybinės Lietuvos 
vėliava plevėsuoja virš mie
sto. Raudonoji Armija, kuri 
sugrąžino Lietuvai sostinę 
Vilnių, taip pat sugrąžino 
jai jūrinį Klaipėdos uostą. 
Keli šimtai gyventojų iš ap- 

1 linkinių kaimų jau sugrįžo į 
Klaipėdą.

KAUNO KRONIKA
Ukmergės Apskrityje

Iki spalio 15 cl. Ukmergės 
apskr. žemė grąžinta 1701 
darbo valstiečiui, bendroje 
9450 ha sumoje. Naujai duota 
4853 ha 590 asmenims, že
mes fondą sudaro 34.937 ha.

iį n

Biržų Apskr. 1784 Darbo 
Valstiečiai Atgavo 

Savo Žemes
Biržų apskrities žemės fon

dą šiuo metu sudaro 26,838 
ha. Iki šios dienos 1784 dar
bo valstiečiai jau susigrąžino 
žemę. Naujai gauti žemę pa
duota 1420 pareiškimų. Arklių 
iš apkarpomųjų ūkių paimta 
126. Karvių naujakuriams nu
pirkta 472. Iki šios dienos 
duota žemės naujai 653 dar- 

! bo valstiečiams.
--------- ;—i----------

Žemės Dalijimo Darbai 
Lazdijų Apskr.

Lazdijų apskrities žemės 
fondą šiuo metu sudaro 8507 
ha žemės. 337 darbo valstie
čiai tuojau susigrąžino patys 
žemę. Jų atgautoji žemė su
daro 2016 ha. Naujai gavo 
žemę 375 naujakuriai, bend
roje 2814 ha sumoje. Valsty
biniams reikalams palikta 
1096 ha žemės, miškų žiny- 

■ bai perduota 913 ha, fonde 
i šiuo metu liko 1666 ha.
Laisvas Žemės Ūkio Produktų 

Supirkimas Šalčininkų Var
totojų Kooperatyve

Šalčininkų vartotojų koope
ratyvas pradėjo laisvai supir
kinėti iš vietos valstiečių bul
ves, daržoves, uogas, grybus 
ir kitus produktus. Valstiečiai, 
pardavusieji kooperatyvui sa
vo gaminius, turi teisę pagal 
nustatytą tvarką nusipirkti 
ten pat kooperatyve pramoni
nių prekių valstybinėmis kai
nomis: druskos, muilo, žibalo, 
žemės ūkio įrankių, vinių, ge
ležies, degtukų, papirosų, deg
tinės ir kitokių prekių.

Vardai Mosčiy, ir Nuo 
Kokių Ligų Pagelbsti

’ No. 1. M. J. SVILPA’S Miracle Oint-
I ment. For Toothache; irritation and 
hardening of the gums.—Šita mos- 

I tis prašalina danties skaudėjimą ir 
sustiprina smegenis. Kartais žmogus 

! neturi dantų, kad smegenis nesvei- 
i kos, vartok šitą mostį, gausi pagel- 
bą. Jei dantis supuvęs, be abejones 
turi ištraukti ji. Šita mostis priimni 
vartot 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 

1 įvairius paviršutinius skausmus, 
i 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 oncal $1.25 
No. 3. M. J. SVILPA’S Miracle Salve. 
A remarkable remedy for skin irri
tation. Šita Mostis Stebuklingai gel
bsti nuo daugybės įvairių Odos ligų 
ir nuo kitokių ligų. Prašalina išbė
rimus, Votis, Rash, Piles, Sainus, 
Athlete’s Foot ir trūkimą Odos. Nu
deginimo, Nušutimo, 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 78, Sta A. 
HARTFORD, CONN. 

Vietiniam—68 Putnam St.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

JUNIOR TELLER
STENOGRAFe-TYPISTE

I. B. M. Proof Machine 
j Operatoriai

Puikiausia Proga Gabiem 
Pradiniam.

Patraukianti Alga

TELEFONUOKITE
CHICKERING 4-3500

(45)

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)

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

SO. BOSTON, MASS.
Šiuomi pranešu So. Bostono lietu

viams, kad pirkau štoruką po
121 F St., kamp. 4th St.

Prašau užeiti.
J. CASPAR

(45-47)

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

bus rodoma 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)

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 sušclpi- 
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-į 

giami krutamieji paveikslai. Bus 
rodomos sekančios 2 filmos: NO 
GREATER LOVE — kaip Sovietų 
žmonės kariauja ir LIFE OF LIN
COLN — 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. (įskaitant tak
sus). — Rengėjai. (44-45)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubo susirinki

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

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubo susirinki

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

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

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 
Brooklyn, N. Y. Dainuos Laisvės 
Choras. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės 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)

Biznieriai, Skelbldtes
“Laisvėje” i

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA
■į ■ VYRŲ 

KRITIŠKAM KARINIAM DARBUI
LA1SN1U0T0 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)

VYRAI IR BERNIUKAI
Abelnas Darbas

SALDAINIŲ KRAUTUVĖJE
Patyrimas Nereikalingas 
Puikiausia Proga Pakilimams 

Laikas ir Pusė už Viršlaikius
DUODAME UNIFORMAS

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
'• '(48)

MEDŽIO DARBININKAS 
STALIORIUS IR 
MAŠINŲ VYRAS 

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

(47)

VYRAI 
FABRIKO DARBAS

Gera Alga.
TALKING TOY CO., j 

105 Lorimer St., Brooklyn.
(47)

VYRAI—VYRAI
Sandeliui, Maspetlf, L. L Būtina, pramonė. 
Linksmos darbo sąlygos. Abelnai uždarbiai 

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

ir Grand Avc., Mąspcth, L. I.
________________________ I______________ (47)

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSE PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY
• arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST
(51)

VYRAI
JAUNI VYRAI

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

NUOLATINIS i DARBAS
MATYKITE MR. ELBERT,

238 40TH STREET,
BROOKLYN, N. Y.

(47)

BUD1NKŲ APTARNAVIMAM 
DARBININKAI

Apvalytojas. Svarinimo darbas, ir 1.1. 
Naktimis.

RESTAURANTO
DARBININKAI ,

Dieninis Darbas—Sekmadieniais Nedirbama.

BŪTINA PRAMONĖ
Viršlaikiai, periodiniai pakėimai. 

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 ^Ave. Subve iki 14th Si. 

_______________________ ' _________ (47)

į 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)

REIKALINGI FIREMEN
Reilly 'Stoker Boiler 

NUOLATINIS DARBAS. 
GEROS ALGOS.

Prisilaikoma WMC Taisyklių.

BUDMAR MILLS & MFG. CO.
350 Hoover Ave., 

BLOOMFIELD, N. J.

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

MERGINOS
DALIAI LAIKO RAŠTINĖS DARBAS

Didelė Insurance Kompanija 
Pritaikoma valandos 

High School studentėms.
LINKSMOS APLINKYBĖS

PUIKIAUSIA ALGA 
4-TOS LUBOS 

80 JOHN STREET, 
NEW YORK CITY.

SANDĖLIO 
APVALYTOJAS

ABELNAS VALYMO 
DARBAS

TAIPGI SANDĖLIO VYRAS 
PATYRĘS PRIE 

WHOLESALE GROSERIŲ 
TELEFONUOKITE WA. 5-9500 

nn

PAGELBININKAS PRIE TROKŲ
Patyrimas nereikalingas. Laikas ir pusė už 

viršlaikius. Nuolatinis darbas.
TELEFONUOKITE HUMBOLDT 3-4867. 

(50)

REIKALINGI 
MEDŽIO KRAUSTYTOJAI 

BŪTINA PRAMONE 
NUOLATINIS DARBAS 

VIRŠLAIKIAI JEI 
PAGEIDAUJAMA 

40 VALANDŲ SAVAITE
J. GIBSON McILVAIN CO. 

58TH & WOODLAND AVĖS. 
PHILADELPHIA, PA.

_______________________________________ (50)

BALTIMORE & OHIO R.R.
Turi Vietų

PAPRASTIEM 
DARBININKAM

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

PilULADELPHIA, PA.
______________________ -________________(46)

VYRAI
MOKINIAI
DIENINIS ŠIFTAS 

65c į Valandą Pradžiai 
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
NAKTINIS ŠIFTAS. 

71 «/2o | 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 chemiški}
Įrengimą seniai Įsteigto) kompanijoj.

CHARLES LENNIG & CO. 
5000 Richmond Street 
PHILADELPHIA 

(BRIDESBURG)
Mūsų atstovas su. jumis tarsis pas 

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

VALYTOJOS
MOTERYS

BŪTINAM VALYMUI 
SALDAINIŲ FABRIKE 

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

šeštadieniais
8 A.M. iki 12 Noon

’ SEKMADIENIAIS
NEDIRBAMA

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
_______________________________________(48)

STENOGRAFE
PAGEIDAUJAMA MOKANČIŲ 

KNYGVEDYSTĖS, 
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)

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 
STENOGRAFES 
$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)

VIRĖJA
PATYRUSI

PRIE FISH SAUCE 
IR KEPIMO VIETŲ

MADINGAS VIEŠBUTIS
Rašykite Box 710 Equity 

113 West 42nd St., N. Y. 18.
(46)

TYPISTE
JAUNA

Linksmos Darbo Sąlygos
Bonai Prisideda Prie Algos!

PROGA PAKILIMAMS

30 ROCKEFELLER PLAZA 
47-tos Lubos

(X)

MERCINOS-MOTERYS
Būtinai! Skubiai!

MAŠINŲ OPERATORĖS
Patyrimas nereikalingas.

PILNO LAIKO DARBAS
48 VALANDŲ SAVAITĖ

3:30 IKI VIDURNAKČIO
Atsineškite gimimo certifikatą ir 
kreipkitės į U.S.E.S., 600 Bloomfield

Ave., Bloomfield, N. J., ar į
Eastern Tool & Mfg. Co.

129 BLOOMFIELD AVE.
BLOOMFIELD, N. J.

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių

(51)
TYPIST 

Gera proga pradiniai. 
NUOLATINIS DARBAS 

Telefonuokite Miss Drangsland 
RECTOR 2-1882.

.________________(17)

TYPIST
Mokanti stenografijos, 

atydi, sąžininga, su kelių metų patyrimu. 
PRADINĖ ALGA $32 Į SAVAITE 
Su gera ateitim. Linksmos darbo sąlygos.

Telefonuokite Mr. Kuney 
CALEDONIA 5-7800

(51)

MOTERYS IR MERGINOS
Lengvam fabriko darbui. Linksmos darbo są

lygos. Viršlaikiai viršaus 40 valandų. 
Pokarinė proga.

TELEFONUOKITE HUMBOLDT 3-4867.
 (47)

TYPIST-EXPORT. PATYRUSI.
TYPIST - BILŲ IŠSIUNTINĖJIMO 
RAŠTININKE, UŽSAKYMŲ RAŠ
TININKE - WHOLESALE GRO
SERIŲ DEPARTMENTE FILE 
RAŠTININKĖ, PAGELBINE KNYG- 
VEDĖ, GERAI SKAIČIUOJANTI. 
5 DIENŲ SAVAITE. PASTOVŪS 
DARBAI. TELEFONUOKITE
WA. 5-9500. (50)

TYPISTĖ
Mokėjimas comptometry naudinga. 

Įvairus darbas kaštų accounting departmenta.
Puiki proga nuolatiniam darbui.

MR. BRATTIG.
REPUBLIC STEEL CORP.

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

(46)

RAŠTININKĖS
File ir Išsiuntimų Departmental 

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

BOX 802F, 20 WEST 43RD ST.,
N. Y. C.

 (45)
MERGINOS

LENGVAM DARBUI 
<Jera Alga.

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

(47)

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 SO 
PATOGU IR Į HUDSON TUBES.

(48)

MERGINOS
ABELNAHI FABRIKO DARBUI

l-MI IR 2-RI ŠIFTAI
KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD & 

RHAWN ST.
HOLMESBURG

PHILADELPHIA, PA.
(51)
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NewWko^/g^felliilos Apiplėšė Stubo je 
Dienos Metu

Pora “džentelmaniškai” at-

Atostogomis iš Karo 
Pradėjo Šeimyną

Atbuvęs kariškuose veiks
muose užsieniuose apie tris 
metus, saržentas Juozas Gra
nickas parvyko trim dešim
tim dienu atostogų. Pasisvečia
vęs pas išsiilgusią motiną, Elz
bietą Granickienę, Juozas at
rado jo tebelaukiant ir išsiil
gusią mylimąją, Anne šarkiū-

Sgt. Juozas Granickas

Kadangi tie trys metai buvo 
labai ilgi vienam be kito, o 
karo užbaigos diena taipgi dar 
neužmatoma, jiedu nusprendė 
susivesti dabar. Vedybos įvy
ko vasario 13-tą. Jaunieji iš
vyko medaus mėnesiui, o po 
to, neužilgo, jam vėl nežinomi 
kariškos tarnybos veiksmai, o 
jai — laukimas sugrįžtančio.

Jaunoji Anne Granickas gy
vena Williamsburge, Grand 
St., su savo tėvais, Mr. ir Mrs. 
Peter Šarkiais. Jaunojo moti
na, Elzb. Granickas, gyvena; 
437 Rodney St., yra savininkei 
ten per daug metų esančios 
grosemės.

Linkime jauniesiems šeimy-i 
ninės laimės, o saržentui Gra-! 
niekui sėkmingos tolimesnės; 
tarnybos mūsų kraštui ir lai- j 
mingai sugrįžti pas laukiam, 
čią šeimą. D-ė. I

Nelaimingi Numeriai
Teisėjas Leonard McGee vis 

bausdavo loterijomis pelnikau- 
tojus po $25, bet tie patys 
tankiai ir vėl sugrįždavo pas 
jį. Pagaliau teisėjas nuspren
dė, jog tai nelaimingas nu
meris. Pereitą pirmadienį jis 
pradėjo bausti loterininkus po 
30 dienų kalėti arba po $100 
pasimokėti.

Gen. Stilwell Ragino Remti 
Raudonąjį Kryžiy

Raudonojo Kryžiaus darbuo
tojų pasiruošiamąjame vajaus 
darbui susirinkime, viešbutyje 
Waldorf-Astoria, pereitą pir
madienį, kalbėjo generolas 
Joseph W. Stilwell. Jis pažy
mėjo, jog Raudonasis Kryžius 
rūpinasi teikti kariams tokių 
patarnavimų, kurių pati ka
riuomenė negali suteikti.

Būti kariškiui draugu, pa
tarėju, pagalbininku nelaimė
je ar rūpestyje — tai svar- 
biausis Raudonojo Kryžiaus 
tikslas. /

O tame daugiausia gali pa
gelbėti likusieji namie — au
kodami kraujo gelbėjimui ka
rių. gyvasties, padėjimui su
grįžti į sveikatą. Ir paaukoji
mu pinigų, kuriais palaikoma 
atitinkami centrai, priemonės

ir paruošti žmonės teikti rei
kalingus patarnavimus.

Kitas dalykas, kuriuomi na
miškiai gali suteikti kariams 
smagumo, tai parašymu laiš
kų. Laiškai labai daug reiškia, 
sakė gen. Stilwell.

Raudonojo Kryžiaus vajus 
prasidės kovo 1-mą. New Yor- 
ko miesto kvota yra $21,187,- 
000 iš $200,000,000, turimų 
sukelti visame krašte.

Kalbėdamas apie New Yor- 
ko kvotą, majoras LaGuardia 
pažymėjo, jog tai yra 10 ir 
pusė nuošimčio visos naciona- 
lės kvotos, nors gyventojų yr# 
tik 5-ki nuošimčiai. Bet new- 
yorkiečiai - brooklyniečiai vi
suomet pavyzdingai pasirodo 
patrijotiniuose darbuose, tad 
majoras pareiškė viltį, kad 
pavyzdingai atliks ir šį vajų.

Daily Worker įspėja 
Budėti dėl Wallace
Darbininkų dienraštis Dai

ly Worker pereito antradie
nio laidoje įspėjo newyorkie- 
čius budėti, sakydamas:

“Nors spauda nuduoda, būk 
Wallace paskyrimo klausimas 
išrištas, neužmigkite. Susisieki
te su savo senatoriais ir para
ginkite juos balsuoti už Wal
lace užgyrimą komercijos se
kretoriaus vietai. Kitą tokią 
pat telegramos ar laiško kopi
ją siųskite Senato didžiumos 
vadui, senatoriui Alben Bark
ley, kad jis galėtų parodyti, 
jog amerikiečiai stoja už pre- 
z i d e nto p as i r i n k tą j į. ”

rodančių vyrų pasibeldė į du
ris pas Mrs. Irmą Chick, gy
venančią antrame aukšte 114- 
10 Rockawaya Beach Blvd., 
Queens. Kada jinai atidarė 
duris, jie iš karto pasiūlė pirk
ti gazolinos štampų (ji turi 
gazolinos stotį). Jai atsisakius, 
jie parodę revolverius, nuva
rę ją į kambarį, surišę ir su- 
siglemžę $466 pinigais, 960 
gazolinos kuponų, laikrodėlį ir 
žiedą, vertus virš pusantro 
tūkstančio. Išeidami dar nu
metę jai $40, sakydami, kad 
gal jai reikėsią smulkių.

Plėšikams išėjus, ji šiaip 
taip atliuosavus'užkimštą bur
ną ir pradėjus šauktis pagal
bos. Atėjus iš apačios kaimin
io a ja atrišo ir pašaukė polici- 
1«. • ’ • If

Šiandieną Susirinkimuose ir šeimyniškose Sueigose Primin
kite Visiems, Kad Pabaltijo Tautą Bendras Koncertas ir 
Balius įvyks Vasario 24-tos Vakarą, Irving Plaza Ballroom, 

Irving Place ir E. 15th Street, New Yorke

Parvežė iš Europos 
Sužeistus Karius

Pereitą sekmadienį į New 
Yorko portą parplaukė didžiu
lis ligoninės laivas, vežinas 
988 sužeistus kariškius.

Nežiūrint, kad daugelis jų 
išėjo iš laivo pasiramsčiuoda
mi kriukiais, kiti su parišto
mis rankomis, dar kiti nesu- 
gijusiomis operacijų žaizdo
mis, kur išimta kulkos, tačiau 
sugrįžimo džiaugsmas buvo ne
paprastas.

Grįžtančius karius pasitiko 
WAC benas ir Raudonojo 
Kryžiaus darbuotojai su karšta 
kava ir kitokiais patarnavi
mais. Kariškiai nuvežti į Camp 
Shanks, Orangeburg, N. Y., 
pasilsėti po kelionės, kol bus 
išsiuntinėti į ligonines arčiau 
namų, ten pabaigti pasveikti.

Lengviau sužeistus nugabe
no į kempę busais. Sunkiau 
sužeistus gabeno ambulansais. 
Tokių būta virš 150.

lilomauįantiem Madomis
______

Paminėjimui krautuv.es 80 
' metų sukakties, Abraham & 
Straus darbininkai suvaidins 
muzikališką komediją “Pen
kios Gentkartės Madų,” per
statant įdomiausias tuo laiko
tarpiu krautuvę perėjusias 

i madas.

PENKTAS METINIS

KONCERTAS

BIRUTA RAMOŠKA

Rengia Pabalti jos Tautų 
Kultūrinė Taryba

Šeštadienį

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

New York City
Pradžiai lygiai 8 v. vakaro

Įžanga $1.00 (taksai įskaityti)

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

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

ŠOKIAMS GROS PAVIDIS RADIO ORKESTRĄ
VISUS UŽKVIEČIA RENGIMO KOMITETAS.

Kelrodis: Į Union Square stotį atvažiavę, eikite vieną bloką 
į rytus.

Iš Dariaus-Girėno Ko
miteto Susirinkimo

Sausio 22 d., š. m., įvyko vi
so komiteto posėdis. Buvo pla
čiai kalbama kas link pasku
boj imo pastatyti paminklą 
mūsų didvyriams lakūnams. 
Komitetas gavo du gražius bū
simo paminklo piešinius, apie 
kuriuos bus svarstoma su pa
tarėjais specialiame susirinki
me.

Taipgi, atydžiai prisiruošta 
prie žaislų ir vaišių pramo
gos, kuri įvyks kovo (March) 
11 d., sekmadienį, 5 vai. po 
pietų, Logan Inn, 3296 At
lantic Avenue, kampas Logan 
Street, Brooklyn, N. Y. (East 
New York sekcijoj). Bus ger
ti ir skaniai užkąsti. Likęs už
darbis eis paminklo pastaty
mo reikalui. Taigi, visus nuo
širdžiai kviečiame atsilankyti.

Komitetas.

Turbūt, “Show s Over”
Atrodo, kad kas liečia vei

kalą “Prieš Srovę,” tai “show 
is over,” nes ir Philadelphia, 
dėl ten egzistuojančių “blue 
laws” ir Hartfordas, dėl sun
kių sąlygų savo užkvietimus 
L. L. Teatrui jiems suvaidin
ti “Prieš Srovę,” atšaukė.

Dar buvo kalbama, kad 
Newarko ar Elizabetho drau
gai kvies Brooklyn© LLT jiems
suvaidinti “Prieš Srovę,” bet 
iki šiol ir iš jų dar nieko ne
sigirdi.

Gaila, kad po tiek daug 
darbo ir pasišventimo įdėjimo 
susimokinti tokį vertingą, is
torinį ir milžinišką veikalą, 
po tik vieno su juomi pasiro
dymo Brooklyne, teks jį padė
ti “ant lentynos,” gal ant vi
sados.

Teatrininkas.

Pasigėręs Vyras 
Sumušė Šeimą

Charles Travis, 34 m., laiva- 
statyklos darbininkas, pasigė
ręs pereitą šeštadienį bjauriai 
sužalojo savo vaikus, 8 ir 5 
metų, taipgi sumušė ir aplau
žė vėliau parėjusią namo žmo
ną. Kaimynų pašaukta polici
ja jį areštavo ir po $1,500 
kaucijos paliko kalėjime, šei
ma ligoninėse.

Travis’ai gyveno 115 Hy
man Ct., Gerritsen Beach, 
Brooklyne.

Prieš 21 metus dingęs iš na
mų nuo šeimos ir iš NeW Yor
ko, barberis Isaac Rosenband, 
paskaitytas mirusiu, atsirado 
Anglijoj. Jį atrado jo sūnus, 
nevvyorkietis karys.

Vaikams Pagalbos Draugija 
per vienus 1944 metus turė
jusi $1,209,407 išlaidų.

FILMOS - TEATRAI

Zoya Fyodorova ir Erast Garin, kaipo nuotaka ir 
jaunikis, naujoje Sovietų komedijoj “Marriage,” pa
remtoj Čechovo veikalu. Filmą pradedama rodyti Stan
ley Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., New Yorke, vasario 
21-ma. A

Stanley Teatre Dvi Komedijos
Trečiadienį,' vasario 21-mą, 

Stanley Teatre pirmu kartu 
pradėjo rodyti dvi komiškas 
Sovietų filmas — “Marriage” 
ir “Jubilee,” paremtas Anton 
Chekhov veikalais. Teatras 
randasi 7th Avė. ir 42nd St., 
New Yorke. '

“Jacobowsky and the Colonel” 
Baigsis

Martin Beck Teatre, 45th 
St., New Yorke, gana seniai 
būnanti smagi komedija ne
užilgo būsianti nutraukta. 
Skelbia, kad {šios jau yra pas
kutinės 3 savaitės.

Miestavame City Center
Ballet Russe de Monte Car

lo pradėjo 5 savaičių laikotar
pį miestavame N. Y. City Cen-' 
ter, 131 W. 55th St. Baleto 
mylėtojam puiki proga pama-j 
tyti daugelį klasikinių baleto į 
veikalų. Įžangos miestavame! 
teatre populiariškos, nuo 90c i

ir ne aukščiau $2.40. Teatras 
palaikomas ne pelnui.

Komedija “Life With Fa
ther” vaidinama New Yorke 
6-ti metai be pertraukos.

Irving Teatre, prie Union 
Square, dabar rodoma puikio
ji Sovietų filmą “The Rain
bow.” Filmą taipgi rodoma ir 
eilėj kitų teatrų susiedijose, po 
išbuvimo Stanley Teatre kelio
lika savaičių.

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kaimos

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo
se furi 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.

I
Telefonas EVergreen 7-1661

. I .......................-GREEN STAR BAR & GRILL į Lietuviškas Kabaretas
▼▼▼

Kas nori gražiai laiką pramisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas “Green Star Bar and Gri1’ ” nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 
MOM

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

Taip Šildytis Nesaugu 
Ir Nesveika

Newyorkieciu Saugumui Ta
ryba perspėja, kaip nesišildy-! 
ti žiemos šalčiais. Ji sako, kadį 
bandydami gyventi šiltai iri 
taupyti kurą, žmonės aklinai' 
uždaro langus ir dėl to įvyks
ta nelaimių. Taipgi įvyksta 
daug nelaimių dėl to, jog žmo
nės nežino to, kad atvira ug
nis, degdama kambaryje, ga
li išdeginti oksigeną, be kurio 
užgęsta ir ugnis ir gyvastis.

Visokia ugnis, išskyrus elek
tros, išdegina kambaryje ok
sigeną (deguonį). Tad šildant 
kambarį gasu ar bile kokia at
vira ugnimi reikia laiks nuo 
laiko pakelti lango apačią. 
Tas įleis oksigeno, bet neišleis 
šilumos. Apsaugojimui nuo 
orvalkų užstatyti priešais lan
go atvarą kėdę ar kokią len
tą. Biskį palaikius atdaru ir 
vėl galima langą uždaryti.

“Visokias atviras ugnis kam
baryje užgesinkite pirm eida
mi gulti,” sako Saugumo Ta
ryba, “kitaip jūs kviečiate į 
savo namus nelaimę.”

Radio City Music Hali tebe- 
rodo “A Song to Remember”

Pasipuošėme Su Nauju 
Sniegu

Pereito antradienio vakarą 
ir naktį vėl prikrito pusėtinai 
naujo sniego, kuris ištikro bu
vo reikalingas pridengti labai 
susimurzinusį, su led ėjusį se
nąjį. Temperatūra buvo nu
puolus iki 19 laipsnių apie 3 
vai. ryto, bet dieną atšilo iki 
35 laipsnių. Trečiadienio ry
tą taipgi laikėsi šiltokas oras, 
sniegas tirpo.

Vaikai Vėl Surinkę 
Daug Popieros

Su gruodžio 15-ta prasidė
jusiame specialiame popieros 
rinkliavos vajuje Brooklyno 
mokyklų mokiniai jau surinkę 
virš du milionus svarų popie
ros. Vajuje dalyvavę virš 20,- 
000 vaikų.

PIRKIMAI
Noriu pirkti mažą farmą, geist i- 

I na, kad nebūtų per toli nuo New 
| Yorko. Pirmame laiške parašykite 
apie triobas, lauką ir iš ko verčia- 
tės? Antrašas:

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

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

LITUANICA SQUARE

Restaurant
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas dieną ir naktį apart sekmadienių.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVK BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

$3173

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

Jules, Jurgensen.

Persodinain Deimantus jums belaukiant.
Turime ekspertus taisymui laikrodžių

ir laikrodėlių.

ftRI-THlN RYTHM...17-jewel Precitioe
movement Smartly »tyled yell<
pold Mkd KM

f* «

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St
Tel. 8T. 2-2178

Brooklyn, N. Y.
ATDARA VAKARAIS.

krautuv.es



