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Kiek jau daug prirašyta, 
prisidžiaugta, pridejuota ir 
priverkta dėl tos istorinės 
Krymo konferencijos! Ne vi
siems jos nutarimai patinka. 
Be jokios išimties visi naciai ir 
pro-naciai į tuos tarimus per
kūnijomis šaudo. Tame negar
bingame darbe labai gražiai 
atsižymi lietuviški! klerikalu, 
menševiku ir smetonininkų 
spauda.

O tuos tarimus širdingai 
sveikina visi, kurie myli lais
vę ir žmoniją. Jie juose mato 
viltį naujos, laimingos ir ra
mios ateities.
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Jankių Patrankos 
Karinius Kruppų

Amerikos Kariai Veržiąsi 
Per Rheino Upę, Kaip 

Skelbia Vokiečiai
Paryžius, kv. 5. — Devin

toji Amerikos armija užė
mė Hombergo miestą va
karinėje Rheino upės pa
krantėje. Jankių patrankos 

• iš Hombergo pasiekia di
džius vokiečių fabrikus 
Duisburge, rytiniame Rhei- 

Ino šone; amerikiečių arti- 
įlerija taip pat gali bombar- 
I duoti geležies fabrikus ir 

bu Sąjungą ir politiniais kla'u- angliakasyklas Muelheime 
simais.

Nereikėjo, girdi,

Bet randame ir tokių, kurie 
sėdi ant- tvoros ir savotiškai 
gieda, štai New York World 
Telegram ir giria ir peikia. 
Sako: Rooseveltas padarė ir 
gerai ir blogai.

Gerai, kad susitarė išvien su 
Anglija ir Tarybų Sąjunga su
naikinti nacizmą ir japoniškąjį 
militarizmą. Bet be galo blo
gai, kam susikalbėjo su Tary-

ir didžiuosius Kruppų plie- 
Stalinui no ir ginklų-amunicijos fab- 

nusileisti nei per vieną colį, rikus “Essene, rytinėj Rhei- 
o čia jam nusileido per visą i no upės pusėje.
sprindį! Dėl to ateitis esanti 
tamsi ir juoda!

Berlynas pasakojo, kad 
amerikiečių dalinys su tan
kais buvęs pietiniu Duessel- 
įdorfo tiltu prasiveržęs į 
1 rytinį Ęheino upės šoną, 
bet, girdi, vokiečiai juos at- 
mušę.

Toliau į pietus, 
: Amerikos armija, 
duojama generolo 
įsiveržė į vokiečių 

unija reikalaujantį Cologne, kurio dauguma 
! stovi vakarinėje Rheino

10 centų. jgne gatvėse.
. . . |

Hodges kariai apsupo 4,- 
000 vokiečių tarp Neuss ir 
Cologne. Pirmosios armijos 

i jankiai paėmė Widdersdor- 
Iteitis visiš-'fą, Loevenichą, Koenigsdor- 
tai visiems fą ir daugiau kaip 40 kitų 
mainierių,'gyvenamųjų vietovių ir su- i • i ' — — i -< z\ rx • v

Tegul jie rauda, tegul de
juoja. Bet Krymo konferenci
jos nutarimai, tariant prezi
dento Roosevelto žodžiais, yra 
naujas lapas ir naujas pasisu
kimas žmonijos istorijoj. Ir pa
sisukimas į 
sesnę ateitį.

gražesnę ir švie
Pirmoji 
koman-

Hodges, 
didmies-

Mainierių
Tegul kasyklos primoka mai- 'stovi 
nieriams ant kiekvieno tono is-įpusėję. Verda mūšiai Colo- 
kastos anglies po 
šitie pinigai eis į mainierių | 
apdraudos fondą, dėl taip va- > 
dinamos lietingos dienos.

Tai, berods, bus visai 
jos mados reikalavimas.

Kad mainierių 
kai neužtikrinta, 
žinoma. Daugelis 
visą gyvenimą kasę anglį, ant'ėmė dar 1,000 priešų, 
senatvės nebeturi kur prisi- ~ ta... Generolo Simpsono De-glausti. • i . , .. . A* * * Ivintoji amerikiečių armija

paėmė Rheurdtą, Lintfor- 
tą, Huels ir eilę kitų punk-

n a u

šios dienos Laisvėje matysi
te pranešimą apie kiekį Aš
tuntojo Siuntinio. Matysite, 
jog Lietuvos žmonėms pasiųsta 
gražios paramos.

Taipgi matysite daug pa
veiksi ų iš Lietuvos. Jie paro
do, kaip mūsų pasiųstos dra
panos Lietuvos žmonėms iš
dalinamos.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetas atlieka didelį ir 
garbingą darbą.

Dabar eina vajus dėl pa
siuntimo Lietuvos vaikams do
vanėlių. Jau prasideda ruoši-• 
mas Devintojo Siuntinio.

Toje ruošoje dalyvaukite vi-į 
si geri, širdingi lietuviai, kurie 
mylite savo senojo krašto žmo
nes ir norite jiems padėti už-' 
sigydyti karo žaizdas. ' _ .

Nepašykštėkite tam tikslui šiaurę nuo Ravenos miesto, 
paaukoti. Paraginkite kitus tą Tatai padaryti italams pa- 
patį padrayti.

Surinkti^ daiktų nelaikykite 
pas save — siųskite centran j 
Brooklyną.

Kanadiečiai išmušė na
cius iš Issumo ir Vyneno.

Amerikos kariuomenė pa
siekė vakarinius Rheino li
pęs krantus tarp Homber- 
go ir Duesseldorfo ir tarp 
Duesseldorfo ir Cologne. 
Berlynas sakė, kad vokie
čiai susprogdinę paskuti-

ITALAI IŠVIJO VOKIE
ČIUS Iš MIŠKO

Roma, — Italų kariuo
menė, veikianti kaip Aš
tuntosios anglų armijos da- 

i lis,- išmušė vokiečius iš Ad- 
riatiko pajūrio miško į

dėjo anglų tankai ir lėktu
vai.

Pasiekia
Fabrikus

nius Duesseldorfo tiltus per 
Rheino upę. Amerikiečiai 
sunaikinę visus tiltus vo
kiečiam pabėgti iš Cologne 
per Rheiną.

Amerikiečiai kontroliuoja 
jau tuzinus mylių vakari
nių Rheino krantų.

Pranešama, kad palygin
ti mažai amerikiečių užmu
šama bei sužeidžiama.

MIRĖ DAKTARAS 
JONAS ŠLIUPAS 

VOKIETIJOJE
Pranešama^ kad paskuti

niu laiku mirė daktar. Jonas 
Šliupas Vokietijoje, netoli 
Šveicarijos. Jis buvo 
metų amžiaus.
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NUSKENDO NACIŲ 
SUBMARINŲ EKS

PERTAI
London. —■ Iš Norvegijos 

pranešama, kad bedarant 
vokiečiams naujus pratimus 
su submarinu, nuskendo 22 
aukščiausi nacių submarinu 
specialistai ir 36 įgulos na
riai.

Francija Nedalyvaus 
Jungtinių Tautą Kon

ferencijos Šaukime
Washington. — Teigia

ma, kad Franci jos valdžia 
neprisidės prie visų Jung
tinių Tautų atstovų kvieti
mo į konferenciją, šaukia
ma San Francisco mieste 
balandžio 25 d. Francūzų 
gen. de Gaulle laikinoji val
džia įsižeidus, kad ji nebu
vo pakviesta į Roosevelto - 
Stalino - Churchillo konfe
renciją Kryme.

Krymo konferencija 
lė, kad ir Francija su 
nija prisidėtų prie
Francisco konferencijos 
šaukimo išdirbti planams 
tarptautinei taikai ir sau
gumui palaikyti po karo. 
Chinija prisideda.«

siū- 
Chi- 
San

TIK 5,000 JAPONŲ TELI
KĘ IWO SALOJ

Smneiais Dvigubai Apsupo Na 
ctus Fomeranigoį - Dancige

------------------ - ----- - -------------------------- H --------------------------------------------

Maršalas žukov, Baltarusijos Pirmosios armijos ko- 
mandierius į rytus nuo Berlyno ir Pomeranijos dalyje.

Pomeranijoj Sovietai Pasie 
ke Jūrą 2-se Vietose ir 
Atkirto 200,000 Nacių

London, kv. 5.— Vokieti
jos provincijoje Pomerani
joje Sovietų kariuomenė 
per keturias dienas numar- 
šavo iki 62 amerikinių my
lių pirmyn ir užėmė dau
giau kaip 700 miestų, mies
telių, geležinkelių stočių ir 
kaimu.

Maršalo Gregoro K. Žu
kovo Pirmoji Baltarusijos

TALKININKU LA
KŪNAI NUŠLA
VĖ DRESDENĄ

Iwo Saloj Jankiai
Naikina Fanatiškų

Japoną Likučius
Guam, kv. 5. — Ameri

kos marininkai su skystųjų 
liepsnų švirkštuvais, dur
tuvais ir rankinėmis grana
tomis naikina japonus kai 
nų lindynėse ir fortuose 
šiauriniame Iwo salos kam
pe, teturinčiame pusantros 
ketvirtainės mylios ploto. 
Spiriami prie jūros, japo
nai fanatiškai ginasi ir net 
kontratakuoja. Siaučia 
žiauriausios kautynės.

Per dieną amerikiečiai 
pasistūmė 150 iki 100 jardų 
pirmyn. Suskaityta jau 12,- 
864 užmuštų japonų lavo
nai per 13 dienų nuo Ame
rikos marininkų įsiveržimo 
į tą salą, 750 mylių į pietus 
nuo Tokio, Japonijos sosta- 
miesčio. Tuo tarpu ameri
kiečiai suėmė 36 japonus ir 
45 korėjiečius, jų karius.

Karaliaučiaus Srityj Vis Kie 
čiau Suveržiami Naciai

Atsteigiama Naciu
Suardytos Pramo
nės Sov. Sąjungoj

London. — Berlyno radi
jas sakė, kad Amerikos ir 
Anglijos bombanešiai vasa
rio 14 ir 15 d. sunaikinę vi
sus iki paskutinio namus 
Dresdene, bent 600,000 gy
ventojų miėste, didžiame 
geležinkelių mazge. Per 
Dresdeną vokiečiai siuntė 
kariuomenę į Silezijos fron
tą prieš Sovietus.

Tarybų Sąjungos respubli
kos paaukojo Lenkijos badau
jantiems žmonėms 60,000 to
nų grūdų. Tai broliška ranka 
kaimyniškai tautai, šitą tarybi
nių respublikų geraširdingu- 
mą lenkai atmins ilgai. Kai 
jie buvo alkani, jiems iš, so
cialistinės žemės atėjo duo-1 
nos!

Raudonoji Armija Pa
ėmė Stargardą

Jau veikia amerikiniai 
lėktuvai iš užimtų aikščių 
Iwo saloj. Skaičiuojama, 
kad ten telikę tik 5,000 ja
ponų iš buvusių 20,000. Ki
tus jankiai sunaikino.

London. — Trečioji Bal
tarusijos armija Karaliau
čiaus srityje atėmė iš vo
kiečių Pelėnus, Klopčius, 
Konradswalde ir septynias 
kitas gyvenamąsias 
ves. Apsupti 
naciai į pietų 
Karaliaučiaus 
jau tik 275 
mylių sklype.

vieto- 
ir naikinami 
vakarus nuo 
yra suveržti 
ketvirtainiųLondon, kv. 5. — Berly

nas pranešė, kad Sovietų 
kariuomenė užėmė Star
gardą, geležinkelių mazgą 
ir nacių tvirtovę, 19 mylių 
į pietų rytus nuo Stettino 
uostamiesčio. Sako, sovieti
nė artilerija bombarduoja

New York Post kolumnistė Stettino priemiesčius.
Elsa Maxwell gražiai ir pro- ------------------
tingai išsireiškia apie Krymo dokumentas, 
konferenciją. Ji sako: vKry- parašytas. Skaudus jis mūsų 
mo Čarteris yra padrąsinan- priešams, teisingas jis mūsų 
čiausias ir daugiausia žadąs

koks yra buvęs

draugams. . .**

Jeruzale. — Anglijos sei
mo delegacija, grįždama iš 
Sovietų Sąjungos, pranešė, 
kad jau pilnai atstatyti 
Stalingrado traktorių fab
rikai. Kitose vokiečių nu- 
teriotose vietose taip pat 
Sovietai pirmiausiai atstei- 
gia pramones, paskui valdi
nius rūmus, mokyklas ir 
gyvenamuosius namus, sa
ko tie anglai.

Anglai iš dviejų pusių ar
tėja prie Mandalay, Bur
iuos didmiesčio, gręsdami 
apsupi japonus.

Su Anglą Lakūnu Pagal
ba Ištrūkę Tūkstantis 
Rusą Smogė Naciams
Maskva. — Kai Anglijos 

bomb'anešiai sausio mėne-
Jie šešias savaites išbuvo |si0 pradžioje puolė Vokie-

Sovietų Sąjungoje ir matė, 
ką tiktai norėjo, kaip pa
reiškė anglų delegacijos na
rys John Parker. Jie ap
lankė Maskvą, Leningradą, 
Dono kasyklų ir fabrikų 
sritį, Baku, Uralu ir sovie
tines centralinės Azijos a- 
pygardas. Didžiausio įspū
džio tiem anglam padarė 
pramonių išvystymas Ura
inose ir centralinėje Azijo- 

Ije.

B-29 Vėl Pleškino 
Japonijos Sostinę

Guam, kv. 5. — Japonų 
radijas sakė, kad 150 di
džiausiu Amerikos bomba- 
nėšių vakar iš ryto vėl 
bombardavo ir degino To
kio, Japonijos sostamiestį.

Visi bombanešiai sugrįžo 
Į savo stovyklas.

armija paėmė Kolbergo 
miestą su tvirtove ir gele
žinkelių mazgu prie Balti
jos Jūros pietinio kranto, į 
šiaurės rytus nuo Stettino 
uostamiesčio. Maršalo Kon
stantino Rokossovskio An
troji Baltarusijos armija 
išmušė vokiečius iš Koesli- 
no miesto, geležinkelių cen
tro, ir pasiekė Baltijos Jū
rą toje srityje. Tokiu bū
du sovietiniai kariai suka
pojo vokiečių jėgas Pome
ranijoje į tris dalis. Naciai 
tapo apsupti kilpoje tarp 
pajūrinių Kolbergo ir Koe- 
slino miestų šiaurėje ir 
Neustettino apylinkės į pie
tus ir apsiausti šiauriniai- 
rytiniame P o m e r a nijos 
kampe ir Dancigo apygar
doje tarp Koeslino ir Ryti
nės Prūsijos. Raudonarmie
čiai užėmė bei sukapojo 
tankų tinklą vokiečiu 4tari- 
nių geležinkelių bei plentų 
tarp Stettino ir Dancigo.

Tuose dviejuose apsupi
muose, viso 8,280 ketvirtai
nių mylių plote, lieką 200,- 
000 iki 300,000 nacių ka
riuomenės. Tai didžiausias 
iki šiol priešų apsiautimas 
visame dabartiniame kare.

Maršalo Žukovo raudon
armiečiai, šalia kitko, paė
mė tvirtoviškus vokiečių 
miestus, Dramburgą, La
bes, Regenwalde, Freien
walde, Wangerin, ShiveU 
bein, Koerlin, Falkenburg 
ir Tempelburg. Atimtas iš 
nacių Babbin stovi už 14 
mylių į pietų rytus nuo Ste
ttino. Sovietų užimtas Nip- 
perwiese miestas yra už 24 
mylių į pietų vakarus nuo 
Stettino ir Petzig už 35 
mylių į šiaurių rytus nuo / 
Berlyno; taip pat pasiekta 
punktai už 31 mylios į žie
mių rytus nuo Berlyno. 
Tarp kitų maršalo Rokos
sovskio kariuomen. paimtų 
vietovių yra Bobowo, apie 
30 mylių į pietus nuo Dan
cigo.

Raudonarmiečiai šturmu 
užėmė tvirtoviškus miestus 
ir geležinkelių mazgus 
Rummelsburgą ir Pyritzą.

tijos didmiestį Dresdeną, 
linkui sovietinio Silezijos 
frbnto, tai vokiečių sumiši
me ištrūko 1,000 rusų, su
gabentų į vergų darbus 
Dresdeno apylinkėje. Plyto
mis ir pagaliais jie užmušė 
nacius sargus, pagrobė 18 
šautuvų ir tris lengvuosius 
kulkosvaidžius ir pabėgo į 
mišką. Tenai naktį jie susi
organizavo į partizanų bri
gadą; užpuolė vokiečių 
sandėlį, gavo maisto ir dau
giau ginklų ir amunicijos. Vien Antroji Baltarusijos 
Paskui jie sudegino amuni
cijos sandėlius arti Calau, 
50 mylių į pietų rytus nuo 
Berlyno, susprogdino tiltą 
per Spree upę, suardė kari
nį vokiečių traukinį ir iš
vaikė trokų vilkstinę, ku
riais vokiečiai vežė maši
nas iš Gubeno. Paskui tie 
drąsuoliai prisijungė prie 
atvykusių raudonarmiečių.

armija per dieną užmušė 
daugiau kaip 2,000 vokie
čiu, v

Lenkija Nekviečiama į 
Jungt. Tautų Sueigą

ITALŲ JĖZUITAI SMERKIA AMERIKĄ IR ANGLIJĄ 
UŽ LONDONISKIŲ LENKŲ VALDININKŲ PANEIGIMĄ

Roma. — Italijos jėzuitų 
žurnalas Civita Cattolica 
smerkia Jungtines Valsti
jas ir Angliją, kam jos, gir
di, atmetė londoniškę lenkų 
valdžią ir priėmė (demok
ratinę) Liublino - Varšavos me, esą, nuskandinę Atlan-

valdžią.
Anot jėzuitų žurnalo, tai 

prez. Rooseveltas ir Angli
jos premjeras Churchillas 
savo konferencijoj su mar
šalu Stalinu Jaltoje, Kry-

to Čarterį Juodojoj Jūroj.
(Žymėtina, jog trys di

dieji talkininkai toje konfe
rencijoje nutarė, kad vei
kiančioji Liublino-Varšavos 
valdžia turės būti paplatin
ta, įimant daugiau demo-

Washington. — Amerika, 
Sovietai, Anglija ir Chinija 
pakvietė visas Jungtines 
Tautas į San Francisco 
konferenciją, apart I^enki- 
jos. Konferencija prasidės 
balandžio 25 d.

Jeigu tuo tarpu būtų su
daryta bendra demokratinė 
valdžia Lenkijoj, tai gal ji 
būtų pakviesta į tą konfe
renciją taikos ir saugumo

kratinių vadų pačioj Len
kijoj ir iš užsienio. Tuo
met jinai bus pripažinta 
kaipo laikinoji tautinės len
kų vienybės valdžia, sako 
Krymo konferencijos tari- palaikymo reikalais po ka- . 
mas.) ro.
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Dr. Jonas Šliupas Mirė, 
Ar Jį Užmušė?

Clevelande lietuviški fašistai sužinoję, 
kad Vokietijoje (arti Šveicarijos) mirė 
dr. Jonas Šliupas. Clevelande, beje, gy
vena dr. Šliupo duktė, Hypatija Yčienė, 
kuri, atvykusi Amerikon ištekėjo už in
žinieriaus Žiurio. Taigi, galimas daik
tas, kad žinia apie Šliupo mirtį yra tei
singa, nes Clevelande lietuviški fašistai 
turi neblogus ryšius su hitlerinėje Vo
kietijoj gyvenančiais fašistais (tuos ry
šius jiems paliko negarbingai nutroškęs 
Antanas Smetona).

'Tik klausimas: ar Šliupas mirė “savo 
mirtimi”, ar jis buvo nacių nužudytas. 
Tos paslapties, be abejojimo, nesužinosi
me ilgai, nes lietuviški fašistai, gindami 
hitlerininkus, negi sakys, kad šie užmu
šė dr. Šliupą, jei taip ir būtų padarę.

Turime atsiminti, jog fašistų ir jiems 
artimų (klerikalų ir socijalistų) spau
doje niekad nebuvo pranešta apie tai, 
kad hitlerininkai tą ar kitą Lietuvos pi
lietį nužudė: jie hitlerininkų žiaurybes 
slėpė ir tebeslepia, o dažnai grie
biasi net to, kad hitlerininkų nužudy
tuosius asmenis primeta bolševikams!

Šliupas buvo jau senas žmogus, —apie 
86 metų amžiaus, — todėl, žinoma, jis 
galėjo mirti ir be hitlerininkų nagų prie 
jo prikišimo.

Dr. Šliupas, be abejo, buvo -žymus lie
tuvių tautoje asmuo ir apie jį teks dar 
ne kartą parašyti. Šia proga, tačiau, 
mums tenka priminti tik viena jo ypaty
bė: jis buvo didelis užsispyrėlis. Jo bė
gimas su vokiečiais į Vokietiją patvirti
na tai, kaip senas žmogus, net ir pamo
kytas, pasiduoda fašizmo įtakai ir dėl 
to priartina sau mirtį.

Jei Šliupas būtų pasilikęs tarybinėje 
Lietuvoje, jei jis ten būtų susirgęs ir 
miręs, tai, galima sau įsivaizduoti, kiek 
daug triukšmo fašistai būtų sukėlę. Jie 
būtų skelbę, būk bolševikai jį nužudę!

Dabar tas viskas atpuola. Prieš vokiš
kuosius hitlerininkus jie nei žodžio ne
sakys !

Dr. Jonas Šliupas mirė. Lietuvių tau
ta įvertins jį pagal jo nuveiktuosius dar
bus, kurių daug buvo mūsų tautai nau
dingų.

Krymo konferencijoje nebuvo diskusuo- 
ta. Ir jis, prezidentas, patarė klausėjui 
kreiptis į valstybės departmentą dėl tų 
kraštų pripažinimo tęsimo.

Valstybės departmentas pareiškęs, 
kad “the United States would continue 
to recognize Latvia, Lithuania and Es
tonia.”

Taip rašo rašo New York Timeso ko
respondentas.

Jau prieš tūlą laiką Tarybų Sąjungos 
spauda, rašydama apie Pabaltijo kraš
tus, pakartotinai pabrėžė, kad nei jo
kioje tarptautinėje konferencijoje Pa
baltijo kraštų klausimas svarstomas ne
bus, kaip lyginai kad Kalifornijos klau
simas svarstomas nebus. Kaip Kalifor
nijos klausimas skaitomas išspręstu, 
taip Pabaltijo kraštų klausimas skaito
mas išspręstas visiems laikams. Jeigu 
Kalifornijos priklausymas Jungtinėms 

Valstijoms nėra debatuojamas, tai taip 
pat lygiai ir Pabaltijo kraštų klausimas 
nėra kvestionuojamas - debatuojamas. 
Pabaltijo kraštai savo ateitį išsprendė 
1940 metais, nusitardami įeiti į Tarybų 
Sąjungos tautų šeimą ir dalykas už
baigtas.

Todėl ir Krymo konferencijoje tas 
klausimas nebuvo paliestas, nes Tarybų 
Sąjungai neatrodė reikalo tai daryti.

Ryšium tuo tuo, pasilieka tik vienas 
dalykas neaiškus: kodėl, po to visko, 
mūsų valstybės departmentas tebetęsia 
pripažinimą t. v. Pabaltijo kraštų at
stovų, kurie čia nieko neatstovauja? 
Argi valstybės departmentas nežino, 
kad čia jų buvimas ne tik nepadaro jo
kios naudos (nei Pabaltijo tautoms, 
neigi Amerikos žmonėms), bet atlieka 
nemažai žalos. Taip vadinamosios Pa
baltijo atstovybės šiandien yra lizdais, 
kuriuose perima visokia nešvanki prieš 
Jungtines Tautas propaganda ir paskui 
toji propaganda skleidžiama ypačiai 
tarp latvių, lietuvių ir estų.

Mums rodosi, mūsų valstybės depart
mentas turėtų tuo klausimu tarti galu
tiną žodį, kad visas dalykas būtų vi
siems aiškus. Iš to būtų naudos ne tik 
Amerikai, bet ir visoms Jungtinėms 
Tautoms. Tai užduotų galutiną smūgį 
fiek lietuviškiems, tiek latviškiems, tiek 
estiškiems fašistams, kurie čia vis dar 
tebedūksta, tikėdamiesi, būk jie kada 
nors su Amerikos pagalba galėsią grįžti 
į Pabaltijo kraštus ir ten engti žmones, 
kaip engė prieš karą.

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

Vaizdas iš tarptautines darbo unijų konferencijos 
Londone. Konferenciją sveikina Londono Miesto Tary
bos pirmininkas dr. Sommerville-Hastings. Konferenci
joje buvo atstovai iš 35 šalių ir atstovavo apie 60 milio- 
nų darbininkų.

Kas Ką Rašo ir Sako

Keliones ir Svajones
Gamta pavasariu kvėpuoja
Šviesiau saulutė spinduliuoja,—

Gaivina mus, tvirtais padaro
Darbymečiui laimėti karą.

Ir dirba žmonės sąžiningi,
Visur jie šiandie reikalingi;

Kad pergalė atneštų taiką,
Veltui neleidžiame mes laiko.

Vieni ant frontų apkasuose,
Kiti kanuolių fabrikuose,

Treti gi, pūsdami prieš vėją,
Į Washingtoną važinėja.

Važiuoja ponai tie, važiuoja,
Ten valgo, geria ir galvoja;

Ne apie pergalę, ar taiką,
Jie mąsto Washingtone štai ką:

Kaip Lietuvoje buvo gera
Turėt ne vieną puikų dvarą;

Kaip buvo, su tėvynės meile, 
Ten lengva lupti vargšam kailį...

Ar Nereikėtų Visą Dalyką 
Greičiau Užbaigti?

Darydamas pranešimą (praeitą ket
virtadienį) Jungtinių Valstijų kongre
sui ir tautai, prezidentas Rooseveltas, 
be kitko, pabrėžė, jog Krymo konferen
cijoje buvo sutikta, kad dalis Rytų Prū
sijos būtų prijungta Rusijai.

Savaime suprantamas dalykas, jog ta
rybinė Rusija, būdama tolokai nuo Ry
tų Prūsijos, negi norės valdyti šmotelį 
Rytų Prūsijos, kuris istoriniai (ir dali
nai etnografiniai) priklauso Lietuvai. 
Be abejo, lietuviškosios Rytų1 Prūsi
jos dalys, su Tilže ir Karaliaučiumi, bus 
grąžintos taryb. Lietuvai. Ir preziden
tas,’ sakydamas “Rusijai”, tą žodį, ma
tyt, vartojo toje prasmėje, kokioje varto
ja daugelis amerikiečių, vadindami visą 
Tarybų Sąjungą “Rusija.”

Praeitą penktadienį prezidentas Roo
seveltas turėjo pasikalbėjimą su spaudos 
korespondentais. Jam ten buvo iškelia tas klausimas apie Amerikos pripažini- 

( mą Pabaltijo kraštų. Klausėjas nurodė, 
jog Pabaltijo kraštai šiandien įeina “į 
Rusiją”, ir jam, klausėjui, buvo įdomu, 
ką dėl to tarė Krymo konferencija.

Prezidentas atsakęs (prezidento kal
ba, pastabos ir atsakymai į korespon
dentų klausimus yra uždrausta kvotuo- 
ti, todėl sunku pasakyt, kaip iš tikrųjų 
jis atsakė, — mes naudojamės New Yor- 
ko Timeso korespondento aprašymu ko
vo 3 d.), jog Pabaltijo kraštų* padėtis

Jiems Visi ‘Išdavikai
Kanadoje gyvuoja Canadian Common

wealth Federation, — tai socijalistų ir 
kitokių atmaišų organizacija. Būdingai 
CCF vadai charakterizuoja Krymo kon
ferenciją ir jos vadus. Štai Liaudies 
Balsas (kovo 2 d.) rašo:

CCF vadai ir laikraštininkai gavo 
daug medžiagos savo kalboms ir raš
tams iš Jaltos konferencijos. Jie irgi 
verkia, kad Churchillis ir Roosevel
tas išdavė Lenkiją ir kitas mažas ša
lis. Iš tų jų kalbų juokdaraiai juokus 
suformavo. Vienas toks juokdarys štai 
kaip posmuoja:

Stalinas Jaltos konferencijoj nesis
tengęs įtikinti Churchillį ir Roosevel- 
tą, kad jie įsteigtų socializmą savo ša
lyse. Už tai jis išdavęs socializmą. Iš 
kitos pusės, Churchillis ir Roosevel
tas nesistengė įtikinti Staliną, kad rei
kia atsteigti Sovietų Sąjungoj kapita
lizmą. Tokiu būdu jie išdavę kapita
lizmą. Vienu žodžiu sakant, visi virto 
“išdavikais”^ išskiriant CCF vadus.

Kalbant apie CCF, štai ką reikia 
pasakyti. Saskačevanos provincijoj jų 
valdžia gyvuoja jau geras laikas, bet 
dar nei vieno fabriko nenacionalizavo 
ir visai nebekalba apie nacionalizaciją. 
Vadinasi, ir ji virto išdavike, išdavė 
CCF “socializmą.”

Kaip atrodo, tai svietas susimaišė ir 
nebežino ką kalba ar daro. O visgi 
žmonės stengiasi paimti galią, žada 
padaryti rojų Kanadoj. Ne veltui kai 
kurie žmonės pradeda pykti ant visų 
partijų ir nebepaisyti rinkimų. Sunku 
orientuotis.

Na, priešams tokioj situacijoj labai 
lengva. Ir jie pasirengę pasinaudoti. 
Atžagareiviai konservativai rengiasi 
atspausdinti 2,500,000 “faktų” prieš 
savo oponentus, kada prasidės rinki
minė kampanija.
Tenka pasakyti, jog ir Jungtinių Val

stijų social-demokratai ne kiek išmin
tingiau samprotauja, kaip jų bičiuliai 
Kanadoje. Jie pasmerkia Krymo konfe
renciją: jie globoja lenkiškus ponus 
Londone; jie apverkia Balkanų fašistų 
likimą.

DIDŽIAUSIAS SUSIRŪPI
NIMAS LENKIŠKŲ PONŲ

KLIKA
Mūsų klerikalinė spauda 

šimtą sykių daugiau myli 
lenkiškus ponus, negu Lie
tuvos žmones. Pavyzdžiui, 
ji dar nėra nė žodelio pa
sakius už pasiuntimą Lietu
vos žmonėms drapanų, ku
rios yra Bendrojo Fondo 
surinktos ir pūdomos Broo- 
klyne sandėlyje. Jai' visai 
nerūpi, kaip Lietuvos žmo
nes buvo baisiai nacių api
plėšti.

Kas kita su likimu sauja- 
lės lenkiškų ponų, sėdinčių 
Londone ir verdančių sma
lą tarptautinėje politikoje. 
Chicagos kunigų- Drauge 
beveik kasdien liejamos kar
čios ašaros dėl jų nelaimin
gos padėties. Kiekviena jų 
nelaimė padaroma sielvartu 
ir nelaime klerikalinės spau
dos redaktorių.

Štai Krymo Konferenci
ja. Visa ta1 konferencija, 
Draugo supratimu, prasi
žengė prieš žmones ir prieš 
Dievą, nes ji “nuskriaudė” 
lenkų ponų valdžią, “in exi
le”. Dabar jau aišku, kad 
šita “valdžia” nedalyvaus 
San Francisco Jungtinių 
Tautų konferencijoj ir tai 
be galo skaudu Draugui.

“Paaiškėjo,” sako Drau
gas, “kad Jaltos konferenci
joje nusistatyta sudaryti Len
kijai “vienybės vyriausybę’ 
(su komunistuojančiu Liubli
no komitetu) dar prieš San 
Francisco konferenciją. Jei 
tokia vyriausybė prieš laiką 
nepajėgsianti susidaryti, len
kai atstovybės San Francisco 
neturės. Lenkijos vyriausybė 
užsienyje (Londone) konfe
rencijoj nedalyvaus, nes, 
mat, tam visu griežtumu 
priešinasi Maskva.”

Draugui daug arčiau prie 
širdies sau jale šlėktų, negu 
visa Tarybų Sąjunga, kurios 
dalimi yra ir Lietuva. Ką 
jam reiškia Lietuva prieš 
Arciszewskio kabinetą!

O visa tos lenkų “vyriau
sybės” ir Draugo nelaimė 
pareina iš Maskvos. Kam ta 
Maskva “visu griežtumu 
priešinasi!” '

“Tuo būdu,” jau tiesiog 
šaukia Draugas, “Lenkija 
(kodėl nebe Afciszewskio 
kabinetas? -4- Red.) prispi- 
riama prie sienos. Jai pasa
koma, jei nori dalyvauti San 
Francisco konferencijoj, tu
ri pasiduoti Maskvos užgai
doms ir priimti visą tą, ką 
diktatorius Stalinas padik
tuoja. Tai nėra teisinga ir 
aiškiausiai yra prasilenkia

ma su Atlanto čarterio dės
niais ir, pagaliau, su visais 
tais tikslais, kokius turi pa
sirinkus San Francisco kon
ferencija. Juk toj konferen
cijoje bus mėginama tiesti 
teisingai ir pastoviai taikai 
pagrindai! To tikslo siekti 
bus sunku, jei vienam iš ga
lingų sąjungininkų — Sovie
tu Rusijai yra leidžiama sau
valiauti ir grobti teritorijas, 
kurios jam nepriklauso” 
(Draugas, vas. 28 d.).

Kiek čia netiesos ir ap
maudūs ! Kiekvienas žodis 
pritvinkęs pagieža, persi
sunkęs melu.

Jaltos konferencijos nu
tarimai yra nutarimai ne 
vien tik Tarybų Sąjungos, 
bet taipgi Anglijos ir Jung
tinių Valstijų. Tuos tarimus 
jau užgyrė Anglijos parla
mentas. Nėra abejonės, jog 
juos taip pat beveik vien
balsiai užgirs mūsų Kongre
sas. Tai kodėl Draugas plū
sta ir kaltina tiktai Tarybų 
Sąjungą? Argi čia Draugas 
nesielgia hitleriškai — Ta
rybų Sąjungą niekina, o A- 
meriką ir Angliją glosto, 
kad sugriauti Jungtin. Tau
tų vienybę?

Bet aišku, kad šitaip iš
stodamas prieš Jaltos kon
ferencijos nutarimus, Drau
gas atsiduria Amerikos ir 
Anglijos priešų abaze taip
gi. Jis atsiduria hitlerininkų 
abaze, nes jie irgi sušilę 
keikia tuos nutarimus.

Kodėl gi Lenkija prispi- 
riama prie sienos? Todėl, 
kad jai ledžiama susidaryti 
plačiausiu pamatu demokr. 
vyriausybę Anglijos, Ame
rikos ir Tar. Sąjung. vado
vybėj? Ar Draugo redakto
rius pagalvojo, ką jis rašė? 
Ne, nepagalvojo. Jo aklas į- 
simylėjimas į londoniškių 
lenkų ponų saujalę nebelei
džia. jam sveikai ir šaltai 
protauti.

Lenkų tautai suteikiama 
auksinė proga pakilti iš ka
ro griuvėsių ir užimti tautų 
šeimoje garbingą vietą. Mes 
neabejojame, kad jinai mo
kės šią progą išnaudoti. Pa
čioje Lenkijoj susidarys to
kia demokratinė vyriausybė, 
kokią jai numatė Jaltos 
konferencija.

O londoniškiai ponai am
žinai pavėlavo. Jie yra ati
trukę nuo lenkų tautos inte
resų. Jie atstovauja tik pa
tys save ir, žinoma, Chica
gos Draugą ir Naujienas. 
Bet kas jų paiso! GyyenL 
mas ir istorija iš jų jau pa
sijuokė. .

Dabar tvarka ten tarybinė,—
Jau Lietuva jiems ne tėvynė;

Dvarus bežemiams išdalino, 
Ir ponų niekas ten nežino.

Bėdoj tie rakaliai nabagai;
Prasti, labai prasti pyragai!

Dėlto je šaukia, bėdavoja
Ir Washingtonan vis važiuoja.

Važiuos, kaip sako jie, dėl visko, 
Toliau dar—net į San Francisko;

Tik spėkit pinigėlius dėti,— 
Jie nesiliaus taip važinėti.

%
O laikas savo darbą varo:
Kaip turį būti—taip ir daro,

Nepaisant ponų dykaduonių
1 Visų svajonių ir kelionių!

Pr, Krienas,

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

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

SKAUDŽIOS MĖNE
SINĖS

Drauge gydytojau, būkite 
toks gerutis, ir man ką pa
tarkite apie tas mano skau
džias mėnesines. Subaladoja 
jos mane po galam. Vis už 
kelių dienų prieš jų atsira
dimą ima man skaudėt pil
vo apačias, taipgi strėnas. 
Nervuota, pikta, urgzti ta
da pasidarau. Tik priekabių 
jieškau ir dažnai be reikalo 
užsėdu ant vyro. Visa surū
gusi ir netikusi, nei namie 
nei darbe. Dažniausia turiu 
išlikti bent po dieną kitą iš 
darbo. Ir taip esti kas mė
nuo.

Kai kada ir galva apsun
kusi, lyg pelenų pilna. Min
tys sutaršytos. Ar skaitau 
ką, galvon nelenda ir greit 
užsimirštu. Kartais net šir
dį pykina, lyg vemti norisi. 
Ir viduriai esti tada iškelti, 
burbuliuoja. Pati sau nemie
la ir kitiems būhu nemalo
ni.

Jei imu kokias piliules, tai 
kiek tam kartui apmažina 
skausmus, o paskui ir vėl. 
Kai prasideda pats krauja
vimas, tai už poros dienų 
lengviau pasidaro, o da pas
kiau ir visai esti neblogai, 
kol ir vėl suima maudimas 
ir skausmai, kitoms mėnesi
nėms besiartinant.

Man eina 36-ti metai. Tu
riu dvejetą vaikų. Einu 
dirbti į fabriką, prie siuvi
mo. Patarkite per Laisvę.

Atsakymas.
Sklandžiai Jūs, Drauge, 

nupiešėt savo tų periodinių 
kankynių paveikslą. Dėl ko 
jos, tos Jūsų mėnesinės to
kios skaudžios?

Visų dažniausia dėl ne
tvarkingo kiaušidžių veiki
mo. Kiaušidinės liaukos per
daug tais laikotarpiais pa
gamina moteriškų . lytinių 
sunkų — karštį gaminančių 
hormonų — estrogenic hor

mone. Jei moteris vartoja 
daug vitamino B, tai tas vi
taminas padeda kepenims 
sunaikint to hormono per
viršį, ir tada esti visa kas 
tvarkoj. Bet, jei vitamino B 
gauni tolydžio permažai, tai 
kepenys (jaknos) prieš mė
nesines nuo to apsilpsta ir 
neįveikia tų moteriškų hor
monų sumažint. O nuo tų 
hormonų perviršio kūno au
diniuose užsilieka perdaug 
druskos. Nuo to audiniai pa
brinksta, slegia nervų galū
nes — ir skauda. Tai toks 
čia mechanizmas.

Dalyką palengvina vita
minas B. Imkite vitamin B 
Complex pills or capsules, 
bent po 1 ar 2 su maistu, 3 
kartus kas diena. Imkite 
nuolat, nuolat.

Moteriškus hormonus gra
žiai padeda permušti vyriš
kieji hormonai, ir tada mo
teriai pasidaro geriau. Gau
kite methyl testosterone 10 
mg. tablets. Imkite po vieną 
kas diena, už kokios savai
tės prieš mėnesines ir porą 
dienų per mėnesines. Pas
kui nebereikia. Kitą mėnesį 
vėl — vis už kokių 7-10 die
nų prieš mėnesines. Geras 
būdas bile moteriai tiems 
skausmams šalinti.
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Vilniaus Šalpos Komisijos narys suteikia Amerikos lie
tuviu pasiustu dovanų Agnei Valinėienei ir josios sūneliui. 
Josios vyras randasi fronte R; udonosios Armijose eilėse.

Anita Markauskienė ir Edvardas Lipinskas, Vilniaus mies

Tai viena iš tūkstančių Vilniaus ir kitų Lietuvos 
miestų Šeimų. Čia Šartelių šeima po didžiausio vargo 
ir kančių per tris su viršum metų vokiečių okupacijos, 
ji dabar laisva Tarybų Lietuvoje ir dėkoja amerikie
čiams už dovanas. Visa šeima buvo tiesiog pusnuogė,
pakol susilaukė šios gražios paramos, kurią pasiuntė 
drapanų formoje Lietuvai F’agalbos Teikimo Komite

1
1

tas per Russian War Relief.

Drąsieji Lietuvos partizanai, Stasys Andrukaitis ir 
Vytautas Dvarėnas. Jie gavo po amerikonišką žiponą. 
Naciams viešpataujant Lietuvoje, šitie jaunuoliai įėjo 
į vokiečių komisaro budelio raštinę Švenčionių distrikte 
ir jį ant vietos nudėjo.

Aštuntasis Siuntinys Dovanų 
I sietuvos Žmonėms

(Išsiųstas 1945 metų vasario menesio pabaigoje)
25,555 svarai dėvėtų drapanų, vertinant svarą

po doleri (pagal Russian War Relief patvar
kymą. .. .............................................................$25,555.00

13,000 plytelių, arba penki tonai muilo........... 1,006.46
6,594 svarų naujų drapanų, daugiausia vaikams,

pirktų per Centrą ir pavienių asmenų bei or
ganizacijų suaukotų, vertinant $2 svarą .... 13,188.00

3,000 ponų dėvėtų čeverykų, taipgi per Centrą
pirktos odos čeverykams taisyti, puspadžių, 
raiščių ir t.t., viso 6,336 svarų, vertinant sva
rą 50 centų........ ............................................... 3,168.00

Taipgi pasiųsta įvairių valgio produktų už .. 427.60

Viso siuntinio vertė $43,345.06
Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas, R. W. R.

417 Lorimer Street, Brooklyn (>, N. Y.

to sveikatos department© viršininkai, įteikia Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komiteto pasiųstas vaikams dovanas Gali
nai Agnauskienei, Vilniaus našlaičiu prieglaudos vedėjai.

Mikolas Permaitis, Lietuvos 
partizanas, 22 metų amžiaus, 
kuris yra išsprogdinęs penkis 
vokiečių traukinius, dėkavoja 
Amerikos lietuviams už šilta 4- 
“džiaketą,” kurį jis gavo.

Ona Višniauskicnė apžiūrinėja vaikučių drapanėles, gau
tas iš Amerikos. Jas pasiuntė Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetas. Višniauskienė yra Vilniaus našlaičių prieglau
dos No. 5 direktorė (vedėja).

Vytautas Prasdačiauskas, 
vadas Tėvynės Partizanų Bū
rio. Jisai saugo ir rūpinasi iš
dalinimu amerikoniškų drapa
nų, pasiųstų jojo grupei.

Vilniaus žydų našlaičių prieglaudos įnamės džiaugia
si gavusios iš Amerikos drapanų. Iš kairės i dešinę: Gi
ta Muškat, Feiga Beliak, Adasa Rosen ir Mira Pišev- 
kina.

. .Vilniaus našlaičių prieglaudos mergaičių grupė. Jos 
visos gavo amerikoniškų drapanų. Ši prieglauda vokie
čių okupacijos metu buvo paversta į sandėlį ir kai na
ciai buvo priversti trauktis, tai pastatus labai apgriovė. 
Prieglaudos vedėja yra Ona Višniauskienė,

Trečias puslapis

VĖLIAUSIU LAIKU GAUTI IŠ LIETUVOS PAVEIKSLAI APIE 
DALINIMĄ AMERIKIEČIU DRAPANŲ, LPT KOMITETO PA-

SIUSTU PER RUSSIAN WAR RELIEF

Anelė Katrigienė, drąsi Lie
tuvos partizanė, gavo Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komiteto 

• pasiųstų dovanų ir jas apžiū
rinėja. Jinai laukia kūdikio. 
Josios vyras yra karys Raudo
nojoje Armijoje.

Galina Aganauskienė, Vilniaus vaikų darželio No. 4 
vedėja ir dr. Edvardas Lipinskas, Lietuvos viešosios svei
katos viršininkas. Jie rašo Amerikos lietuviams pade- . 
kos laišką už dovanas, kurias Lietuvos žmonėms pa
siuntė Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas.

Lietuvaitės gražuolės, įnamės Vilniaus našlaičių prie
glaudos No. 5. Toje prieglaudoje gyvena mergaitės 
nuo 4 iki 17 metų amžiaus. Viduryje paveikslo Ma
rytė Olikaitė su džiaugsmu ir karščiausia padėka ap- 
laiko amerikoniškas drapanas.

Vilniaus miesto majoras Bronius Leonas Pušinis rašo 
padėkos laiška Russian War Relief organizacijai, kuri 
persiunčia amerikiečių lietuvių pašalpą Lietuvos žmo
nėms: “Vardu Vilniaus žmonių,” sako Pušinis, “aš siun
čiu jums širdingiausią padėką. Per jus gautos drapanos 
padeda mums aprengti daugelį Lietuvos žmonių, kurie 
taip skaudžiai nukentėjo nuo nacių okupacijos.”

Jo vardas yra Justukas. Jis 
dar tik vienu metų amžiaus. 
Našlaičių prieglaudos No. 4 
slaugė Navitskienė apdovano
ja jį drapanėlėmis, gautomis iš 
Amerikos, kurias geraširdžiai 
Amerikos lietuviai pasiuntė 
per Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetą.

Vilniaus žydų našlaičių prieglaudos No. 6 vaikučiai 
džiaugiasi gavę iš Amerikos drapanų. Juos globoja 
Rože Kaplan.
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Montello Žinios
Lietuvos “ Ne priklausomybės ’ 

Pa m inėjimas.
Vasario 18 d., šv. Roko pa

rapijos salėje įvyko Lietuvos 
“nepriklausomybės” dvidešimts 
septynių metų sukaktuvių pa
minėjimo iškilmės. Jas suruo
šė Bendras Brocktono Lietuvių 
Komitetas. Programa prasidėjo 
trečią valandą dieną.

Atidarant susirinkimą, vai
kų bažnytinis choras padaina
vo “The Star Spangled Ban
ner” ir “Lietuva Tėvynė Mū
sų.” Po tam, pirmininkaujant 
kun. F. E. Norbutui, prasidėjo 
prakalbos. Nepribuvus miesto 
majorui, jo vietą užėmė p. T. 
J. Muilins, kuris sveikino susi
rinkimą ir suteikė daug gerų 
linkėjimų. Jo kalba buvo 
trumpa ir bešališka. «

Po jo kalbos pirmininkas 
perstatė kun. A. Morkūną iš 
Thompson, Conn. Pradžioje sa
vo kalbos kunigėlis liūdnai ap
gailestavo, kad prie dabartinių 
aplinkybių Lietuvos “nepri
klausomybės” atgavimui labai 
mažai vilties beliko. Ir kad ga
lutinas Lietuvos išliuosavimas 
priklausąs nuo visogalinčio 
Dievo . . . Baigdamas savo kal
bą, perspėjo lietuvius, kad 
rankas sudėję nesėdėtų ir ne
lauktų Dievo malonės iš dan
gaus, o dirbtų visais galimais 
būdais, kad “išvaduoti Lietuvą 
iš dabartinės padėties.” Liepė 
rašyti laiškus ir rezoliucijas 
šios šalies senatoriams ir ki
tiems valstybės vyrams, idant 
jie sukeltų audras Washingto
ne ir priverstų mūsų adminis
traciją susirūpinti Lietuvos li
kimu.

Kitaip žodžiais pasakius iš
eitų, jog mūsų lietuviški kuni
gėliai labai nori, kad Amerikos 
valdžia palieptų Sovietų armi
jai pasitraukti iš Lietuvos ir 
po tam, prašalinus tarybinę 
valdžią, vėl atiduotų Lietuvos 
liaudį ponams.

Paskui iš eilės tapo persta
tytas kun. Justinas Vaškys, 
kuris save vadino Tėvu Pran
ciškonu. Jis pasakė ilgoką pra
kalbą. Kalbėdamas apie “tėvy
nės meilę, vartojo daug poezi
jos, kad sugriaudinti ir pra
virkdinti tuos parapijomis. Be
minėdamas sunkiuosius lietu
vių pergyventus laikus, nupiešė 
širdį perveriančius vaizdus. 
Priminė lenkų sukilimo laikus 
ir nurodė, kaip lietuviai daly
vaudami tame sukilime užtrau
kė ant Lietuvos Rusijos caro 
rūstybę. Ir todėl atsiųstas Lie
tuvon nuožmus Muravjovas 
pradėjęs savo persekiojimo

darbą. Uždrausdamas lietuvių 
spaudą, norėjęs panaikinti lie
tuvystę ... į. .

Viskas gražiai pasakyta, 
šioje vietoje dvasiškas tė\ elis 
apsistojo ir stengėsi įtikinti 
klausytojus, jog tai buvusi lie
tuvių dvasiški ją, kuri dėjo pas
tangas, kad sustiprinti lietuvių 
dvasią ir priduoti jiems drą
sumo jųjų kovoje už savo tei
ses. Sakė jis, kad Katalikų Ba
žnyčia suldšusi didelę rolę iš
laikyme lietuvystės.

Atrodo, kad tas lietuviškas 
apaštalas norėjo per daug nuo
pelnų suteikti tų laikų dvasiš
kiams. Visiems yra gerai žino
ma, jog mūsų darbuotojai,* ku
rie stengėsi atgaivinti lietuvys
tę, buvo laisvos dvasios žmo
nės. Tokie, kaip Dr. J. Basana
vičius, Dr. V. Kudirka, Dr. J. 
šliupas, Jonas Biliūnas ir kiti. 
O tie kontrabančikai, .kurie 
nešdavo lietuviams knygas iš 
Prūsų, irgi buvo pažangūs lie
tuviai, o ne kokie ten zakrasti- 
jonai.

Tiesa, buvo keletas ir dvasi
ninkų, kurie prisidėjo prie iš
laikymo lietuvystės. Buvo tokis 
Motiejus Valančauskas, Anta
nas Strazdelis, Antanas Bara
nauskas ir kiti. Bet jų buvo 
labai mažas skaitlius. Didelė 
didžiuma lietuviškų kunigų 
pasitenkino lenkiška kultūVa. 
Priėmė lenkų kalbą net ir kle
bonijose. Tai matote, ant kiek 
jiems “rūpėjo lietuvystė.” Jei
gu išdrįstate pajudinti stam
besnius praeities įvykius, pa
duokite teisingus faktus ir per

statyk ite dalykus taip, kaip iš- 
tikrųjų jie buvo.

Po tam, kada pradėjo kalbėti 
Į apie šių dienų Lietuvos padėtį, 
tai tuojaus užpuolė komunis
tus. Tvirtino, kad lietuviai ko
munistai “pardavę Lietuvą ru
sams.” Pasmerkė Juozą Stali
ną už tai, būk jis susitaręs su 
Hitleriu sunaikinti Lenkiją. 
Pripasakojo ir daugiau viso
kią nesąmonių,! ir kad tą viską 
pakartoti, užimtų daug vietos. 
Tegul tas pasilieka ant jo dū
šios.

Baigdamas savo tą melagin
gą prakalbą, pradėjo bauginti 
\ Įsus tuos, kurie pritaria tary
binei Lietuvos. tvarkai. Sakė, 
kad tie visi esinti suskirstyti į 
rūšis ir jųjų Urdai jau sura
šyti, o kada ateisiąs laikas, ta
da jie visi būsią patalpinti kon
centracijos stoyyklose.

Na tiktai pamislykite, ką 
as Dievo tarnas nori tuomi 
pasakyti? Jam nejuntant išsi
veržia iš jo neapykantos dva-

New Yorko Moterys!
Mes Turime Išpildyti Riebalų Kvota 

Kovo Menesio!

gALIĄ1 nustatytas riebalų atgavi- 
mo kiekis Kovo men. yra 26,550,- 

000 svarų. Pasiekti tą milžiniška kieki, tai šis miestas-ir k™kXnS 
kitas visoj šalyj—turi išpildyti savo

Hą'.AR-gl jQs įdėsite visais 
galimais budais tą vajų įvykdyti net 
su kaupu šį mėnesį?

Atsiminkite! JOsų faUs atsidcda 
ant tų panaudotų riebalų, kad su jų 
Fn80 u* ufa ,m5- l>Oll! saminti vais- tus, kulkas, dirbtino ?
kariniams Ir civilianrs reikaiamT” 
Stotus kitų būtinų reikmių ,P

Patikrink sutaupomus riebalus n<> 
gal šią lentelę. Gal pražiūrima kai kurie taupymai. “«*<na Kai
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šia. Jis norėtų matyti įvyks
tant fašizmą. Tada jis palieptų
sukimšti į kalėjimus visus pa
žangesnius žmones, o bedie
vius palieptų pririšti prie stul
pų ir nuplakti juos. Būtų ge
riau, kad jis apie tai nesvajotų, 
nes inkvizicijos laikai nebesu
grįš!

Sekantis iš eilės kalbėjo p. 
Stasys Mockus iš Boston, Mass. 
Matyt jau nusidėvėjęs politi
kierius; pirmiau buvęs tauti
ninku, o dabar kunigams tar
nauja. Jis nieko naujo nepasa
kė, o tiktai pakartojo pirmes
nių kalbėtojų žodžius.

Baigiant programą, pirminin
kas perstatė vietinį kleboną, 
kun. Joną švagždį. Pradėjęs 
kalbėti nusiskundė, kad jo 
sveikata nesanti geriausia. Vie
nok, neatsižvelgiant į tai, tęsė 
savo kalbą.

šį sykį jo prakalba buvo 
skirtinga savo turiniu nuo pir- 
miaus pasakytų prakalbų. Se
niau teko girdėti jį kalbant ir 
jo prakalbos man tikdavo, ka
dangi jos būdavo, maž-daug, 
progresyviškos. Bet dabar iš
girdęs jo kalbą nusistebėjau 
iš tokios atmainos. Noroms, 
nenoroms prisieina padaryti 
keletą pastabų.

Kalbėdamas apie lietuvių 
tautą, atžymėjo, jog užrubežy- 
je gyvenanti lietuviai neišlaiko 
savo tautybės. Dėl pavyzdžio 
paėmė šiaurinės Amerikos lie
tuvius ir nurodė jų atšalusį pa- 
trijotizmą. Tvirtino, jog už ke
liolikos metų vargiai užsiliks 
bent vienas lietuviškas laikraš
tis, kadangi lietuvių vaikai ne
skaito lietuviškų laikraščių ir 
esą atsitolinę nuo lietuvystės. 
Kaltino tėvus, kad jie nesisten
gia savo vaikus išauklėti lietu
viškoje dvasioje. Išaukštino 
žydų tautą ir išgyrė žydiškąjį 
patrijotizmą. Patarė lietuviams 
imti pavyzdį iš žydų gyvenimo 
ir elgtis taip, kaip kad žydai 
elgiasi ir tt.

Čia yra daug teisybės. Bet 
klausimas, kodėl lietuviški ku
nigėliai nenori imti pavyzdį 
nuo žydų ir nenori elgtis taip, 
kaip žydų rabinai?

Tą pačią dieną, t. y. sekma
dienio lytą žydų rabinai kal
bėjo per radiją ir užgyrė Kry
mo taikos sutartį tarpe trijų 
didžiųjų valstybių ir ragino 

I Amerikos piliečius remti mūsų 
■ prezidentą, kad jam būtų len- 
i gviau tuos nutarimus pravesti 
j gyvenimam Mūsų gi lietuviški 
i katalikų kunigai netik, kad ne- 
i ima pavyzdžių nuo žydų rabi- 
i nu, bet išeina tiesiog prieš tai- 
į kos programą.

WORCESTER, MASS. Waterbury, Conn, karštis ramina
Visą savaitę, tarpe vasario 

25 ir kovo 3 dd. pas mus bu
vo didžiausia šventė, kokios 
dar mūsų miestas niekados 
pirmiau neturėjo. Worcesteris 
šventė Sovietų Sąjungos šven
tę ir ant miesto rotušės iškil
mingai ir išdidžiai plevėsavo 
didelė Sovietų Sąjungos raudo
noji vėliava su kuju ir pjautu
vu.

Taip pas mus yra, kada 
tūkstančiai lietuvių nuoširdžiai 
dirba .karo industrijoj ir įvai
riomis pastangomis padeda ka
ro laimėjimui ir kada kiti, gal 
būti taip pat tūkstančiai, su
klaidinti Jungtinių Tautų prie
šų keikia ir visaip pravardžiuo
ja tą Amerikos talkininkę — 
Sovietų 'šalį, ir puola tuos lie
tuvius, kurie sako teisybę apie 
darbo žmonių valdomą šalį.

Taigi, mūsų visų išrinktas 
miesto majoras, kapitalistas ir 
republikonas sako, kad žmonės 
keikia Sov. Sąjungą ir komu
nizmą tik todėl, kad jie nesu
pranta, nei vieno, nei kito.

Aš tokius žmones vadinu 
“proto tinginiais,” nes jie pa
tys tingi protauti ir teisybę su
žinoti, tai klauso ką jiems pa
sako Jungtinių Tautų vienybės 
ardytojai, klauso kunigų, arba 
tokių “Gabrielių,” kurie per 
vienybę ardančią gazietą moki
na kaip keikti ir niekinti So
vietų Sąjungą.

Taigi, mūsų išrinktas majo
ras Bennett pasako tiesą. Bet 
kam man savais žodžiais tai 
aiškinti, štai žemiau talpiname, 
ištisai iš anglų laikraščio majo
ro proklamaciją ir visus prašo
me atydžiai persiskaityti:

SOVIET RUSSIA WEEK 
OPENS HERE

Officially opening “U. S. S. 
R. ‘ Week” in the “Worcester 
and the World” project, Mayor 
Bennett yesterday issued a 
proclamation in honor of the 
Soviet Union in which he as
ses ted that “to steer a peace
ful course for human events in 
years to come we must know 
the history, the culture, the 
economy, the ideas, and ideals 
of the people of Soviet Rus
sia.” He urged a .knowledge and 
understanding of the country 
as a basis for international se
curity.

PROCLAMATION.
The complete text of the 

mayor’s proclamation follows:
“As mayor of Worcester, I 

am proud to proclaim the week

the crying need for knowledge 
whereby we may deal with her 
people has become keenly ap
parent. The reason for our 
profound ignorance of the 
ways and means of the Soviet 
Union has been always a fear 
of Communist propaganda and 
a distrust of Soviet designs. 
But knowledge and under
standing do not imply approval 
or agreement with another so
cial philosophy.

“Surely the American people 
have sufficient faith in their 
way of life not only to meet 
but also to welcome any chal
lenge. The fact remains that 
the Soviet Union is a powerful, 
progressive nation. In our su
preme effort for international 
security, we cannot overlook or 
underestimate her importance. 
Now America recognizes So
viet Russia as an invaluable 
war-time ally.

“To steer a peaceful course 
for human events in years to 
come, we must know the histo
ry, the culture, the economy, 
the ideas and ideals of the 
people of Soviet Russia. This 
is the task set before Worces
ter, Massachusetts, during ‘U. 
S. S. R. Week’ in the ‘Worces
ter and the World’ program.

“The program calls for fly
ing the Hammer and Sickle 
from our City Hall standard. 
Its very presence marks our 
city as world-conscious and 
free-thinking. We may take 
pride in that flag, too, as it is 
the standard held high by the 
victorious Red Army. How 
much of our sons’ blood has 
been saved by the determined, 
battle-willed Soviet forces, who 
refused to yield or bow in de
feat. Today we cheer the Red 
Army as it forges ahead to the 
Allied objective. When the ul
timate goal, peace, is secured, 
God grant that there exists the 
same mutual purpose and un
derstanding. This week the 
people of Worcester, Massa
chusetts, lead the way.”

Taigi, jeigu ir po šio majoro 
pareiškimo vis dar lietuvių 
tarpe rasis tokių, kurie keiks 
ir niekins tą šalį, kuri išgelbė
jo visa* pasaulį nuo fašistų ver
gijos, tai tokis žmogus tikrai 
kenks karo pastangoms, kenks 
savo vaikams, kurie yra karo 
fronte ir kovoja prieš mūsų vi
sų bendrą pyiešą.

Simanas Janulis.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 28 kuopa nutarė surengti 
Moterų Dienos paminėjimą. 
Parengimas įvyks kovo 14 d. 
Pelnas sikriamas pagalbai vai
kučiams našlaičiams Lietuvoj.

Vakarėlyj kalbės K. Stani- 
slovaitienė, kuri plačiai apibu
dins Lietuvos padėtį ir mūsų 
uždavinius. Komisijoj yra M. 
Vaitonaitė, M. Meisonienė ir 
P. Bokas. Komisija dės pastan
gų, kad vakarėlis būtų pasek
mingas visais atžvilgiais. Visus 
ir visas demokratiniai nusista-
čiusius lietuvius kviečiame at- 
'silankyti. Parengimas įvyks 
Lietuvių Svetainėj, 103 Green 
St., trečiadienį, kovo 14 d., 
7:30 vai. vakare. Visi dalyvau
kite. Komisija.

Bridgeport, Conn.

NUGAROS SKAUSMUS!
Karštis palengvina raumenų skausmus — 
greitai, sėkmingai. Norint gaut pageidaujamą, 
nuolatinj palengvinimą karščiu ištisas dienas, 
pačioj skaudamoj vietoj, uždėk vieną didelį 
Johnson’s RAUDONOJO KRYŽIAUS PLAS- 
TERĮ — arba stovesnįjį, šiltesnį Johnson’s 
Plasterį Nugarai . . . Lengvi, veiklūs jo vais
tai Švelniai kaitina nugarą, išjudina kraujo 
liuosuoja skausmą . . . šiltas audeklinis ap- 
dangąs palaiko kūno karštį, saugo nugarą nuo 
atšalimo, teikia nuolatinę paramą . . . Išban
dyk šį švarų, lengvą, patikrintą būdą “karš 
čiu gydyti” paprastą nugaros gėlimą ir kitus 
raumenų skausmus — ŠIANDIEN. (Jei turi 
chronišką nugaros gėlimą, eik pas gydyto
ją.) . . . Visuomet reikalauk TIKROJO, John
son and Johnson pagaminto.

GROSS PLASTER
BACK PLASTER

Buy More Bonds

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Nupiešiam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius
Aukos Apšvietai.

Paėmus blanką drg. J. J. 
Mockaitis surinko Lietuvių Li
teratūros Draugijos Apšvietos 
Fondui $8.50 aukų. Aukavo se
kamai: J. šakaitis $2.50; po 
$1: J. J. Mockaitis, A. Švėgž
da, ir E. Messkelle. Po 50c: P. Į 
Baranauskas, A. Jocis, J. B. 
Yusaitis, J. Vaitekūnas, B. 
Norton ir Geo. Bartkevičius.• 
Visiems aukavusiems širdingai 
ačiū. A. J.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALIN®)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės.
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

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.

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks

iu lūs ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 

1 dydžio, kokio pa-
7 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

Tolinus tęsdamas savo kalbą, 
, priėjo prie šių dienų Lietuvos 
ir atsigrįžęs į trijų spalvų vė
liavą liūdnai pasakė, kad šiai 
vėliavai yra uždrausta plevė
suoti ant Lietuvos žemės. Da
bar tenai, jis sako, vietoje tri
spalvės, plevėsuoja raudona 
vėliava su kūju ir pjautuvu.

čia jau pasirodo proto silp
numas arba veidmainystė. Ku
nigas turėtų žinoti, kad kūjis 
nėra tam paženklintas, kad 
kalti prie kryžiaus kokią nors 
tautą, bet yra simboliškas žen
klas, reprezentuojąs industriją, 
gi pjautuvas reprezentuoja že
mės ūkį. Sudėjus abu sykiu 
ženklina suvienytą ir bendrą 
darbą valstiečių ir miesto dar
bininkų.

Kitais žodžiais ■ pasakius 
ženklina naują gyvenimą ir 
šviesią ateitį. Kur tiktai žmo
nės bus paliuosuoti nuo prie
spaudos; kur tiktai bus sutver
tos darbo žmonių tarybos, ten 
ta vėliava plevėsuos. Kunigų 
prakeiksmai ir jų purvinimai 
jos nesustabdys.

Naujas gyvenimas jau aušta, 
tuojaus pasirodys ir saulės 
spinduliai. Ir tų spindulių 
šviesos jie savo juodais skver
nais nebepajėgs uždengti nuo 
žmonių akių.

žmonių buvo prisirinkę -ne
mažai, sukolektuota šeši šim
tai ir penkiolika dolerių su 
centais. Pirmininkas paaiškino, 
kad pinigai bus perduoti Ame
rikos Lietuvių Tarybai. Kam 
tarybai? Kodėl ne Lietuvos 
žmonėms ? X. Kareivis.

of Feb, 25 through March 3, 
1945, as ‘Union of Soviet So
cialist Republics Week’ in Wor
cester.

“With the emergence of the 
Soviet Union as a world power,

Paryžius. — Kanadiečiai 
atčme iš vokiečių Appel- 
dorn miestelį. Sustiprėjo na
cių pasipriešinimas kana
diečiams ties Kervenheimu.

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-504S

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

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

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

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

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

(Jsist. 28 m.)

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

3

1

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

te

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. Vemon SL
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Per Klaidą Bombarda
vo Šveicarus

Paryžius, kv. 5. — Ame
rikos bombanešiai iš tirštų 
debesų per klaidą bombar
davo Baselį ir Zurichą 
Šveicarijoj, manydami, kad 
tai Vokietijos miestai.

Pabėgo Karinis Italijos 
Kriminalistas

Roma, kv. 5. — Genero
las Mario Roatta buvo po 
policijos sargyba paleistas 
iš Regina Coeli kalėjimo 
aplankyt savo draugą ma
jorą Eugenio Rossi gulintį 
karinėje ligoninėje ir pa
bėgo. Gen. Roatta, buvęs 
Mussolinio armijos štabo 
galva, yra kaltinamas kaip 
vadas šaikos, kuri žudė 
priešingus naciam ir Mus- 
soliniui italus. Italijos val
džia dabar paskyrė $10,000 
dovanų už jo suėmimą. Ta
po areštuoti policiniai Roa- 
ttos palydovai.

Gal Pavyks Sovietam Išlais
vint Daugelį Amerikiečių
London. — Ties Raudo

nosios Armijos užimtu Kol- 
bergo miestu, Baltijos pa
jūryje Pomeranijoje, buvo 
didelė koncentracijos sto
vykla, kur vokiečiai laikė 
daug amerikiečių belaisvių. 
Sovietų kariuomenė apsupo 
Gross - Tychową, 33 mylios 
į pietų rytus nuo Kolbergo, 
kur buvo kita amerikiečių 
belaisvių stovykla. Tikima
si, kad raudonarmiečiai iš
laisvino bei išlaisvins dau
gelį tų amerikiečių.

Amerikos kariai ir Fili
pinų partizanai apvalė nuo 
japonų 2,000 ketvirtainių 
mylių plotą šiaurinėje Lu
zon salos dalyje.

Detroit, Mich. — Sugrįžo 
darban apie 25,000 Dodge 
Chrysler fabrikų streikie- 
rių.

Jankiai šturmuoja na
cius Cologne iš 2-jų šonų.

Lowell, Mass.
Kas Liečia Mus

Sakoma, kad nėra tokio 
daikto, ko negalima. Tai tur 
būt yra teisingas pasakymas. 
Ko sieksi, tai ir pasieksi. Mes 
pereitais metais turėjome 34 
narius LLD 44-toj kuopoj. Gi 
šiemet iš pat pradžių metų 
draugas Juozas Blažonis rim
tai pareiškė: “Draugai, mokė
kite savo narines duokles da
bar, nes mums turi daugiau
siai rūpėti, kad išlaikyti visus 
senus narius kuopoje ir atsi
stoti kredituojamų kuopų ei
lėje.“

Tai puiku! Ir draugas Bla
žonis to ir siekia. Jis rūpes
tingai darbuojasi, tuo reikalu 
tik ir kalbasi su draugais al- 
diečiais.

Mes visi mylime ir gerbia
me tuos draugus, kurie į lai
ką pasimoka duokles. Tuomi 
sutaupina brangų laiką ir sa
vo kuopą išlaiko garbės sto
vyje. Kuopa gerbia ir draugą 
Blažonį už jo pastangas.

Vasario 25 dieną, rusų ban- 
kiete, draugas Blažonis pasi
tenkinančiai man pareiškė: 
“Oi, jaučiuosi smagiai, jau 32 
nariai pasimokėjo j Literatū
ros Draug. kuopą. Dabar lie
ka tik dviejų narių klausimas 
ir mūsų kuopa atsistoja gar
bingųjų eilėj.” Smagu ir man, 
sakau, girdėti tavo pranešimą. 
Bet mes turime ir kitą lygiai 
svarbų reikalą, tai išpildymas 
mums paskirtos kvotos jubilie
jinio vajaus: 10 naujų narių į 
44-tą kuopą.

Draugas Blažonis čia trupu
tį susiraukė ant mano prane
šimo. Bet tas anaiptol nereiš
kia tą, kad šis veiklusis drau
gas nesidarbuotų ir šiame rei
kale. Visa mūsų kuopa dar
buosis iki kvota bus pilnai iš
pildyta. Tuomet, sulyg mūsų 
kolonijos, mūsų kuopa skaity
sis didelėj 44-ta kuopa ir joje 
bus tada 44 nariai. Koks tai 
simboliškas supuolimas būtų, 
ar ne?

Na, draugai ir draugės, sie
kime prie to. Imkimės rimtai 
ir pareiginiai. Perkrėskime 
kiekvieną mums žinomą as
menį. Nepalikime vyro, nei 
moteries, kaip lygiai ir jau
nuolių nepakalbinę į mokslo 
institutą — LLD. v

šiais metais švenčiame 30- 
tą jubiliejinę sukaktį nuo įsi
kūrimo Literatūros Draugijos, 
tad celebruodami tą istorinę 
sukaktį atžymėkime tuomi, jog 
mes jau prasilavinę, ačiū Lit. 
Draugijos ilgametiniam gyva
vimui, jog esame sumanūs sa
vo reikaluose ir todėl savo už
duotį išpildome, gaudami 10 
naujų narių į mums skiriamą 
kvotą.

šis klausimas svarbiausia 
liečia mus. Tai mūsų parei
gos darbas ir mes nesi j austu
me liuosi jį neįvykdę. Tai dar 
vienas judėjimo laipsnis, ku- 
riuomi mes privalome pakilti 
aukštyn.

Mūsų 7-tasis apskritys turi 
pasiskyręs proporcionalę kvo
tą: 175 naujus narius ir tas 
išdalinta ant visų apskričio 
kuopų, atsižiūrint, kiek perei
tais metais kuopa turėjo na
rių. Reiškia, visi Lit. Draugi
jos apskričiai ir visos kuopos, 
lyg vienas milžiniškas bičių 
avilys, triūs, rūpinsis lenkty- 
niuodamiesi darbuosis LLD ju
biliejiniame vajuje. Ir tik to
kiu būdu Liter. Draugija pa
kils visu tūkstančiu (1000), o 
gal ir daugiau naujais nariais.

Kaip Rusai Išpildė Savo 
Kvotą

Vasario 25 d., 1WO, rusų 
vietinė kuopa, turėjo surengus 
gerą bankietą, Lietuvių Pilie
čių Kliubo svetainėje. Paren
gimo tikslas buvo, kad sukelt 
pinigų išpildymui jiems pa
skirtos kvotos — $30 į spau
dos fondą “Russkyj Golos.” 
Jie širdingai remia savo pa
žangią spaudą, kaip ir mes 
lietuviai savo.

Kadangi pačių rusų čia yra 
visai nedaug, tai, žinoma, ir 
bankiete negalėjo prisirinkti 
daug. Bet kuomet geras būrys 
lietuvių dalyvavo, tai tokiu bū
du susidarė gerokas bankietas.

Dėl tam tikrų priežasčių, aš 
pribuvau į svetainę jau po še
šių vakaro, tai negalėčiau 
daug pasakyti apie paties ban- 
kieto būvį, bet jis man išrodė 
geras iš žmonių ūpo ir žmo
nių atpasakojimų. Bankiete 
Povilas Novikas pasakė tinka
mą prakalbėlę ir prftninė, ko- 
dėl reikia remti demokratinę 
spaudą.

Kadangi bankieto bilietas 
buvo tik vieno dolerio, o val
gis duotas labai geras ir dar 
po bonką alaus prie valgio, tai 
pelno ne kažin kiek galima 
tikėtis. Tad tam pačiam tiks
lui buvo parinkta ir aukų. Su
rinkta $21.

Dabar draugai rusai džiau
giasi geru pasisekimu, kad 
jiems pavyko ne tik išpildyti 
savo kvotą, bet dar ir pervir
šyti. Rusai labai dėkingi lie
tuviams, kurie juos parėmė.

Kovo 11 Dieną Du 
Susirinkimai

Sekmadienį kovo 11 dieną, 
Liet. Pil. Kliubo svetainėje, 
įvyks du susirinkimai ir abie
juose reikia visiems nariams 
dalyvauti. 2 valandą po pie
tų bus laikomas Lietuvos Sū
nų ir Dukterų Draugystės, o 
4 valandą, įvyks Lietuvių Li
teratūros Draugijos svarbus 
susirinkimas. Draugai ir drau
gės, visi pribūkime į LLD su
sirinkimą, nes šį -kartą turėsi
me naujus ir labai svarbius 
reikalus svarstyti ir nutarti.

J. M. Karsonas.

Waterbury, Conn. MALE and FEMALE MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS VYRAI ir MOTERYS

Hitleriškai Niekino Sovietus
Per savaitę laiko vietos ang

lų spaudoj garsino, kad minės 
Lietuvos “nepriklausomybę,” 
kalbės W. Laukaitis iš Balti- 
morės, K. Pakštas iš New 
Yorko, miesto gaspadorius ir 
kiti.

žingeidumo apimtas paskir
tu laiku jau buvau šv. Juoza
po parapijos-mokyklos svetai
nėje. Nors ir garsino, kad čia 
dalyvaus visi Waterburio lie
tuviai, bet nuvykęs radau ne
skaitlingą būrelį.

P. Vileišis atidarė tą “ap- 
vaikščiojimą,” pakviesdamas 
vietinį kunigą Valantiejų. Ku
nigas pasaite kelis žodžius, 
kad tai 27-nių metų “minėji
mas,” kad yra daug kitų kal
bėtojų ir užbaigė.

Iššauktas vargonininkas ir 
parapijos choras padainuoti. 
Išėjo 4 vyrai ir 9 moterys, su
dainavo Amerikos himną ir 
“Lietuva, Tėvynė,” o paskui 
dar savaip: “Vilniaus kalne
liai, puikius, gražius sureng- 
kite maskoliams kapus.” Atro
do, kad karas eina ne prieš 
Hitlerį, bet prieš “maskolius,” 
nors Waterburio šimtai lietu
viui sūnų kariauja prieš tą pat 
priešą, kaip ir menami “mas
koliai.” Vileišiui labai patiko 
vargonininko Alekšio ši dai
na, tai jis visaip dėkavojo 
jam.

Perstatė W. Laukaitį, SLA 
prezidentą kalbėti, “šviesų ir 
šviesiausią,” kokį Vileišis “sa
vo gyvenime yra matęs.” Lau
kaitis sakė, kad visi jau ma
tėte spaudoj, kad Jaltoj buvo 
Roosęvelto, Stalino ir Chur
chill konferencija, kur aptarė, 
kaip įvairios šalys tvarkysis, 
bet po konferencijai nieko ne
mini apie Lietuvą, Latviją ir 
Estiją. Tas reiškia, jie skaito, 
kad tos -šalys jau susitvarkę. 
Bet jis užreiškė, kad jis su 
kitomis didelėmis asabomis bu
vo Washingtone, kur jiems at
sakė, kad “Lietuvos klausimas, 
kaip buvo, taip ir yra.” Bet 
tas' atsakymas Laukaitį ir jo 
sėbrus neužganėdino, tada jie 
nuėjo pas senato užsienio rei
kalais komisiją ir ten klausė, 
kaip yra su Lietuvos reikalais. 
Ten jų paklausė: “Kas jūs 
esate, ar Amerikos piliečiai?” 
Jie atsakė, kad taip. Tai ta
da senato komisijoj jų pa
klausė: “Tai kokią teisę jūs 
turite kalbėti Lietuvos reika
lais, ten žmonės patys susi
tvarkys!” Ir čia Laukaitis 
pradėjo “argumentuoti” prieš 
senato narius, tartum prieš jį 
sėdėjo ne Waterburio publika, 
bet senatoriai. Ir baigė: “Mes 
važiavome ir vėl važiuosime į 
Washingtona ir reikalausime 
Lietuvos, tik mums reikalinga 
jūsų parama.”

—Ir doleriai! — prie ma
nęs sėdintis žmogus pridėjo.

Paskui pakvietė ponią De- 
venicnę kalbėti. Ji seną goeb- 
belsišką pasaką čiauškėjo apie 
pusvalandį, niekindama tary
binę santvarką ir Amerikos 
talkininkę Sovietų Sąjungą.

Pirmiau ta poniutė per vie
tos angių spaudą gyrėsi, kad 
jie yra surinkę 1,000 svarų 
drapanų ir daug apsiavų, bet, 
kaip žinia, jie nei tų drapanų, 
nei apsiavų nepasiuntė Lietu
vos žmonių pagalbai, laiko 
Amerikoje ir pūdo.

Po rinkimo aukų, kurių gar
sino, kad surinko $146, per
statė “daktarą ir profesorių” 
K. Pakštą. Pakštas pasistojo, 
sprandą patampė, gal norėda
mas ilgesniu atrodyti ir pradė
jo pasakoti, kaip Lietuvoje 
prieš bolševikus kariavo dar 
po Pirmo Pasaulinio Karo, 
kad “lietuviai išvijo bolševi
kus” ir Lietuva būk buvo “lais
va ir neprigulminga.” žinoma, 
jam “laisvė,” tai Smetonos 
kruvinas fašistinis teroras, o 
“neprigulmybė,” tai tokia pa
dėtis, kada Lietuvą visi stum
dė ir pešė, kurią būtų Lenki
jos ponai pasiėmę, jeigu ne 
Sovietų Sąjungos užtarimai.

Paskui niekino tarybinę 
tvarką, pasakojo seną Goeb-

VYRAI IR MOTERYS
16-60

Gamybines Rūšies Darbui Prie Išdirbimo 
Plieninių Statinių-Drums ir Containers

Karinėms Pastangoms
NESUNKUS DARBAS

100% KARINIS DARBAS
Laikas ir Puse Virš 40 Valandų

Ne Vienas Neprivalo Kreiptis iš Dabar Dirbančiųjų 
Prie Apsigynimo Darbų

KREIPKITĖS 8 A.M. IKI 6 P.M.

RHEEM MANUFACTURING CO.
ATLAS STEEL BARREL DIVISION

27 Hudson Boulevard Bayonne, N. J.
(59)

belso išmislą, kaip “bolševi
kai lietuvius vežė į Sibirą.” Po 
to dar pabaugino, kaip Hitle
ris svietą “Sovietais” ir baigė.

Laukaitis perskaitė savo re
zoliuciją, kurioj reikalauja, 
kad Amerikos valdžia ne tik 
ekonomiškai, bet jau ir mili- 
tariškai darytų spaudimą prieš 
Sovietų Sąjungą. Reiškia, kad 
eitų karan prieš savo talkinin
kę, idant į Lietuvą grąžinus 
smetonišką fašizmą, žinoma, 
jie to niekados nesulauks.

Ant rytojaus anglų spaudoj 
gyrėsi, būk dalyvavo 400 žmo
nių ir būk buvo skaitytas gu
bernatoriaus Mr. Baldwin laiš
kas, nors susirinkime niekas 
tokio laiško neskaitė. Veikiau
siai, tai tik “pasipuošimas,” 
kad patekus į anglų spaudą 
su savo “karunka.”

Stasys.

Philadelphia, Pa.
Kalbės dr[j. Vincas Andrulis.
Ateinantį sekmadienį, 11 d. 

kovo, kalbės “Vilnies” redakto
rius drg. V. Andrulis iš Chica- 
gos, kuris keliauja su maršru
tu. Jam masinį mitingą rengia 
vietinės darbininkiškos organi
zacijos, Liaudies Name, 735 
Fairmount Ave., Phila., Pa., 5 
vai. po pietų.

Tą dieną ir toj pačioj sve
tainėj įvyks moterų dienos at
žymoj imas. Rengia 3-čią vai. 
po pietų. Gal ir ten drg. And
rulis pasakys keletą žodžių 
apie moterų dieną.

Mums, lietuviams dabar rei
kalinga juo daugiau turėti ma
sinių susirinkimų, kuriuose da
lykai išsiaiškina. Smetonnacių 
karūna eina velniop. Londono 
ponai lenkai baigia savo kačių 
koncertą. Lenkijoje įvairios 
partijos apsijungia su laikiną
ja valdžia, žmonės permato 
savo klaidas ir jas dabar taiso. 
Lenkija susibudavos tvirta, 
draugiška link savo kaimynų 
ir jinai rems pasaulinę taiką.

Ponų “galybės” melodijos už
sibaigė. Na, kas dabar lieka 
daryti lietuviškiems smetonna- 
ciams, kurių pasaulis nei ne
girdėjo? Jie viską kopijavo nuo 
lenkų ponų. Kraun-princas 
Smetonukas pasigarsino tik 
savo tėvo organe — “Dirvoj.” 
Klerikalai, socialistai, tautinin
kai kalba milionais Amerikos 
lietuvių vardu, kad jie užka
riausią Lietuvą ir vys lauk Lie
tuvos tarybinę vyriausybę. Tai 
komedijantai! Philadelphi joj 
pronaciai išvalyti iš visų pašel- 
pinių draugijų, šios draugijos 
sudaro Liet. Pag. Teik. Komite
tą ir dirba Lietuvos sušelpimui. 
Dabar labai žingeidus momen
tas ir mes turime prakalbose 
diskusuoti. Ateikite į drg. An
drulio prakalbas. Kep.

Manila. — Japonai suva
rė 150 amerikiečių belais
vių į slėptuvės Palawan sa 
loję ir sudegimų.

KAFETERIJAl DARBININKAI
Airline Terminal

MERGINOS INDAM NUIMTI 
VIRAI PRIE BUFETO 

PATALPOS APTARNAUTOJAI 
TVARKYTOJAI

GERA ALGA 
Valgis Nemokamai. Nuolatinis Darbas.

Aplikantai Turi Būti Amerikos Piliečiai Ir 
Su Gerais Rekordais

KREIPKITĖS TUOJAUS

American Export Airline
Marine Baso LaGuardia Field 

(Visom subvem iki Jackson Heights) 
(Busas iki Airport)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

SARGŲ — PECKURIŲ (2) 
Valandos nuo 7 iki 3 

3 iki 11.
Nuolatinis Darbas.

COLDEN TANNERY, 
91 COLDEN ST., 
NEWARK, N. J.

(55)

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

ir

ABELNAI PAGELBIN1NKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

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

(56)

VAGONŲ KROVIKAI 
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSĖ PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
(58)

DARBININKAI
60c į Valandą Pradžiai 

CONSOLIDATED EDISON COMPANY 
Kreipkitės nuo Pirmadienio iki Penktad.

MAIN OFFICE — ROOM 224
4 Irving Place, Manhattan

(59)

Vardai Mosčiy, ir Nuo 
Kokių Ligų Pagelbsti

No. 1. M. J. SVILPA’S Miracle Oint
ment. For Toothache; irritation and 
hardening of the gums.—Šita mos- 
tis prašalina danties skaudėjimą ir 
sustiprina smegenis. Kartais žmogus 
neturi dantų, kad smegenis nesvei
kos, vartok šitą mostį, gausi pagel- 
bą. Jei dantis supuvęs, be abejonės 
turi ištraukti jį. šita mostis priimni 
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 
įvairius paviršutinius skausmus. 
Skausmus Kojų, Rankų, Pusiau, 
Sprando. Naudojama pagelbai nuo 
Nutirpimo, užsišaldymo, skaudėjimo 
Sąnarių ir Muskulų; Kosulio nuo 
peršalimo. Šita mostis maloniai šil
do ir prašalina įvairius skausmus.

Kaina—2 oncai $1.25 
No. 3. M. J. SVILPA’S Miracle Salve. 
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
Mano antrašas:

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 78, Sta A. 
HARTFORD, CONN. 

Vietiniam—-63 Putnam St.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

PASIUNTINĖS 
$85. Į MĖNESĮ PRADŽIAI 

VIDUJ IR Iš LAUKO 
DARBAS.

DVI JAUNESNES 
STENOGRAFES 
$125. | Mėnesį Pradžiai 
VIENA SU ISPANIŠKOS 
AUKŠTESNĖS MOKYK

LOS PRALAVINIMU

FILE RAŠTININKE
$115. PRADŽIAI

5 DIENŲ SAVAITĖ 
PUIKIAUSIA PROGA 

PAKILIMUI
VALANDOS 9 IKI 5

TELEFONUOKITE 
BARCLAY 7-3900

(57)

MERGINOS 18—25 
KAIPO PASIUNTINĖS 
Gerai žinomoje džiūlerių įstaigoje, 

Radio City apylinkėje.
5'/2 DIENŲ SAVAITE, $20 

Nereikia patyrimo. Nuolat. 
Pasimatymui telefonuokite

BRYANT 9-5300
(56)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAF

VAGONU KROVIKAI
PRIE

NUOLATINIO DARBO
KREIPKITĖS

WILLIAM SPENCER
& SON CORP.

PIER 29 EAST RIVER
(Central Vermont Terminal)

GALE MARKET STREET
NEW YORK CITY

92c Į VALANDĄ
(58)

PATIKIMAS VYRAS
DIRBTI BOTTLING DEPARTMENTE. AL
GA PRADŽIAI $24.00 UŽ 5 DIENŲ SAVAI

TĘ. KREIPKITĖS ANT 14-TŲ LUBŲ— 
304 EAST 45TH STREET, MANHATTAN.

KLAUSKITE MR. BARNABY.
 (X)

VETERANAI PASAULINIO 
KARO NO. 2

Reikalingi kaipo I^the darbininkai ir 
gręžiamojo preso operatoriai.

TAIPGI DALIES LAIKO 
DARBININKAI

Veterano palaikoma ir operuojama.
MISHKIND TOOL CO.

126 WILLIAM ST., 
BELLEVILLE, N. J.

STALIORIAI 
AR DAILYDftS 

Patyrę
, Nuolatinis darbas.

GERA ALGA 
SCHMIDT,

224 MADISON AVE. 
IRVINGTON, N. J.

ESSEX 2-7963
(58)

VYRAI
Lengvas valymo darbas. 
Retail Bktų krautuvėse.

PILNAM—DALIAI LAIKO 
Manhattan—Bronx Krautuvėse. Kreipkitės

A. S. BECK SHOE CORP.,
25 West 43rd St., 

N. Y. City.
6-TOS LUBOS

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.

REIKIA PAPRASTŲ 
DARBININKU 

Išsiuntimų Rūme 
Pagelbininkų 

Truckerių 
Plieno Kraustytojų 
100% KARINIS DARBAS 

Puikiausios Pokarinės 
Progos 

KREIPKITĖS TUOJAU

SECURITY
Steel Equipment Corp. 

AVENEL STREET 
AVENEL, N. J. 

PRISILAIKOMA U.S.E.S. TAISYKLIŲ 
(58)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

STENOGRAFĖ
Jauna, Vikri

Dirbti Engineering Departmente 
GYVYBINIS KARO FABRIKAS

Gera Proga.
5 DIENOS 40 VALANDŲ SAVAITĖ.

ROGERS DIESEL & 
AIRCRAFT CORP.

1120 LEGGETT AVE., 
BRONX

I.R.T. Pelham Local iki East 149th St.
 (54)

STENOGRAFES IR TYPISTS
Darbas Banke. Puikiausia proga gerai žino

mame taupymo banke.
TYPISTĖMS IR STENOGRAI'ĖMS

Linksmos darbo sąlygos.
Su pirmu laišku rašykite smulkmeniškai, 

priminkite apie kiek algos tikitės.
Rašykite LIETUVIŠKAI,
Box 302, 20 W. 48rd St.

 (56)

KNYGVEDĖ— 
RAŠTINĖS DARBININKĖ

Vedimui mažo ofiso 
Linksmos aplinkybės. 

Gera Alga.
TREND LIGHTING CO.

45-22 47TH STREET, 
LONG ISLAND CITY.

STILLWELL 4-2017
(56)

MOTERYS VALYTOJOS
Retail Krautuvės. 
Lengvas valymas.

PILNAM—DALIAI LAIKO.
Manhattan—Bronx Stores. Kreipkitės

A. S. BECK SHOP: CORP., 
25 West’ 43rd St.,

N. Y. City. 
6-TOS LUBOS.

(57)

REIKIA MERGINŲ MOKYTIS AMATO, PA
TYRIMAS NEREIKALINGAS. GERA AL

GA. ŠEŠTADIENIAIS NEDIRBAMA.
PETITE NOVELTY CO..

183 THATFORD AVE., BROOKLYN,
(55)

RAŠTININKES
IR

TYPISTS
KNYGVEDES

STENOGRAFES
NUOLATINIS DIENOM DAR- 

BAS BŪTINOJE KARINĖJE 
PRAMONĖJE, 

SU PUIKIAUSIAIS 
KARINIAIS PROSPEKTAIS.
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

KREIPKITĖS
HANOVIA CHEMICAL 

& MFG. CO.,
233 N.J.R.R. AVĖ.,

(2 BLOKUS J RYTUS NUO BROAD 
ST., PRIE CHESTNUT ST.)

NEWARK, N. J.
(57)

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI

l-MI IR 2-RI ŠIFTAI
KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD & 

RHAWN ST.
HOLMESBURG 

PHILADELPHIA, PA.
(58)

MERGINOS-MOTERYS 
AMŽIAUS 18 IR VIRŠAUS 

Patyrimas 
Nereikalingas 

Būtinas 
Karo Darbas
Lengvas Sustatymas 

ŠVARIAME, 
MODERNINIAME FABRIKE

GENERAL 
ELECTRIC 

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

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

(56)

TYPISTS
JAUNA 

Linksmos Darbo Sąlygos
Bonai Prisideda Prie Algos!

PROGA PAKILIMAMS

30 ROCKEFELLER PLAZA 
47-tos Lubos

<X)
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NowYorto^g^Zlnios Buvo Klaida
Nežinia, a)- buvo klaida ta

me, kad L. reporteris, pasiti
kėdamas Juozo Kučinsko pra-

Septyni Jauni Didvyriai 
Keliaus Po Šapas

Septyni jauni vyrai, visi ve-

Atidarymo “Parė”
Jonas Lazauskas, žinomas, 

menininkas, * narys Liaudies 
Teatro ir Aido Choro, įsisteigė

Priminimas
Jūs visi kur nors, kada nors 

diskusuojate apie unijų ne- 
streikavimo politiką. Visi turi
te savo mintį, gal būt pačią 
geriausią iš visų. Tai kodėl ne
ateiti ir nepareikšti ją viešai, 
susirinkime, būriui žmonių, 
kurie gal kitaip mano. Turin
čiųjų teisingą mintį pareiga 
įtikinti klaidingai mąstančius. 
Įtikinti vieni kitus ir būti vie
ningiems, nes tik vieningi žmo
nės tegali atsiekti ko gero.

Apie unijų nestreikavimo 
politiką diskusijos įvyks šio 
antradienio vakarą, kovo 6-tą, 
419 Lorimer St., Brooklyne, 
Lietuvių Komunistų Kliubo su
sirinkime. Įvadinę trumpą 
kalbą pasakys R. Mizara, 
Laisvės redaktorius. Kviečia
mi nariai ir ne nariai. Kliu- 
biečiai prašomi susirinkt anks
čiau, kad pirm susirinkimo 
galėtume atlikti savo organi
zacinius reikalus.

Valdyba.

Dvi Naujagimės
Praeitą šeštadienį, kovo 3 

d., Williamsburg Maternity li
goninėj, Mrs. Onutę Slapšienę 
aplankė garnys, apdovanoda
mas Onutę ir Teodorą dukrele.

Teodoras Slapšys (Balažen- 
čių žentas) džiaugiasi ir sakė, 
kad abi, motina ir dukrelė 
gerai jaučiasi.

Naujagimei vardas mano
ma duoti Barbara-Anna, bet 
dar galutinai nenuspręsta.

Taip pat buvo apsilankęs 
garnys ir pas Ceciliją ir Kle
mensą Urbonus, palikdamas 
jiems dukrelę Johanną St. Ca
tharine’s ligoninėje.

Motina ir duktė (taipgi ir 
tėvas) jaučiasi gerai.

Buvo Parvykęs Cpl. 
Stanley Misiūnas

Praeitą šeštadienį, kovo 3 
d., 24-rioms valandoms buvo 
apsilankęs pas tėvus korpora- 
]as Stanley Misiūnas, Jr.

Jis dabar eina tarnybą Ma
ryland valstijoj.

Korporąlas sakė, kad jis ti
kisi gauti 10 dienų atostogų 
pradedant kovo 19-ta diena.

Linkime gero pasisekimo 
tarnyboje, taipgi gauti tas už
sitarnautas atostogas. t I

54 Metai, Kaip Gyvena 
Juozas Zeidat

Kovo 5 dieną, pirmadienį, 
sukako 54 metai, kaip gyvena 
ant šios ašarų pakalnės Juo
zas Zeidat.

Onutė ir Juozas Zeidatai yra 
brooklyniečiams žinomi, kaipo 
labai svetingi ir linksmi biz
nieriai, užlaikanti savo užeigą 
411 Grand St.

Visi Juozo bičiuliai linkime 
jam linksmiausio gimtadienio 
ir laimingo, ilgo gyvenimo — 
sulaukti dar daugelio gimta
dienių.

“Artistiški” Vagys
Į Madison Art Galleries bu

vę atsilankę nekviesti senienų 
mylėtojai-vagys. Pasirodo, jie 
turėję pusėtinai nusimanymo, 
kas geresnis ar blogesnis. O 
gal tik buvę informuoti/ kurio
je vietoje kas randasi, nes pa
sirinkę daiktus vertės $10,000 
iki $15,000.

Iš smulkmenų jie išsirinkę 
viso sidabro ar aukso daiktus 
vieton tik pasidabruotų ar pa
auksuotų. Pavyzdin, išnešę 
$1,700 vertės arbatai setą, si
dabrinį. Išneštas auksinis ko- 
modei setas buvęs vertas $750. 
Ir kiti dalykėliai parinkti 
“skoningai,” pagal jų vertę 
auksu. - - -........... -

MOTERŲ DIENA PAMINĖTA SU PARA
MA LIETUVAI IR RAUD. KRYŽIUI

Tarptautinės Moterų. Dienos 
paminėjimui ir atidarymui 
Raudonojo Kryžiaus vajaus 
Moterų Apšvietus Kliubas su 
mezgėjomis ir siuvėjomis bu
vo suruošęs kultūrinį popietį, 
kovo 4-tą, Laisvės salėj. Die
na pasitaikę graži, šilta, pir
mas toks į atvirą orą viliojan
tis sekmadienis šį sezoną. Ta
čiau pasiryžusių pašvęsti po
pietį su mumis neišviliojo. Pu
blikos turėjome tiek, kiek toje 
salėje leista talpintis.

Aido Choras, vadovaujamas 
savo mokytojos Aldonos An
derson (Žilinskaitės), atidarė 
programą su mūsų krašto hirrt- 
nu, “The Star Spangled Ban
ner.” Taipgi sudainavo keletą 
dainų. Chorui dainuoti sekėsi 
puikiai. Choras gražiai sustip
rėjęs. Sveikintinas. Gerų ir ga
bių dainininkų gavęs. Tūlos 
jaunos mergaitės ar moterys 
man matėsi ant estrados su 
choru pirmu kartu, bet matosi, 
kad jos jau išmokusios dainas 
ir harmonizavusios savo balsą 
prie choro. O tai nėra lengva 
ant greitųjų padaryti.

Kalba Eva Mizerienė. Ji 
abudina brooklyniečių Moterų 
Apšvietos Kliubo svarbią ro
lę praeityje ir dabartyje: pra
dėjimą mezgimo ir drabužių 
rinkimo - taisymo darbų. Va
dovybėje vėliau sutverto Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Komi
teto, tie darbai paplito po vi
są Ameriką ir dabar teikia 
vertingą ir gausią paramą hit
lerininkų apiplėštiems ir kare 
nukentėjusiems Lietuvos žmo
nėms. Bet tai ne viskas: mo
terys taip pat stovi pirmosiose 
eilėse dienraščio Laisvės rėmi
me ir visuose kituose darbuose, 
kurie tarnauja kovai prieš fa
šizmą ir progresui. Kvietė dar 
nepriklausančias stoti į kliu- 
bą arba kartu su kliubu vei
kiantį Literatūros Draugijos 
moterų skyrių. ,

Skambina pianu Miriam 
Gotlieb, jaunutė amžiumi, bet 
muzikoje jau aukštai pažen
gus, gabi pianistė. Jinai yra 
kitatautė. Mums teko ją susi
pažinti per B. L. šalinaitę- 
Sukackienę, kuri mums padėjo 
sumobilizuoti šią programą. 
Tai viena iš talentingų šali- 
naitės mokinių. Malonu būtų 
šią jaunuolę matyti pas mus 
programose ir ateityje.

Dainuoja Dolores Biruta 
Petronis, akompanuojama jau
nuolės Miriam Gotlieb. Ji dai
navo tris lietuviškas dainas ir 
vieną, priedinę, angliškai, ža
vingą ji balsą turi, teisingai ir 
aiškiai žodžius taria ir įdeda 
dainon reikiamo jausmo. Ta 
mergaitė daug žada mūsų dai
nai.

Kalba Katrina Petyikienė 
apie sunkias moterų gyveni
mo sąlygas senovėje. Ragina 
moteris eiti daugiau į visuo
meninį veikimą. Daugiau do
mėtis politika ir darbuotis už 
viso pasaulio demokratinių 
žmonių bendradarbiavimą iš
vengimui karų ateityje. Kvie
čia paremti Raudonąjį Kry
žių. Taipgi kviečia šios Mote
rų Dienos proga pasveikinti 
Lietuvos motinas su dovanėle 
joms ar jų vaikams.

Susanna Kazokytė, mūsų 
gera kliubietė ir talkininkė 
daugelyje darbų, šį kartą 
mums vėl patarnavo su daina. 
Ji skambiai ir stipriai sudaina
vo kelias dainas, lietuviškas ir 
angliškas, užbaigdama su Rau
donojo Kryžiaus himnu “An
gels of Mercy.” Ji dainon irgi 
įdeda daug jausmo. Dainoje, 
tarsi paveiksle, matai kęsmų 
ištiktą karį, kuriam mirties 
miglas nuo akių atskleidžia 
Raudonojo Kryžiaus atgaben
ta. puskvortė kraujo ar išvaiko 
nemalonias mintis koks nors, 
kad ir mažesnis patarnavimas.

Trumpai kalbėjo L. Grikš
tas, taipgi ragindamas pa
remti Raudonąjį Kryžių.

Raudonajam Kryžiui šio po
piečio dalyviai prieš progra
mą, laike jos ir po jos patys 
sunešė prie stalų pas užraši
nėtojas $99. Ne vieno buvo 
jau ne pirma auka. Kai ku
rie rodė ženklelius, jau au
koję šapose, tačiau, sakė jie, 
nori ir čia prisidėti. Raudo
najam Kryžiui, sakė jie, ne
bus perdaug, jeigu ir penkinę 
ar dešimkę išaukosime.

blackas, Nellie Venta, Anna 
Marinis, K. C h u berk is, A. 
Paukštienė, Mary Misevich, K. 
Petronis, Adelė Mastaitis, An
na Ribokas, V. Kazlauskas, 
Ona Kalvaitienė, Ona Kviet-

nešimui, paskelbė apie Juozų 
parę, ai* gal klaidą padarė 
pats J. Kučinskas, pranešda
mas, kad ta pare bus rengia
ma pas Juozą Mokolą.

Nepaisant, kur buvo klaida

teranai iš buvusiųjų apsuptų 
pulkų prie Bastogne, per 60 
dienų aplankys daugybę karo 
fabrikų didžiajame New Yor
ke, New Jersey ir Delaware. 
Jie papasakos kai kuriuos sa-

Tavern biznį arba Bar & Grill. 
Antrašas: 337 St. Nicholas 
Ave., Brooklyn, N. Y., kam
pas Palmetto St., prieš Ridge
wood Grove, garsiąją ristynių 
areną.

Apdovanota ir Lietuvos Vaikai
Grupė žmonių atnešė Lietu

vos vaikams savo dovanas į 
šią pramogą. Daugelis kliu- 
biečių ir jų draugių ir draugų 
sakėsi nespėję iki šiol supirk
ti ar pasiūti, tad žadėjo at
nešti savo dovanas į moterų 
susirinkimą, kuris įvyks 15-tą 
šio mėnesio, Laisvės salėj. 
Reiškia, vien nuo brooklynie
čių bus gerokas pluoštas do
vanų, aprengta būrys Lietuvos 
vaikų.

Visos šios dovanos eis per 
Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetą, 417 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y., kadangi 
komitetas kartu su Lietuvių 
Literatūros Draugijos Moterų 
Komitetu veda šį vajų.

Atnešė dovanų :
Bronė šalinaitė - Sukaskas 

16 m. mergaitei siūtą, 3 sve- 
derius, 3 p. kojinių.

K. Petrikienė — 15 m. mer
gaitei siūtą, bliuzę, sved. ir 6 
kenus maisto.

Leokadija Saudargaitė — 
16 m. mergaitei sijoną, sv., 
.3 gobtuvus, muilo.

Mikalaukienė — dviem mer
gaitėm po suknelę, kelnaites, 
šalikutį, pančiakas, muilą.

Mrs. Petronis — mergaitei 
sijonuką, bliuzių, porą dresiu- 
kių. .

Ona Kalvaitienė — mergai-: 
tei sved.

Mary Kreivėnienė — 4 sv.! 
cukraus, 6 k a v. muilo.

Ona Čepulienė — mergai
tėm 12 suknelių.

A. J. Skirmonai, Maspeth, 
— 2 poras kelnių (berniu
kam), jacket, pančiakas, mui
lo.

Katrina Petlizkienė — 5 sv. 
cukraus.

Mrs. B. Milčius — $1.
Frances Kazokienė ir šei

myna pribuvo su tokiu krai
čiu : Pinigais $25 nuo: F. Ka- 
zokienės, Suzan'os Kazokytės, 
Aldonos Kazokytės, Juozo 
Grabausko, Frances ir Rober
to Grabauskų. Varde Frances 
ir Robert dar sudėta 25 dra- 
bužiukai ir 227 kenukai, bak- 
sukai bei svarai pieno, razin- 
kų, slyvų ir kito maisto vai
kams bei gabalai muilo.

Mrs. Kaulinis, Maspeth, $5.
Pranas Gražys — 50c. .
Ignas Urbonas iš Great 

Neck — pats dovanojo 1 setą 
naujų drabužių vaikučiui ir 
nuo Great Neck mezgėjų at
vežė 6 svederius ir du šali
kus.

Pasimokejo į Raud. Kryžių 
Šiame Susirinkime

Visi mokėjusieji $1 ar dau
giau skaitosi Raudonojo Kry
žiaus nariais iki sekamo va
jaus, kovo 1-mos 1946 m. Jie 
gavo nario kortelę:

Po $5: Aldona , Anderson, 
Mary Pakulis, Leonas Grikš
tas.

Mary Kalvaitis $3.
Po $2: Josephine Skirmont, 

G. Wareson, J. Kaulinis, P. 
Varaška, Blanche Milchius, 
Domicėlė Velička, J. Jakai
tis, B. Briedienė, G. Belinis, 
Franė Waicule, J. Byron, W. 
Kartonas,

Po $1: R. Mizara, Eva Mi
zara, Anastazija Buknys, Nel
lie Ūsas, A. Dagelis, Konstan
cija Ručinskas, Antanina Za-

kus, J. Kosmach, V. Žilinskas.
Po $1 : Stefanija Kleizo, 

Rožė Laukaitienė, Marė Ja- 
nulevičienė, D. Mažylis, P. Pet
ronis, M. Petronis, V. Rudkai- 
tis, A. Dagis. P. Mikalaus, A. 
Bagdonas, V. Keršulis, F. 
Krunglis, E. Norvaišienė, K. 
Rėklienė, P. Dumblis, Bertha 
Demsey, Eva Mathes, Blanche 
E. Senkevičienė.

Po $1 : Olga Reinhardt, An
na Kazakevičienė, J. Rinke
vich, Mary Kreivėnas, J. Juš
ka, Ona Čepulienė, Natalija 
Nagulevičiutė, A. Gilman, 
Nastė Varaška, Valentina 
Vcnckūnaitė, J. Siurba, M. Bo- 
vinienė, Vera šibeika, J. 
Ūsas, Paulina Meškėnienė, Ju
lia Meškys, Katrina PetlitzĮde-

Duosniai pasimokėję į Rau
donąjį Kryžių yra ir kai kurie 
kiti lietuviai, atidavę savo 
duoklę per lietuvių organiza
cijų darbuotojus, Laisvės raš
tinėj, Piliečių Kliube. Stambios 
aukos bus paskelbtos per tų 
organizacijų bei įstaigų ko
respondentus.

Parėmė Šį Balių
Be minėtų programos daly

vių, arbatą ir kitas vaišes pa
duoti skaitlingiem svečiam 
darbavosi Josephine Augutie- 
nė ir Ona Depsienė. O dovanų 
gatavais valgiais atnešė: A. 
Dobilienė sausainių, 13. E. Sen
kevičienė, O. Reinhardt, Mika
lauskienė 
tienė, M.
Kasmočienė 
Sinkevičiūtė
N. Y., atsiuntė dvi vištas, K. 
Petrikienė jas iškepė, o jau
nuolėms pasidarbavus prie jų 
išleidimo, veik padengė pra
mogos lėšas. Pasidarbavo 
Frances Bovinaitė ir Nellie 
Venta. Grupė kitų pagelbėjo 
prie aukų.

Vaišės šį kartą buvo skir
tingos, be alaus. Gal būt, kad 
vyrai jautėsi nuskriausti, bet 
moterys mėgsta įvairumą. Jos 
sumanė nors vieną pramogą 
turėti ne toką, kai visos. Kito
se daugiau valgoma, geriama, 
šokama ir pati publika dai
nuoja. šį kartą prisiėjo mažai

ausiukių; J. Augu- 
Janulevičienė ir E.

po pyragą. K. 
iš Ulster Park,

pirmiau, dabar Stanley Misiū-jvo pergyvenimus ir padėkos 
nas sakė reporteriui, kad Juo-Į visiems tiems, dėka kurių pa
žas Kučinskas nuperkąs visą sišventusiam darbui fabrikuo- 
bačką alaus ir jo (Paramount se jie turėjo gana amunicijos, 
Bar & Grill) užeigoje, sekma- į kad atlaikė dau gskaitlinges- 
dienį, kovo 25-tą, 3 vai. pojnius priešus ir išliko gyvi, 
pietų, tuomi alumi bus pa- grįžo pas mus. 
vaišinti visi Juozai ir Juzės, j 
taipgi jų draugai ir draugės, i

Sako, bus ir užkandžių. Vi-1 
si—misės ir misteriai kviečia-1 
m i atsilankyti.

Ateinantį šeštadienį, kovo 
(March) 10 d., Jonas Lazaus
kas <urės atidarymo 
Bus muzika ir šokiai. Tai bus 
gausus pasivaišinimas.
prasidės nuo pietų ir tęsis 
vid urnakčio.

parę.

Parė
su-

Neapsimokėjo Per 
Pigiai Parduoti

Daugiau Vaiky Patenka 
Nelaimėn Gatvėse

Saugumo Tarybos direkto-L 
rius New Yorke prašė moto-i i 
ristų būti atsargesniais gatvė
se. Jis sako, kad išsidėvėję, . 
karo laiku neatnaujinami me
chanizmai ne tiek užtikrina 
sukontroliavimą mašinos stai
giose padėtyse. Tas, 
padidina nesaugumą 
gatvėse.

Direktorius nurodė 
uis, kad norą mašinų gatvėse 
skaičius dabar daug mažesnis, Į 
jų įvažiuojamų, mylių daug 
mažiau, tačiau mirtingumas 
vaikų dėl nelaimių gatvėse 
daug padidėjęs nuo 1941 me
tų.

sako jis, 
vaikams

skaitmc-

New Yorke didžiumos žmo
nių nelaimės prasideda su par
davimu per brangiai. Gi trijų 
vyrukų nelaimė prasidėjo dėl 
pardavimo per pigiai. Jie pa

siūlę auksoriui parduoti žiedą 
i už $500. Jam žiedas pasiro
dęs vertas $3,000 žiedo jis 
nepirko, o ant išėjusių žiedo 
pardavėjų užrodė policiją. Su
žinota, kad jie pabėgę iš Chi- 
cagos po apiplėšimo naktinio 
kliubo ir jau buvę susiplanavę 
panašų darbą čionai.

Mrs. Odette Richard, 33 
rasta savo 
peršauta galvon. Menama, j Raudonajam

Jonas Lazauskas kviečia vi
sus Liaudies Teatro narius, vi
sus aidiečius ir visus savo pa
žįstamus į 
“parę” šį 
Lazauskas 
susipažinti 
tad prašo
žinia pasieks, priimti ją už as
menišką jūsų pakvietimą ir 
dalyvauti šioje “parėjo.”

Taverno atidarymo 
šeštadienį. Jonas 
taipgi nori plačiau 
su brooklyniečiais, 

visų, kuriuos tik ši

Mezgėjai Davę Dienos 
Uždarbį Pašalpoms
Mezgėjų Unijos Lok ai o 155 

nariai sumokėję po dienos už- 
m.,|darbį į karinių pašalpų fondą, 

miegkambaryje iš kurio bus išmokama aukos 
Kryžiui ir k i-

į kad ji pati nusišovus medžio-į tiems tolygiems reikalams. Vi- 
kliniu šautuvu. * so lokalas įteikęs $43,000.

gerti ir valgyti, daugiau‘Sėdė
ti ir klausytis kitų, o patiem 
tylėti. Jeigu priimti amerikie
čių patarlę, kad įvairumas 
esąs gyvenimo pipirais (spice 
of life), tad reikėtų sutikti, 
kad ir šios pramogos pobūdis 
buvo savo vietoje.

Kliubiete.

Taksy Specialistas
(Tax Specialist) 

Lietuvis akountentas atlieka 
įvairius reikalus taksų 

srityje:
Income Taxes or property asses

sments affecting individuals, 
partnerships and Corporation are 

given special attention.
Home office address

Stanley P. Zubawicz
111 Ainslie Street,

Brooklyn, N. Y.
Tax Attorney and Accountant.

Kreipkitės kas vakarą ir visą 
dieną šeštadienį ir sekmadienį.

(58)

LITUANICA SQUARE 

Restaurant 
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas dieną ir nakt| apart sekmadienių.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN

MATEUŠAS SIMONA VIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 

• vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

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

VALANDOS:

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

Tel. EVergreen 7-6868

SHOP
Savininkas
Kaimos

Avenue

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKEB

Laidotuvių Direktorius
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.

231 BEDFORD AVENUE
BROOKLYN

Telephone: EVergreen 8-9770

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

OFICIALIS LDS OPTIKAS
OPTICAL CO.

UNION SQ. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St.

Akis Ištiria
GYDYTOJAI 

100 nuofi. unija šapoj 
Telef.: GR. 7-7553 

. 2539
DETROITE: | 602 Hofmann Bldg.

N. SHAFFER. WM. VOGEL, Direktoriai

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER 
K. DEGUTIS, 

Prieinamos 

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN «, N. T.
GERAI PATYRĖ BARBERIAI

MdUCJ

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

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
HDM

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

Woodward Avenue

Persodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Benrus, Gruen, Longinės, 
Jules, Jurgensen.

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

VERI-THIN RITHM... 17-jew»l Preciiioa 

movement Smartly styled yellow

. $3X75

ROBERT
701 Grand St.
TeL ST. 2-2178

LIPTON, Jeweler 
Brooklyn, N. Y. 

ATDARA VAKARAIS.




