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Raudonosios Armijos 25-kerių 
metų sukaktį.

Kai Raudonoji Armija pra
dėjo organizuotis (1918 me- PREZIDENTAS SMERKIA KARO PASTANGŲ TRUKDYTOJUSte

tais), mažai buvo žmonių, ku
rie mane, kad po 25-rių metų 
jai teks suvaidinti tokis svar
bus vaidmuo, kokį jinai šian
dien vaidina! Kas tuomet ga
lėjo tikėtis, kad po 25-rių me
tų, tariant generolo MacAr- 
thuro žodžiais, civilizacijos 
viltys remsis vertingomis Rau
donosios Armijos vėliavomis?!

Kas galėjo tikėtis, kad po 
25-rių metų Anglijos karalius! 
įsakys nukaldinti specijalų 
kardą ir jį padovanoti Raudo-, 
najai Armijai — padovanoti J 
karžygiškiesiems Stalingrado 
gynėjams, kaipo Didžiosios 
Britanijos tautų dėkingumo 
simbolį ? ! . . .

Nors ir pavėluotai, Ameri-1 
kos lietuviai kai kur prisidės 
prie šitų svarbių Raudonosios! 
Armijos sukaktuvių paminėji
mo.

Sekamą sekmadienį — va-! 
sario 28 d. — įvyks masiniai 
mitingai:

Bostone ir Worcesteryj (kal
bės A. Bimba ir kiti).

Šena.ndoryj—D. M. Šoloms- 
kas.

Brooklyne — general i n i oj 
SSSR konsulato atstovas, Po-i 
vilas Rotomskis, lietuvis, ir ei
lė kitų kalbėtojų.

Paminėtųjų miestų ir jų 
apylinkių lietuviai: dalyvaukit 
šituose mitinguose. Dalyvaukit 
masiniai!

Raudonosios Armijos sidab-į 
rinio jubiliejaus proga SSSR 
premjeras Stalinas patiekė pa-į 
reiškimą (Order of the Day), 
aiškinantį Vokietijos ir Tary
bų Sąjungos militarinių jėgų 
santykį. Jis gilus ir didžiai 
reikšmingas.

Mes patiekiame jį skaityto
jui, kad jis galėtų daugiau su
prasti visą padėtį.

Tik per pastaruosius tris 
mėnesius Raudonoji Armija 
užmušė virš 700,000 vokiečių. 
Per tą patį laiką — virš 300,- 
000 jų paėmė į nelaisvę.

Per visą karo laiką Raudo
noji Armija išmušė, į nelaisvę 
paėmė arba sunkiai sužeidė 
apie devynis milijonus vokie
čių kareivių, sako Stalinas.

Bet tai dar ne galas. Ofen- 
syvas tebeeina. Ir Stalinas įsa
ko visoms ginkluotosioms jė
goms neduoti naciams atodū
sio, bet mušti juos ir mušti, 
iki pergalės!

Be abejo, tai herkuliškas 
darbas, didelis uždavinys. Bet 
nėra tvirtumos, kurios bolševi
kai nenugalėtų ! . . .

Sekmadienį visuose Anglijos 
miestuose, pradedant su kara
liumi Jurgiu ir baigiant su ei
liniu piliečiu — minėjo Rau
donosios Armijos sidabrinį ju- 
bilėjų. Minėjo masiniais mitin
gais, koncertais ir kitokiomis 
pramogomis. Viename mieste 
(berods Cardiffe) per visą 
dieną miesto rotušės bokšte 
plevėsavo raudonoji vėliava!

Pirmadienį žymieji Ameri
kos vyrai — pradedant su pre
zidentu Rooseveltu ir valsty
bės sekretoriumi Mr. Hull, — 
siuntė Raudonajai Armijai 
sveikinimo telegramas.

Visas laisvę ir taiką mylin
tis pasaulis, visas kultūriškas 
pasaulis džiaugiasi Raudono
sios Armijos žygiais.

Džiaugiasi ir Amerikos lie- 
(Tąsa 5 pusi.)

RUSŲ ŽYGIAI DAR NEŽA
DA LENGVOS PERGALES, 

SAKO ROOSEVELTAS
WASHINGTON. — Kalbėdamas Jurgio Washingto- 

no gimtadienyje, prez. Rooseveltas, tarp kitko pareiš
kė:

“Šiandien mūsų tauta, kurią sukurti Jurgis Washing 
tonas taip daug padėjo, kovoja visame žemės rutulyje, 
kad išlaikyt mums ir mūsų vaikams laisvę, kuriai pa

siekti Jurgis Washingtonas 
taip didžiai pasidarbavo. 
Minėdami Washingtono 
gimtadienį, atsiminkime, 
kaip jis elgėsi būdamas di
džiose sunkenybėse. Sude
dami krūvon visus jo pasie
kimus, mes esame linkę už
miršt jo sunkių išbandymų 
dienas.
JURGIO WASHINGTONO 

SUNKENYBĖS
“Per ištisą (amerikinę) 

revoliuciją, Washingtonas 
komandavo tokią armiją, 
kurios patsai buvimas kai
po armijos niekados nebuvo 
užtikrintas nuo vienos sa
vaitės iki kitos. Tūli kareiviai, net ištisi pulkai, negalėjo 
ar nenorėjo išeit iš savų valstijų ribų. Kartais kritiš
kuose momentuose jie nusitardavo grįžt į savo namus, 
kad laukus išarti arba derlių suimti. Didelis skaičius 
(amerikinių) kolonijų žmonių buvo priešingi nepriklau
somybei ar bent nenorėjo asmeniniai daug pasiaukot 
jai pasiekti.

Kiekvienoj kolonijoj buvo daug tokių žmonių, kurie 
norėjo bendradarbiaut su Washingtonu, bet tiktai jiem 
patiem patinkamomis sąlygomis.

NETIKĖLIAI IR NEIGĖJAI
“Kai kurie amerikiečiai mūsų Revoliuciniame Kare 

su panieka kalbėjo apie pačius Nepriklausomybės Pa
reiškimo dėsnius. Jie sakė, kad tai esą nepraktiška, o 
tik ‘idealistiška’ tvirtinti, jog visi žmonės yra sutverti 
lygūs, kad jų Sutvertoj as yra suteikęs jiems tam tikras 
neatimtinas teises.

“Washingtono laikų abejotojai ir begėdiškai užkietė
ję asmenys netikėjo, kad paprasti vyrai ir moterys turi 
gabumą laisvai gyventi ir patys valdytis. Jie sakė, kad 
laisvė ir lygybė tai esą tik tuščios svajonės, niekuomet 
neįvykinamos—kaip kad ir šiandien yra daug tokių 
amerikiečių, kurie su panieka' neigia pasiryžimą pa
siekti laisvę nuo skurdo ir laisvę nuo baimės, tvirtinda
mi, kad, girdi, tai niekados neįvykdomi idealai. Jie sa
ko, būk esą taip prilikta, kad visuomet turįs būti mūsų 
tarpe skurdas ir kad mes visados turėsią karų.

“Jie yra panašūs i tuos žmones, kurie smerkia De
šimtį Įsakymų todėl, jog tūli žmonės paprastai laužo 
vieną ar daugiau iš tų įsakymų.

MŪSŲ DIENŲ BENEDIKTAI ARNOLDAI
“Kuomet istorijos knygos kalba apie Benediktą Ar

noldą (pardaviką), jos apleidžia tuzinus kitų amerikie
čių, kurie be mažiausios abejonės taipgi buvo nusikal
tę kaip savo krašto išdavikai.

“Washingtono laikų amerikiečiai vedė karą. Mes, 
šiandieniniai amerikiečiai, taipgi vedame karą.

“Washingtono laikų amerikiečiai nukentėjo sumuši
mą daugelyje atvejų. Mes turėjome ir dar galėsime tu
rėti nepasisekimų ir nelaimių.

“Kada 1777 m. buvo laimėta-pergalė prieš (Angli
jos) generolo Burgoyne’o armiją Saratogoje, tūkstan
čiai amerikiečių mėtė kepures aukštyn, skelbdami, jog 
karas faktinai jau laimėtas ir kad jie galį grįžt prie 
savo paprastų, taikos meto užsiėmimų.

“šiandien didieji Rusijos fronte pasisekimai privedė 
daugelį tūkstančių amerikiečių prie to, kad jie meta 
savo kepures oran ir skelbia, kad pergalės laimėjimas 
esąs jau tik už kampo.

“Dar kiti mūsų tarpe tiki stebuklų amžiui. Jie už
miršta, jog- tarp mūsų nėra jokio (pranašo) Jošuos. 
Mes negalime tikėtis, kad didžios sienos sutrupėtų ir

(Tąsa 5 puslapy j)

AMERIKIEČIAI IR ANGLAI ATRĖMĖNACIUS TIES AL2YRIJ0S SIENA
šiaur. Afrika, vas. 23. — rius nuo Kasserine tarpkal- 

Vakar nacių Rommelio ka- nes.
riuomene Tunisijoj buvo Fašistai vėl panaujina

SOVIETAI LAIMI, BET 
SUNKI KOVA BE ANTRO 

FRONTO EUROPOJE
prasiveržus pirmyn per tal
kininkų linijas už keturių 
mylių nuo Thalos, svarbios 
pozicijos, arti sienos tarp 
Tunisijos ir Alžy rijos. Bet 
tą pačią dieną amerikiečiai 
ir anglai atmetė atgal fa
šistų eiles, kurios dviem 
ruožtais briovėsi pirmyn 
linkui Tebessos, Alžyrijoj.

O šiandien amerikiečių ir 
anglų kariuomenė su tan
kais ir kitais mechanizuo
tais pabūklais per žiaurius 
mūšius atrėmė Rommelio 
grūdiniąsi pirmyn visa lini
ja į šiaurius ir šiaurvaka-

atakas tąja kryptim.
Per kelias paskutines 

dienas buvo “visai sunaikin
ta bei sužalota gana dide
lis skaičius priešų tankų,” 
kaip teigia oficialia prane
šimas. Vokiečių kariuomenė 
taipgi nukentėjo skaudžių 
nuostolių. Amerikiečiai ir 
anglai taipgi suėmė tam ti
krą skaičių priešų.

Aštuntoji anglų armija 
atakuoja vokiečius Mare th 
tvirtumų linijoj, pietinėje 
Tunisijoje, jieškodama silp
nesnių vietų, kurias galėtų 
pramušti.RAUDONOJI ARMIJA TRIMIS RUOŽTAISMARŠUOJA VIS ARTYN ORIOLO

Maskva, vas. 23. —Rau
donoji Armija nušlavė visą 
vokiečių garnizoną netoli į 
šiaurius nuo Stalino ir per 
dieną užmušė 3,000 priešų 
šiaurinėje Ukrainoje.

Sovietų kariuomenė užė
mė visą virtinę aptvirtintų 
miestų ir miestelių į pietus 
netoli Oriolo, prie kurio 
raudonarmiečiai artinasi iš 
trijų pusių.

(Neoficialiai radijo pra
nešimai teigė, kad raudon-. 
armiečiam telieka tik 20 
mylių pasiekt Oriolą, nepa
prastai svarbią nacių tvir
tumą.)

Associated Press sako,

jog vakarinio Kaukazo 
kampe Sovietų kariuomenė 
užėmė punktus jau tik už 
25 mylių nuo Novorossiis- 
ko, Juodosios Jūros uosto.

Amerikiečiai Nuskandi
no 2 Ašies Submarimis

Washington, vas. 23. — 
Jungtinių Valstijų jėgos 
paskutiniu laiku nuskandi
no vokiečių submariną At
lanto Vandenyne ir vieną 
Japonijos submariną Ra
miajame Vandenyne, kaip 
pranešė Amerikos laivyno 
sekretorius Knox.

Prez. Rooseveltas Pareiškė 
Gilią Pagarbą Raudonajai

Armijai ir Jos Vadams
Washington. — Raudo

nosios Armijos 25-kių metų 
sukakties proga, preziden
tas Rooseveltas pasiuntė 
premjerui Stalinui šitokį 
sveikinimą:
/ “Vardu Jungtinių Valsti
jų žmonių, aš 25-metinėje 
Raudonosios Armijos su
kaktyje pareiškiu gilią mū
sų pagarbą ir pasigėrėjimą 
dėl nepaprastai puikių jos

iki Juodosios Jūros. Versti
nas priešo traukintasis at
gal lėšuoja jam labai daug 
karių, reikmenų, plotų, o 
ypač nukenčia karinė jo 
dvasia.

“Tokius žygius padaryti 
tegali tiktai armija, kuri tu
ri gabią vadovybę, sveiką 
organizaciją, tinkamą išla
vinimą, o vyriausiai, pasi-

žygių, kurių niekas nevirši
ja visoje istorijoje.

“Per daugelį mėnesių, 
nors jinai neteko labai daug 
vyrų, reikmenų, važiuotos 
įrengimų ir žemės plotų, ta- 
čiaus, Raudonoji Armija ne
leido galingiausiam priešui 
laimėti pergalės. Jinai atrė
mė jį ties Leningradu, ties 
Maskva, ties Voronežu, 
Kaukaze, ir pagaliau, ne
mirštamojo j Stalingrado ko
voj, Raudonoji Armija ne 
tik sumušė priešą, bet pra
dėjo didįjį ofensyvą, kuris 
dar ir dabar tebeina pirmyn 
ištisu frontu nuo Baltijos

ryžimą sumušt priešą, ne
žiūrint, kiek dėl to reikėtų 
pasiaukoti.

“Tuo pačiu laiku aš taipgi 
duodu pagarbą Rusijos 
žmonėms, iš kurių Raudo
noji Armija yra kilusi ir 
kurie teikia jai vyrus, mo
teris ir reikmenis. Jie taip
pat atiduoda visas savo pa
stangas karui ir begaliniai 
pasiaukoja.

“Raudonoji Armija ir 
Rusijos žmonės tikrai įvarė 
Hitlerio jėgas į kelią, ve
dantį jas į galutiną sumu
šimą, ir įgijo gilią ir ne
siliaujančią Jungtinių Vals
tijų žmonių pagarbą ir pa 
sigėrėjimą.

LON DON, vas. 22. — Premjero Stalino pareiškimas ir ka
rinis patvarkymas paskleistas per Maskvos radiją ir užrekor- 
duotas Londone:

Draugai, Raudonosios Armijos kareiviai, Raudonojo 
Laivyno jūreiviai, komandieriai ir politiniai darbuoto
jai ir partizanai, vyrai ir moterys, šiandien mes iškil-

PREMJERAS STALINAS

m ingai minime dvidešimt- 
penktametinę Raudonosios 
Armijos gyvavimo sukak
tį.

Jau ketvirtis šimtmečio 
praėjo, kai Raudonoji Ar
mija buvo sukurta. Ji buvo 
sukurta kovai prieš sveti
muosius įsiveržėlius, kurie 
stengėsi pavergti mūsų 
kraštą.

1918 m. vasario 23 d., 
kuomet Raudonosios Armi
jos būriai visiškai supliekė 
vokiečių įsiveržėlių kariuo
menę prie Pskovo ir Nar
vos, buvo nustatyta kaip 
Raudonosios Armijos gim
tadienis.

1918 iki 1|921 m., per atkaklią kovą prieš svetimša
lius įsiveržėlius, Raudonoji Armija apgynė mūsų So
vietinės gimtinės garbę, laisvę ir nepriklausomybę ir 
apgynė mūsų krašto tautų teisę kurti savo gyvenimą 
taip, kaip didysis mūsų Leninas mokė.

Per du dešimtmečius Raudonoji Armija sergėjo ra
mų ir kūrybinį Sovietų žmonių darbą. Mūsų krašto žmo
nės niekados neužmiršo įsibriovimo į mūsų žemę ir 
nuolat rūpinosi stiprint Raudonosios Armijos galybę ir 
suteikė jai pirmosios rūšies karinius ir technikinius į- 
rengimus ir su meile auklėjo sovietinių kovotojų kad
rus (sąstatus).

Raudonoji Armija yra armija ginanti taiką ir drau
gingumą tarp visų kraštų tautų.

JI NE UŽKARIAVIMAM ĮSTEIGTA
Ji buvo sukurta ne svetimiem kraštam užkariauti, 

bet Sovietų žemės sienom apginti. Raudonoji Armija 
visuomet gerbė viąų tautų teises ir nepriklausomybę.

NIEKŠIŠKAS HITLERININKŲ UŽPUOLIMAS
Bet 1941 m. birželyje hitlerinė Vokietija iš pasalų 

užpuolė mūsų kraštą, rupiai ir niekšiškai sulaužė ne-
puolimo sutartį, ir Raudonoji Armija buvo priversta 
pradėt kovą savo gimtajam kraštui apginti nuo vokie
čių įsiveržėlių ir išvyti juos iš mūsų šalies ribų.

Nuo to laiko Raudonoji Armija tapo mirtinos kovos 
armija prieš hitlerinę kariuomenę, keršytojų ar
mija už prievartą ir panieką, kurią atnešė niekšai vo
kiečiai fašistai prieš mūsų brolius ir seseris užimtuose 
mūsų gimtinės apskričiuose.

Raudonoji Armija sutinka 25-metinę savo gyvavimo 
sukaktį lemiamuoju momentu patriotinės kovos prieš 
hitlerinę Vokietiją ir jos sėbrus—italus, vengrus, ru
munus ir finus.

Jau dvidešimt mėnesių praėjo, kai Raudonoji Armija 
pradėjo savo didvyrišką kovą,—kuriai lygios nebuvo 
visoj istorijoj,—prieš vokiečių fašistų gaujų įsiveržimą.
BE ANTRO FRONTO, VISA SUNKENYBĖ GULA 

ANT RAUDONOSIOS ARMIJOS
Kadangi Europoje nėra antro fronto, tai viena Rau

donoji Armija teneša visą karo sunkenybę.
Nežiūrint to, Raudonoji Armija ne tik stipriai atsi

laikė prieš didįjį vokiečių fašistų gaujų puolimą, bet, 
karui beeinant, tapo pavojum ir pačiai fašistų armijai.

Sunkiuosiuose 1942 m. vasaros ir rudens mūšiuose 
Raudonoji Armija pastojo kelią fašistų viltims. Mūsų 
žmonės visuomet minės didvyrišką Sevastopolio ir Ode- 
os gynimą, atkakliuosius mūšius ties Maskva ir Kau- 
azo priekalnėse, Rževo srityje ir prie Leningrado, ir

tuos puikiausius visoj istorijoj karius, kurie stovėjo prie 
Stalingrado sienų.

Tuose didžiuose mūšiuose narsieji mūsų Raudonosios 
(Tęsinys 5-tame puslapyje)
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Ukraina Nevergaus Lenkams
Prieš kiek laiko Sovietų veikėjas D. 

Zaslavskis atrėmė tuos, kurie nesiskai
to su Lietuvos, Latvijos, Estijos, ir Bes- 
sarabijos liaudies valia ir tuos kraštus 
gatavi bile kam padovanoti, bile jie ne
būtų laisvi ir neįeitų į Sovietų Sąjun
gos tautų šeimą.

Dabar Aleksandras Kornaičiukas, uk
rainietis veikėjas, padarė kietą pareiški
mą, atsakydamas lenkų imperialistams 
Bielskiui, Grabskiui, Domskiui, 
kurie sėdi Londone ir vis dar 
sapnuoja, kad būk, kai Raudonoji 
Armija išvarys hitlerininkus iš 
Vakarinės Ukrainos ir Baltrusijos, tai 
tuos plotus vėl paves lenkų dvarponiams 
išnaudoti, kaip jie juos išnaudojo nuo 
1920 iki 1939 metų.

A. Kornaičiukas rašo, kad jis ir kiti 
Ukrainos žmonės gerbia lenkus, bet nie
kados nesutiks, kad lenkų feodališki po
nai vėl šaudytų Lvovo, Brogoričio ir ki
tų miestų gyventojus. Ir jis rašo: “Len
kų dvarponiai nieko iš praeities pepasi- 
mokino. Jie nenori pripažinti ukrainų 
liaudies gyvavimo.”

Vienas lenkų šovinistų tūlas Belgors- 
ky tiek įsismagino, kad net rašė, jog jie 
kariaus “prieš rytus,” tai yra Sovietų 
Sąjungą. Kornaičuk rašo:

“Prieš ką Belgorsky nori rytuose ka
riauti? Ar prieš vokiečius, kurie žudo 
lenkų žmones? Ne, jis sėdi Londone ir 
nori, kad Raudonoji Armija sunaikintų 
vokiečius ir tada nori parvykti iš Londo
no ir atlikti savo ‘šventą karą’ prieš So
vietų Ukrainos žmones.

Kiap matome, tai nedėkingų elemen
tų yra visur. Lenkai dvarponiai nesi
džiaugia, kad Raudonoji Armija muša 
hitlerininkus ir eina prie išlaisvinimo 
Lenkijos. Jiems lenkų liaudis ir jos lai
svė neapeina; jie norėtų ne tik ją, bet 
ir ukrainiečius išnaudoti, kaip išnaudo
jo pirma.

Pas mus lietuvius ir gi yra gaivalų, 
kurie pirma džiaugėsi Hitlerio laimėji
mais, o dabar gatavi Lietuvą padovano
ti Švedijos karaliui ir Lietuvoj padaryti 
švedišką arba anglišką oficialę kalbą. 
Visa tai jie nori tik todėl, kad bijo Lie
tuvos liaudies laisvės.

Jie Visai Sunaikins Finliandiją
Finliandijos fašistai priešakyj su Ris

to Ryti, pravedė prezidento rinkimų ko
mediją. Jis buvo prezidentu ir juomi pa
silieka, nes liaudis nebuvo prileista prie 
balsavimų; balsavo tik 1936 metais iš
rinkti “rinkikai.”

Amerikoj bulvarinė spauda daug rašė 
apie tuos “rinkimus,” net juos “demok
ratiniais” vadino. Sovietų Sąjungoj spau
da pareiškė, kad tai nebuvo joki rinki
mai, kad tai fašistų klikos rinkiminė ko
medija, nes liaudies valia visai paneig
ta. Sovietų spauda rašo, kad Finliandi
jos fašistai darys viską, kad iki pasku
tinio kraujo lašo išnaudojus liaudį pade
dant Hitleriui.
Amerikoj bulvarinė spauda buvo pradė

jus daug rašyti apie Finliandijos atskirą 
taiką. Bet dabar iš Helsinkų jau su pa
sididžiavimu sako kariniuose praneši

muose “mes ir vokiečiai” tą ir tą atli
kome.

Finliandijos fašistai kariauja prieš 
Amerikos talkininkę — Sovietų Sąjungą. 
Jie ir iš jų orlaukių Hitlerio lėktuvai ir 
iš Finliandijos prieplaukų nacių subma- 
rinai skandina Amerikos laivus, žudo 
mūsų šalies jūrininkus. Gi Washingto
ne sėdi Finliandijos atstovas ir naudo
jasi'“neutrališkos” valstybės teisėmis.

LAISVE

Džiaugiasi Išlaisvinti Kraštai
Stebuklingai greitai Raudonoji Armi

ja eina pirmyn ir laisvina vis naujus 
žemių plotus. Raudonosios Armijos eilės, 
eidamos pirmyn, stiprėja, nes prie jos 
prisideda išlaisvinti žmonės ir partizanų 
būriai.

Iš Maskvos praneša, kad labai greitai 
atsteigiami keliai išlaisvintuose plotuose. 
Tiesus gelžkelio susisiekimas iš Maskvos 
per Voronežą, Rostovą su Baku jau at- 
steigtas.

Į išlaisvintus plotus Sovietų vyriausy
bė skubina vežti žmonėms maistą, dra
bužius ir kitas reikmenis. Į Sovietų Uk
rainos išlaisvintus plotus jau pribuvo 
4,000 daktarų. Sovietų valdžia skubina 
vežti mašinas ir sėklas pavasario sėjai.

Mums Reikia Baraba 
ny ir Asilyčios

(Feljetonėlis)
iš Stilspno 
Kanadoj.

jus moki- 
darbinin- 
pasauliui

Trečiadienis, Vasario 24, 1943

Kapitonas Edward Macauley apdovanoja jūrininką 
korporalą Maxim Murphy medaliu už pasižymėjimą. 
Murphy yra buvęs veiklus National Maritime Unijos 
(CIO) narys.Indijoj Reikalinga Vienybė

Indijos Komunistų Partija reikalauja 
besąlyginiai paleisti senį Gandhį. Tas 
nereiškia, kad Indijos Komunistų Parti
ja sutinka su jo pusiau-klajoklišku moks
lu, bet to reikalauja Indijos liaudies vie
nybė ir Jungtinių Tautų karo pergalė. 
Gandhi yra savos rūšies fanatikas. Bet 
jo įtaką išauklėjo patys Anglijos valdo
nai, statydami Gandhi “mokslą” prieš 
darbo žmonių reikalus.

Gandhi turi didelės įtakos ir jeigu jis 
mirs, paskelbęs bado streiką, tai tas iš
šauks Indijoj išstojimą prieš Anglijos 
vyriausybę, o to tik ir laukia Japonijos 
imperialistai.

Mūsų taryba vienbalsiai 
priėmė Šimučio perskaitytą 
formulą ir nutarė vartoti 
Lietuvos išgelbėjimui nuo 
raudonojo pavojaus tokį 
pat būdą, kokį žydai varto
jo Jerikono paėmimui. Visi 
įsigysime barabanus, triu- 
bas, susirikiuosime į glitas 
ir trauksime Lietuvos link.

Maršavimo tvarka bus la
bai įspūdinga. Tautos va
das, apsirengęs vyčio uni
forma, kurią popiežius jam 
suteikė, užsėdęs ant asily- 
čios, jos priešakyje. Anais 
metais KL Jurgelionis pasi
žadėjo eiti Kristaus pėdo
mis. Dabar mes jam suteik
sime šią progą — padarysi
me pusėtiną kryžių, uždė- 
sime ant kupros ir paleisim 
paskui vadą. Tik dar neži
nau, kas bus dviem latrais, 
kurie sykiu su juomi eis.

• Laučka eis su

Lenkų Pony Valdžia 
Bijo Liaudies Kovos 

Prieš Hitlerį
nų, tai sustos? Nejaugi jis 
mano, kad po budelio Hit
lerio padu yra koki tai 
šventi Lenkijos “vidaus rei
kalai?”

Generolas Sikorski dėsto,

r>

Maretho Apsigynimo Linija
Didžiausia tragedija patiko šiame ka

re tai Franciją. Tokia didelė šalis leng
vai liko Hitlerio ir Mussolinio auka. Vy
riausia tam bus priežastis, kad ten įsi
galėjo reakcininkai, kurie po priedanga 
kovos prieš komunistus, paruošė Hitle
riui pergalę.

Afrikoj, Tunisijoj, netoli Libijos, 
Frakcija buvo išbudavojusi galingą apsi
gynimo liniją, kurios tikslas turėjo būti 
sulaikyti iš Libijos besiveržiančias Mus
solinio jėgas. Kada 1940 metais Franci- 
ja pasidavė Hitleriui, tai toji linija buvo 
dalinai nuginkluota. Bet ten pasiliko po
žeminiai įrengimai, plieno ir cemento 
fortai.

Kada Jugtinių Valstijų armija įsiver
žė į Šiaurinę Afriką, o Anglijos 8-ji ar
mija pradėjo grūsti iš Libijos Hitlerio 
ir Mussolinio jėgas, tai Hitleris iš naujo 
apginklavo tą Marę th liniją ir dabar ji 
laiko Anglijos 8-tąją armiją, kada naciai 
vysto užpuolimą prieš Amerikos jėgas.

Kokia tai ironija! Francija statė tvir
tumą prieš Mussolinį ir Hitlerį, bet jos 
valdžios pražūtinga politika atvedė prie 
to, kad dabar ta linija tarnauja jiems 
prieš pačią Franciją.

ir Mi-

visi trauksime, į Vilnių, už-

Jau pirmiau buvome ra- prie buvusios Lenkijos sie- 
šę apie tūlų lenkų apetitus 
valdyti Vilniją ir laikyti 
Vilnių — Lietuvos sostinę, 
laikyti pavergus Vakarų 
Baltrusiją ir Vakarų Uk
raina. £

Tie apetitai yra ir pas kad jo supratimu peranksti 
generolą W. Sikorskį, kuris šaukti lenkus į kovą prieš 
Londone išreiškė norą, kad Hitlerį. Bet ten pat jis sa- 
Lenkijos rubežiai rytuose i vę sumuša, nes pripažįsta, 
eitų tomis pat vietomis, kad “jau įvyko keli gink- 
kur jie buvo pirm pradžios | luoti susikirtimai tarpe len

kų ir vokiečių Liublino sri
ty j ir vokiečiai buvo priver
sti pasitraukti.” Reiškia, 
sukilę žmonės laimėjo ko
va.

Generolas Sikorskis aiški
na, kad toki sukilimai reiš
kia “lenkų kraujo pralieji
mą,” bet nejaugi jis mano, 
kad žvėrišką hitlerizmą bus 
galima be kraujo praliejimo 
nugalėti? Ar jis nori, kad 
tik Amerika, Sovietų Sąjun
ga, Anglija kraują lietų, o

šio karo, tai yra, kad Len
kija turėtų valdyti Vilniją, 
Vakarų Ukrainą ir Vakarų 
Baltrusiją.

Generolas Sikorskis la
bai “gudrus” ir aiškina, 
kad Sovietų Sąjungai “nėra 
svarbūs tie plotai”, nes ten 
yra “balų,” ir panašiai. Bet 
Lenkijai, tai reikalingi. Te
kis generolos Sikorskio 
“gudrumas” gali patikti 
kiekvienam plėšikui, juk ir 
Hitleris aiškina, kad Sovie-

na,” kad jiems reikalinga ukrainiečius.

Sovietų Sąjunga Pasmerkė
Michailovičių

Iš Londono praneša, kad Sovietų Są
junga prisiuntė oficialį protestą Jugo
slavijos valdžiai Londone, kuriame pa
reiškė, kad ji turi neginčijamus doku
mentus, kad tos valdžios karo minįsteris 
generolas Michailovičius tarnauja Hitle
riui ir Mussoliniui.

Jugoslavijos kovįngį partizanai jau se
niai teikė žinių, kad generolas Michailo- 
vičius yra Jungtinių Tautų ^priešas. Iš 
Londono pranešama, jog “iki šiol gene
rolas MichailoviČius turėjo Anglijos ir 
Jungtinių Valstijų vyriausybių pasitikė
jimą.”

Medega skolinta 
prakalbos Toronto, 

Anų metų aš 
nau: visa galia 
kams. Tuomet
skelbiau proletariato dikta
tūrą. Bet dabar matau, kad 
tuomet buvau kvailesnis ir 
už čebato aulą.

Dabar, mano broliai klau
sytojai, aš jums pareiškiu, 
kad nuo proletariato dikta
tūros Lietuvai gręsia dide- 
liausis pavojus, nes proleta
riato diktatūra jau visai ar
ti Lietuvos rubežiaus. Jei
gu tie nelabieji anksčiau į- 
maršuos į Lietuvą, negu 
mes, Šiaurinės Amerikos 
lietuviai, susiorganizavę į 
galingą Tarybą, iš Berlyno 
per beržyną, pasieksime 
Lietuva, tai bus labai blo- 
gai.

Atsiminkite, kad mūsų 
vyriausias tautos vadas — šimutis*7 ir 
Antanas Smetona — įsiver- biblijomis, Tysliavai, kaipo 
žus raudonarmiečiams į poetui, gausime molinį ku- 
Lietuvą, savo kudašių išne- meliuką ar kumelaitę, į ku- 
šė . per beržyną į Berlyną, į rįos uodegą pūsdamas žy- 
O jeigu dabar raudonieji vėl į gįuos paskui Šimuti ir Lau- 
įsiverš į Lietuvą, tai mūsų čką. Aš> Grigaitis " L 
tautos vado pramintu taku chelsonas mušime į didelius 
neš savo kudašių iš Lietu- barabanus. Atsiminkite, juk 
vos visi mano vienminčiai, I n-ipc np kokios ten našlės 
nes, kitaip, raudonieji juos ožkos barabanščikai! Visi 
gyvus ant skavarados iš- j kiti pūs į įvairias triūbas. 
keps. lai bus didžiausia.jyĮaSų tarpe bus ir kunigas 
tragedija. į Prune kis.

Kad pastojus kelią šiai | Kuomet pasieksime Ber- 
baisiai tragedijai, mes visi lyną, čia gausime nuo Hitle- 
vadai, pusėtinai įsilinksmi-' rio palaiminimą ir iš Ber- 
nę, pasibučiavome ir nuta- lyno per beržyną, tiesiai į 
rėme Lietuvą gelbėti. Tam Lietuvą. Įžengę į Lietuvą 
tikslui suorganizavome ta
rybą. Mūsų taryba darbuo- lipsime ant Gejdemino kai
sis, kad gerbiamam Hitle- no, vadą su asįlyčia užtup- 
riui, kuris Lietuvą išlupo išdysim ant Gedemino pilies 
raudonųjų nasrų, nes, ki-, griuvėsių, o mes visi tol 
taip, būtų be druskos ir mušime į barabanus, pūsi- 
duonos suėdę, pagelbėjus me į triubas, kol visi prole- 
Staliną ir visus jo sekėjus tariato diktatūros steigėjai 
pasiųsti pas velnią bulvių nenusikraustys 
skusti.

Bet kaip mes tą galėsime 
padaryti?

Mūsų taryboj randasi ku
niginis šimutis. Tai jis ati
dengė bibliją ir perskaitė 
mums, kur pasakyta, kad 
senovės žydai irgi turėjo 
vainą ir nieku būdu nega
lėjo paimti pilį Jerikoną, 
nes pilis buvo apsupta sto
ra ir aukšta m ū r o 
tvora arba siena. Ne
galėdami paimti Jeriko
ną, j i e ve ką sugalvo
jo: įsigijo visi triūbas, viso
kius barškalus ir triūbyda- 
mi pradėjo aplink pilį mar- 
šuoti. šešis sykius apmar- 
šavo, o pilis nei krust. Bet 
kaip tik pradėjo septintą 
ratą maršuoti, tuojaus mū
ro sienos subyrėjo, Jeriko
ną užvaldė ir savo priešus 
pasiuntė pas velnią bulvių 
skusti.

pas velnią 
bulviu skusti. ■

Ir taip, Lietuva bus iš- .
i gelbėta. Mes įsteigsime sa-j^as? Sovietų Sąjungai, | 
vo valdžią. Kas bus įvai
riais pareigūnais — neži
nau. Bet aš imsiu finansų 
ministerio vietą.

Dabar, broliai torontie- 
čiai, aš atvažiavau pas jus 
pagelbos prašyti. Žinote, 
mūsų tarybos planų įvyk- ! 
dinimui reikalinga pinigų. 
Kanados doleriai lyginai 
taip geri, kaip ir Jungtinių 
Valstijų. Kuogreičiausiai 
reikia įsigyti barabanus, 
triūbas, nupirkti tautos va
dui asilyčią ir leistis kelio
nėn, nes raudonieji visai ar-1 
ti Lietuvos. Bet jeigu jūs' 
užtektinai sudėsite dolerių, 
tai mes tikrai Lietuvą iš- 
gelbėsime.

Vyrai ir moterys — visi 
prie Lietuvos gelbėjimo!

švenčioniškis.

Suimta 3,400 Amerikos Priešų
Iš Washington© praneša, kad bėgyje 

14-kos mėnesių karo jau suimta ir lai
koma 3,400, vokiečių, japonų, italų ir ki
tų mūsų šalies priešų. Žinoma, toli gražu 
ar neišravėti visi Jungtinių Valstijų ne
prieteliai. Dar yra daug laisvų, kurie 
džiaugėsi Hitlerio užpuolimu ant kitų ša
lių .

Užtenka prisiminti vien lietuvius, kiek 
yra to fašistinio ir hitlerinio brudo! Kol 
Hitleris, IVfussolinis ir Japonija nebuvo 
mūsų šalį užpuolę, tai jie atvirai džiau
gėsi Hitlerio pergalėmis ir persispaus
dindavo iš nacių laikraščių jų propagan
dą prieš Sovietų Sąjungą. Dabar jie to 
nedrįsta dąryti, bet sako bjaurias kalbas 
prieš Amerikos talkininkę — SSSR ir 
laukia Hitlerio laimėjimo.

Chįnijos moterys dirba prie kelių nutiesimo — kelių, 
kuriais naudojasi kariuomenė, kovojanti prieš japonus.

tų Sąjunga gali apsieiti be i paskui Lenkiją dar svetimo- 
Ukrainos, o Japonijos sa- mis žemėmis apdovanotu ? 
murajai aiškina, kad jiems Šitokia generolo Sikorskio 
reikalingesnis Rytinis Sibi- logika rodo, kad jis pasida- 

~ ~ ‘ * vė lenkų reakcinėms jė-
Filipinai jiems daugiau rei- goms, kurios visas laikas 
kalingi, arba Rytų Indijos, j norėjo, kad lenkai laikytų 
Finliandijos fašistai “moki- pavergę lietuvius, gudus ir 
na,” kad jiems reikalinga ! ukrainiečius. .

i Sovietų Sąjungos dalis į U- Generolo Sikorskio aiški- 
ralo Kalnus, o Rumunijos nimai, kad buk lenkams 
fašistai dėsto, kad jiems peranksti dar kovoti, nepa- 
reikalinga Odesa ir Kry-; deda karą laimėti prieš Hit- 
mas lerį. Kaip tik tokios takti-

Bet keisčiausia tai tas, į kos Jugoslavijoj ge- 
kad generolas Sikorski sa-!n.ero as Michailovicius, ku- 
ko, jog jis užprotestavo 11S. ?e Y^.en. n.evejJa k^y°.s 
prieš Sovietų Sąjunga,“kam P1?68 ^Rleiį u Mussolinį, 
ji kišasi į Lenkijos vidaus 
reikalus.”

Koki gali būti “Lenkijos 
i vidaus reikalai,” kad ji yra 
pavergta budelių hitleri- ; 
ninku? Kaip čia galėjo So
vietu vyriausybė “nusidė
ti” f

Nagi štai kaip, generolas ' 
Sikorski aiškina, kad Sovie-' 
tų Sąjunga veža partizanų 
vadus ir parašiutais nulei- i 
džia Lenkijoj, kurie ten or-, 
ganizuoja žmones ir kovo-' 
ja. Kitas dalykas, kad So-i 
vietų Sąjunga turi įrengus' 
slaptą radio stotį Lenkijoje 
vardu “Tadeuš Kosciusko”,1 
per kurią šaukia lenkus ko
von prieš Hitlerį. Lenkų ge- i 
nerolas Sikorski mano, kad 
taip darydama Sovietų Są
junga “kišasi į Lenkijos 
vidaus reikalus.” Kitais žo
džiais, elgiasi prieš Lenkijos 
valdžios valią. Keistas da
lykas, kad generolas Sikor
skis mano, kad dabar Len
kijos nepaliečiami “vidaus 
reikalai,” kada ten viešpa
tauja budelis Hitleris! Ne
jaugi jis mano, kad Raudo-

vingus jugoslavų partiza
nus. Kaip tik tokios takti- 

i kos laikosi tūli čechoslova- 
kai, kurie irgi aiškina, kad 
čekai neturi kovoti prieš 
Hitlerį, nes tas jiems atsieis 
kraują.

Bet ar tokia jų taktika
1 padeda Jungtinėms Tau- 
| toms karą išlaimėti? Nieko 
panašaus, tai padeda Hitle
riui ir Mussoliniui! Ar to-

I kia jų taktika padeda išlai
svinti pavergtus kraštus, 
kaip tai Lenkiją, Čechoslo- 
vakiją, Jugoslaviją, Lietuvą 
ir kitus? Nieko panašaus, 
ji kenkia tam išlaisvinimui!

Mūsų supratimu, ge
nerolas Sikorskis ir jam pa
našūs taip elgdamiesi ken
kia Jungtinių Tautų karo 
laimėjimo atsiekimui ir pa
čios Lenkijos išlaisvinimui.

Ant kanadiškės popieros 
yra spaudinama septyni iš 
kiekvienų dešimties laik
raščių leidžiamų visuose 
Šiaurinės, Centralinės ir

no ji Armija varydama hit- Pietinės Amerikos kraštuo 
lerihinkus atgal, kaip prieis se.



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

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

Brooklynietės Rengiasi Plačiau Rinkti 
Drabužius Sovietų Sąjungai

Oakland, Calif
Moterų. Apšvietos Kliubo 

susirinkimas vasario 18 d. bu
vo skaitlingas ir įdomus: mat, 
dabar visokiam darbui įsisiū
bavus narės į susirinkimą, taip 
sakant, tuščiomis neina, — 
vienos nešasi baigtus megsti- 
nius ir ima daugiau vilnų, ki
tos deramai pasiruošia įvairių 
komisijų raportus ir daro pla
nus tolimesniam darbui. Praei
tais metais Moterų Kliubas 
vien tik dėl vilnų sukėlė $762.- 
64, gi šių metų pradžioje, kliu
bo iždas, apsimokėjus visas 
sąskaitas, pasirodė apytuštis, o 
pas moteris ■ taip negali būti, 
moterys visuomet nori keletą 
desėtkų doleriu turėti atsar
gai. Iždo pakėlimui nutarta 
kurį sekmadienį surengt pie
tus. Jeigu mėsos bus sunku 
gauti, tai daryt mažesnę Įžan
gą — $1.25 ir duot kugelio 
arba vėdarų pietus. Pietų, su
ruošimui į komisiją apsiėmė 
visos geros gaspadinės — O. 
Depsienė, O. Čepulienė, A. 
Kalvaitienė ir Janulevičienė, 
kitos narės pasižadėjo jom pa
dėt.

Raportuota, kad dvi kliubo 
narės — J. Augutienė ir S. 
Petkienė baigia pasveikti. Li
gonės buvo narių aplankytos.

Komisija surengimui vaka
rėlio Amer. Raudonojo Kry
žiaus naudai pranešė, kad bi
lietai sėkmingai yra platinami, 
bet pabrėžė, kad tą patį va
karą įvyksta šv. Jurgio Drau
gystės balius. Tai įvyko nesu- 
žiniai, nes parengimų sąraše 
nebuvo šv. Jurgio Draugystės 
diena užrekorduota. Nutarta, 
jeigu bus galima, parengimą 
nukelti ant toliau.

Plačiau Rinks Drabužius
Neturint patogios vietos 

renkamų drabužių padėjimui, 
nutarta paimt tuščią krautuvę. 
Bediskusuojant planą krautu
vės išlaikymo lėšų sukėlimui, 
kliubo kasierė O. Depsienė pa
siūlė susirinkimui, jog ji duos 
savo name krautuvę veltui. 
Draugės Depsienės pasiūlymas 
maloniai priimta ir išrinkta 
komisija krautuvės tvarkymui. 
Apie pabaigą kovo mėnesio 
planuojama krautuvę atidary
ti. I komisiją apsiėmė R. Lau
kaitienė, Janulevičienė, E. Vi
tartienė ir Petrikienė. Susirin
kime kelios dalyvės pažadėjo: 
viena stalą, kelios po krėslą, 
nes reikės pačioms įsirengti.

Megstinių Pridavė
Kojinių : K. Petlitzkienė 

porų, K. Rėklienė 9 p., A. 
deikienė, Great Neck, 3 p.

Svederių su rankovėmis: 
Kalvaitienė 3, R. Laukaitienė 
2, H. Petkevičienė 2, O. Čepu
lienė 1 svederį ir 1 šaliką, S. 
Sungailienė 1, N. Lipskienė 1, 
Miss Daly C. Werber, Great 
Neck, N. Y. 1, Jean Clark 1.

Šalikų : Graničkienė 2, Ka- 
lakauskaitė 2, Kalkauskienė 2. 
Po vieną šaliką: F. Kazokienė, 
O. Depsienė, M. Kupčinskienė, 
Great Neck, N. Y., Paškaus- 
kienė, Bovinienė, O. Stankai- 
tienė, Marčiukienė, Vitartienė.
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Pinigų Vilnoms Gauta 
Elizabeth, N. J., mezgė

jų per L. Sheralienę $31.60 
ALDLD Antro Apskričio, 

per O. Depsienę
S. Sasna
J. Stasiukaitis, Cliff

side, N. J.
Per Stasiukaitį:

G. Šalvis
S. Valinskienė 
J. Valinskienė 
B. J. Garlauskienė
Po $1: Oha Alikonienė, M. 

Adomaitienė, M. Šapalienė, 
Tacoma, Wash., S. Matulienė,

20.00
10.00

5.00 
4

2.00
1.00
1.00
1.00

——» f ll/.IT ' ■ lO—iMX—M

Jersey City, K. Dzevečko, 
New York. A. Zablackienė $2. 
O. Mažaikienė 50c. Viso — 
$79.10.

Mezgėjos širdingai dėkoja 
už aukas, nes jau buvo susidė
jus pusėtina krūva skolos ir 
vilnos vėl buvo išsibaigę, šalę 
mezgimo, brooklynietės ruo
šiasi didesniam drabužių rin
kimui, kas, suprantama, suims 
daug energijos, nes kožnas do
vanotas drabužis reikės per
tikrinti, kas reikalinga sutai
syti, taip, kad išsiunčiamas 
kožnas dalykėlis būtų gerame 
stovyje.

Iš So. Brooklyno draugės 
Kulikienė su Valmusiene 
pasiuvo dvi 
kurios greitai
persiuntimui. Tos dvi draugės 
gražiai siuva šiltas kaldras ir 
darbuojasi kitais būdais teiki
mui paramos kovotojams.

Praeitoj brooklyniečių 
gėjų apyskaitoje buvo
skverbusi nemaloni klaida au
kotojų sąraše. Iš Montello, 
Mass., pažymėta Novikienė au
kojo dolerį, turėjo būt C. No- 
vickienė. K. P.

vėl 
gražias kaldras, 

bus atiduotos

Aukos Vilnų Fondui
Sausio 23 d. įvyko “card 

parė” pas drg. Prokšaitienę. 
Geras skaičius atsilankė. Visi 
turėjo progą pakazyruoti. Ge
riausia išlošusieji gavo prizą, 
taipgi ir kuris mažiausia lošė 
gavo “bubi” prizą. Pabaigus 
lošimą buvo gardžių užkan
džių ir gėrimų. Valgius ir pri
zus aukavo mezgėjos: Prok- 
šaitienė, E. šlegerienė, K. Jan
kauskienė, D. Ečienė, V. But
kienė, K. šlegerienė, U. Bur
dienė, . Palšienė, Karosienė, 
Mugianienė, Karosiūtė, Jan- 
kauskiūtė, M. Radienė.

Komisija, K. Jankauskienė, 
D. Ečienė, K. Mugianienė ge
rai pasidarbavo, taipgi daug 
mums pagelbėjo drg. J. Jan
kauskas.

Naujos Anglijos Moterų Sąryšio Komiteto Atsi
šaukimas dėl Metinio Suvažiavimo

mez-
įsi-

Šis parengimas atnešė pelno 
$17.70, aukų $5. Aukavo: J. 
Kazlauskas $2. Po $1: Radiai, 
Burdienė, K. Jankauskienė, 
tad viso dėl vilnų liko $22.70.

Buvo pageidaujama, kad 
daugiau panašių suėjimų tu
rėtumėm.

Išleidžiame Draugę, 
Ir Perstatome

Uršule Bagdoniene

Brooklyno Moterų Apšvie
tos Kliubo' narė Uršulė Bagdo
nienė pereitą penktadienį iš
vyko į Detroit, Mich., pasidai
ryti, kaip ten eina darbai ir, 
jei bus proga, dirbti.

Nežiūrint skelbiamo daugio 
darbų kitur, New Yorke bile 
darbas nelengva gauti, o ge
resnių ir žmoniškai apmokamų 
kartais ir labai ilgai prisieina 
jieškoti, nors ir pirkti darbą 
norėdamas jo nerastum.

Draugė Bagdonienė per eilę 
metų daug darbavosi su 
Brooklyno menininkais, yra 
vaidinusi daugybėje veikalų ir 
sėkmingai atlikdavo savo pa
skirtis. Taipgi dainavo Aido 
Chore. Gi nutrūkstamu nuo 
anų pareigų ir kasdieninio 
darbo laiku prišokdavo talkon 
moterų veikimui — priklausė 
Moterų Apšvietos Kliube ir 
stengėsi kiekviename darbe 
padėti, kas nebuvo lengva jos 
sąlygose, dirbant įvairias va
landas ligonių slaugyboje ligo
ninėse ir po namus. Su drg. 
Bagdonienės išvykimu mes nu- 
biednėjame, o detroitietes pra
turtės ir bus mums dar dides
nėmis konkurentėmis.

Linkime draugei Uršulei ge
riausios kloties naujoje vietoje 
ir prie progos atsiminti, kad 
mes lauksime sugrįžtant. O 
kol ateis proga grįžti, tikimės, 
kad Uršulė mums pranešinės 
apie tenykščių lietuvių veiki
mą ir gyvenimą per šį ir kitus 
Laisvės skyrius, nes rašinėji
mas spaudai irgi yra ne pasku
tinis iŠ jos talentų.

Brooklyniete.

Aukos Sovietų Sąjungos Me
dikalei Pagalbai

Vasario 7 d. įvyko San Fran
cisco ir Oakland© mezgėjų su
sirinkimas pas drg. J. Koblin. 
Jau daug parengimų yra buvę 
pas J. Koblin ir didelės sumos 
pinigų sukelta dėl darbininkų 
tikslų.

Šiame susirinkime buvo pa
kviesti dalyvauti ir rėmėjai, 
drg. Sutkiene sakė, kad yra 
svarbūs laiškai, kuriuos turi 
išgirsti ir mūsų draugai rėmė
jai.

Skaitytas laiškas nuo Rus
sian War Relief ir atsišauki
mas nuo Stalingrado kovotojų, 
dėkavojant už gausius mezgi
nius ir prašant drabužių ir vai
kam čeverykų. Laiške rašė, 
kaip jiem yra linksma, kad 
Amerikos žmonės remia jų 
sunkią kovą prieš hitlerizmą.

Pirm. M. Radienė užkvietė 
drg. Karosienę pakalbėti. Ka
rosienė nurodė, kaip Sovietų 
Sąjungos karžygiai triuškina 
hitlerizmą. Sako, mes turim 
remti jų kovą. Taipgi nurodė, 
kad yra tarp lietuvių ir tokių, 
kurie remia nacių propagandą 
ir nori kad Hitleris laimėtų. 
Nors pas mus tokių gaivalų la
bai mažai randasi, bet yra ke
letas jų.

Ragino, 
kas išgali 
pagalbai. 
$10. Po $5
Leming. Senbernis $4. Burdai 
$3. J. Kazlauskas $2.50. J. Ja- 
zukiavičius $1.50. Po $1: 
Prokšaitienė, J. Koblin, K. 
Mugianienė, Latvienė, A. Ba
ronas, šlupštikienė, Tildą 
King, K. šilkaitienė, Draugas, 
K. Karosienė, Karosiūtė, Ra
dienė,, Adomaitienė, E. Vilkai
tė, M. Paukštienė, Green. Viso 
aukų $58.

Po susirinkimo visi užkviesti 
prie skanių pietų, kuriuos au
kavo Vilkaitė, Sutkiene, M. 
Paukštienė, šilkaitienė, Ado
maitienė, M. Baltulioniūtė. Iš 
tikro buvo puikiai prirengti. 
Atėjo į pagalbą ir rėmėjai J. 
Koblin, Sutkus, A. Baronas, 
Jie dirbo per visą vakarą prie 
baro. Jų, pasidarbavimas atne
šė pelno $30.30. Šis suėjimas 
atnešė pelno dėl medikalės 
pagalbos arti $90, taip atsilie
pė visi į Sovietų Sąjungos kar
žygių atsišaukimą.

Sekantis susirinkimas atsi
bus kovo 14 d. pas Prokšai
tienę, 
land,

kad aukotų kiek 
Sovietų medikalei 
A. Shultz aukojo 
Demikis, Sutkiene,

1200 41st Avė., Oak- 
Calif. Visi dalyvaukite.

Korespondentė K. M.

Brangios Draugės:
Balandžio (April) 11-tą, 

1943 m., įvyks Naujos An
glijos Moterų Sąryšio me
tinis suvažiavimas So. Bos
tone.

Šis mūsų suvažiavimas 
įvyksta labai svarbiu žmo
nijos istorijoj laikotarpiu— 
sprendžiamų kovų laikotar- 
pinu, kuriuo milijonai vyrų 
ir moterų kaujasi prieš bai
siąsias fašizmo jėgas, kad 
sulaikius tas pavietriniai 
siaučiančias fašizmo jėgas 
nuo sunaikinimo žmogaus 
teisių, laisvės, civilizacijos.

Šiame milžiniškame kare 
kovoja ne tik fronte gink
luoti milijonai jaunų vyrų, 
jų pagelbininkių moterų, 
bet ir labai didelis skaičius 
civilinių gyventoju herojiš
kai kovoja, herojiškai žūs
ta nacių užimtose teritorijo
se Visų fašizmo pavergtų 
šalių civiliniai gyventojai 
veda neatlaidžią kovą prieš 
pavergėjus, jie gelbsti kovo
jančiom frontuose armijom.

Šiandien milijonai vyrų ir 
moterų aukoja gyvastis ko
voje sunaikinimui fašizmo, 
kuris pasimojo sunaikinti 
viską, kas civilizuotam žmo
gui brangu, kas atsiėjo 
šimtmečius sukurti — iško
voti. Fašizmas pasimojo, su
naikinti patį žmogų arbu 
nustumti jį į tamsią vidur
amžių gadynę.

Mes, draugės, esam ta da
lis lietuvių moterų visuome
nės, kurios visuomet kovo
jom prieš fašizmą, visuo
met stovėjom eilėse kovoto
jų prieš šį pavojų. Mes, 
kaip ir kiekvienos tautos ir 
rasės kovotojai prieš fašiz
mą, bandėm įrodyti savo 
sesutėms artėjantį fašizmo 
pavojų ne tik pažangiąja! 
daliai žmonijos, bet plačiom 
miniom ir šalim, neskiriant 
įsitikinimų. Mes dejom pa
stangas įrodyt, kad fašiz
mas pažemina moterį - mo
tiną iki žemiausio laipsnio.

Šiandien kruvinas fašiz
mo siautimas patikrino tei
singumą mūsų buvusių per
spėjimų ir su kiekviena die
na kovotojų prieš fašizmą 
eilės auga, kristalizuojasi. 
Milijonai moterų, įvairaus 
amžiaus, stoja įvairiosna 
pareigosna padėti Jungti
nėms Tautoms sunaikinti 
fašizmą karo ir namų fron
tuose.

Pačiam didžiausiame ko
vos fronte šiuo tarpu, Eu
ropoj, sovietinių respublikų 
moterys, kurių tarpe ran
dasi ir mūsų sesutės lietu
vės, tūkstančiais aukauja 
gyvastis, vaidina nepapras
tai svarbią rolę kovoje su
naikinimui Ašies jėgų, ap
gynimui savo ir abelnų 
žmogaus teisių.

Tai šių istorinių kovų lai
kotarpiu įvyksta mūsų są
ryšio suvažiavimas.
Koks Turi Būti šis Mūsų 

Sąryšio Suvažiavimas?
Šis mūsų suvažiavimas tu

ri būti skaitlingiausis, rim- 
čiausis iš visų buvusių. Mes 
turim iš visų Mass’ ir jos a- 
pylinkių kolonijų suvažiuo
ti pasitarti, ar atliekam sa
vo pareigas, kurios reika
lingos greitesniam karo lai
mėjimui, Ašies jėgų sunai
kinimui. To iš mūsų reika
lauja mūsų šalis ir visos 
Jungtinės Tautos^ Stojimas

joms pagalbon išgelbės gy
vastis mūsų sūnų. Visokia 
nerubežiuota parama visom 
kovojančiom tautom —mū
sų pareiga.

Šiame suvažiavime mes 
pasitarsime, patikrinsime, 
kiek atliekam ir kiek dau
giau galim atlikti šių svar
bių mūsų pareigų.
Finansinė Parama Ambu- 

lansų Fondui
Draugės! Mass, valstijos 

pažangi visuomenė nusitarė 
sukelti finansų nupirkti tris 
ambulansus, po vieną: Ame
rikos Raudonajam Kryžiui, 
lietuviam kovojantiems So
vietų Sąjungoj, ir Sovietų 
Sąjungai. Mes labai daug 
galim padėti šiam svarbiam, 
gražiam darbui, Mass, vals
tijos lietuvių prakilniam pa
siryžimui nupirkti tris am
bulansus. Agitacijos nerei
kia. Tai aiškus dokumentas, 
kuriame pasiliks ateičiai ir 
mūsų vardas kovojančių 
tautų archyvuose.,

Mes, brangios draugės, 
panaudokim kiekvieną liuo- 
są laiko valandėlę, kiekvie
ną naują sugestuojančią 
mintį draugių kolonijose, 
kaip sukelti kuo daugiausia 
finansų šiam darbui. Susi- 
šaukit, draugės, pasitari
mus savo kolonijose, iš- 
dirbkit planus pasiekti šim
tus mūsų seserų. Lai įvyks
ta virtinė įvairių “partių”, 
laimėjimų, bankietų, aukų 

rinkimo ir taip toliau. Lai 
suplaukia nelaukiamai dide
lė suma aukų į mūsų Mote
rų Sąryšio suvažiavimą li
tą balandžio ambulansų ir 
kitiems karo reikalams. Į- 
vyks šis mūsų suvažiavimas 
istorinių kovų laikotarpiu, 
tad lai jis bus irgi istorinis 
savo kokybe ir kiekybe. Pa
darykime jį tinkamu šiam 
momentui. Padarykime jį 
garbingai rekordiniu, atžy- 
mėtinu ateičiai.

Mes, Sąryšio Komitetas, 
pasitikime jumis, brangios 
draugės, kad jūs gražiai at
liksite savo pareigas. Tai 
visos į darbą! Lai nelieka 
nei vieno.s kolonijos, kuri 
neįeitų į šį istorinį mūsų 
suvažiavimo garbingą re
kordą su atstovybe ir gra
žia auka.

Naujos Anglijos Moterų 
Sąryšio Komitetas.

Ar Žinote, Kad -
Namie kenuotas maistas 

neįeina į turimų raportuoti 
vyriausybei maisto produk
tų skaičių ir jo turintiems 
neatrokuoja punktų iš ku
ponų knygelės.

Šiemet daugelio miestų 
vyriausybės paims priemie
sčiuose ir miestuose esan
čius plotus tuščių žemių ir 
juos išduos sklypais norin
tiems daržininkautm Pa- 
klausinėkite.

Aprokuojama, kad kiek
vienas, kas gali įdėti kas 
dienų po valandą darbo, ga
li vidutinio kiemo darže už
siauginti pakankamai dar
žovių visai šeimai.

Užėjus netikėtiems svečiams 
leistina yra išeiti iš namų ten, 
kur jau buvote pasiruošę eiti 
pirm jų atėjimo.

Worcester, Mass. ■Rimta Vyksta į Mass 
Valstijos Didmiesčius©ši žiema pasirodė gana 

šiurkšti, bet nėra laiko skaity
tis su tuomi. Reikalinga viso-, 
kia parama kovotojams iri 
draugės dirba tam. Reikalinga 
finansų vilnom, ambulansam ir; 
jos darbą veda pirmyn. Sausio 
24-tą oras blogas — parengi-Į 
mas įvyko puikus. Vasario 14- 
tą oras blogas, o parengimas 
vėl puikus. Mūsų gerieji sve
čiai savo kalbose užjautė mū-, 
sų darbščias drauges, atidavė 
joms kreditą už jų nenuilsta
mą veiklą. Atjautimas darbuo-; 
tojų visuomeninėj dirvoj yra; 
labai svarbu. Tai tonikas, ku
ris priduoda naujos energijos, 
nustelbia nuovargį. Bot rengė
jos nemažiau įkainuoja paren
gimų rėmėjus. Vasario 14-tą 
ambulansų fondo reikalam pa
rengime svečių turėjo būti 
daugiau, nežiūrint šaltumo. 
Labai gražiai parengimą parė-; 
mė dalyvavusieji. Ambulansų ■ meno mokslus, šį sekmadienį, 
fondui aukavo sekanti: |vasario 28-tą, išvyksta į Mass.

Po $10: J. ir T. Norvaišai, valstijos didmiesčius dainuoti 
P. Butkiavicia. j tenykščių lietuvių rengiamuo-

Po $5: M. Navikienė, Z. ir se j<aro paramai masiniuose 
A. Dvareckai,_ A. ir O. Urba- koncertuose - mitinguose.

Bostone ji dainuos 2 vai. po 
pietų, Municipal Auditorijoj.

Worcesteryje dainuos 7:30 
vai. vakaro, Lietuvių Salėj, 29 
Endicott 

Tuose 
kalbės 
Antanas 
kalbėtojai,

Biruta Ramoškaitė

žymioji lietuvių dainininkė 
Biruta Ramoškaitė, kuri šiuo 
tarpu New Yorke studijuoja 

^aukštuosius dainos ir muzikos

navičiai, V. Jenčius, M. šiu- 
pėnienė, M. K. Sukackienė, 
IT. Janulienė, F. ir M. Gaiga
lai, L. ir B. Valančiauskai, J. 
Baciavičienė.

Po $2: A. Povilonis, M. Nor
kienė, P. Griniavičienė, K. ir
A. Kibirkščiai.

Po $1: O. Miškinis, A. Ki-
bildis, P. Jasinskas, J. Gustai- programose dalyvaus ir vieti- 
tis, J. Petkūnas, M. Endzialie-1 niai talentai.
ne, O. Tamutiene, J. Skliutas,: Abieji mitingai 
Kosulis, K. Kukauskas, D. Lu- ambulansų fondui, 
kienė, J. M. Lukas, U. Tuma-vjenas skiriamas

St. 
abiejuose 
Laisvės
Bimba ir

mitinguose 
redaktorius 
kiti žymūs 
meniškose

rengiami 
iš kurių 

Amerikos 
nienė, J. Pocius, M. Dęksnie- pau(j Kryžiui, kitas lietuvių 
nė, F. Balčiūnas, M. Stankų-i raudonanniečių pulkams, tre- 
nienė.

Po 50c.: A. Pilkauskas, A. 
Vasilienė, A. Balčiūnienė. M. 
Valatkienė 25c.

Viso aukų surinkta $103.75.
J. ir F. Skelčiai aukavo $2 į 

sausio 24-tos parengime, bet' pusėtinai brangi ir dar ne
ar dėl perrašinėtojų ar redak-' visuomet jos galima gauti, 
cijos neapsižiūrėjimo nebuvo i o toliau dar gal bus sunkiau, 
pagarsinta. Atsiprašom drau-įtai tenka šeimininkėms su- 
gų Skelčių. j sirūpinti, kas mėsos vietą

Maistui pinigais aukavo J.
Skliutas $1.25, J. Baciavičienė 
$1, M. Mazurkienė, P. Pet
rauskienė ir B. Valančiauskie- 
nė po 50c.

Maisto aukavo: M.
kienė, H. Janulienė, F. Skel- 
tienė, E. Trasikienė, A. Dva- 
reckienė, A. Kinderis, E. Anio- 
lauskaitė, A. Motiejaitienė, O. 
Virbašienė, M. K. Sukackienė, 
A. Kalakauskienė, A. Vasilie
nė. S. Albrook aukavo $1 vil
nų fondui. Marijona Meškienė 
daug pagelbėjo prie parengi
mų garsinimo.

Visiem-visom ačiū už aukas.
Rengėjos.

čias Raudonajai Armijai.

Šeimininkėms
Dabar, kada mėsa yra

Navi-

Ji Kovos Už Programą 
Ir Neišrinkta

sk y- 
nuo 
raš-

Pereitą savaitę šiame 
riuje praėjo nepataisytas 
seniau spaudai paruoštas 
tas apie chicagietės A. Joni
kienės kandidatūrą į alderma- 
nus ir josios programą. Ji ta
po numesta nuo baloto, kaip 
rašė chicagietė korespondentė 
Vilnyje, “pasidarbavus dabar
tinio aldermano precinktų ka
pitonams.”

Tačiau ir numetimu nuo ba
loto tos veteranės neprašalino 
nuo veikimo. Ji pareiškė, kad 
ji vistiek veiks už pravedimą 
11-me warde tos programos, 
kurią ji paskelbė kandidatuo
dama.

Jos programa reikalauja 
nustatyti ant visko lubines 
kainas, padalinimo visų pro
duktų, steigimo priežiūros 
centrų dirbančių motinų vai
kams.

gali pavaduoti arba, kain iš 
pigesnės mėsos pagaminti 
skanų maistą. Daugelis iš 
Lietuvos atvykusių prisi
mena ten valgytus skanius 
vėdarus, bet ne visos atme
na, kam juos mama paruoš
davo. Darykit sekamai:

Nuvalius išvirkit kiaulės 
galvą, arba apyriebią mentę 
(shoulder). Virti reikia ne- 
tol gatavo, kad neliktų per
virta. Gerai atšaldę, nuran
kioki t mėsą ir sumalkite 
arba smulkiai sukapokite. 
Mėsa verdant nesigailėkite 
lapelių, kvepiančių ir karčių 
pipirų ir kitokių priesko
nių.

2 svarus miežinių, viduti
nio stambumo kruopų apvi- 
rinkite mėsą virusiame bul
jone.

Pusantro sv. grikių kruo
pų, nuplovė šaltu vandeniu, 
perpilkite karštu, mėsą vi
rusiu buljonu. Nusunkė a- 
bejas kruopas sumaišykite 
su mėsa, dadėkite druskos, 
pipiru sulig skonio; jeigu 
per tiršta — danilkite bul
jono. kiiriame virė mėsa ir 
gerai išmaišę prikimškit, 
neperpilnai, dešras. Užrai
šioję, dėkit i verdanti puo
dą ir virkite 20 minučių. 
Patogiausia 
nuode arba 
dengiamoje 
reikia tame 
kuriame virė mėsa. Išvirus, 
apkepinkit sulig skonio ar
ba sunerkite ant lazdos, kad 
apdžiūtų. Skanios ir šaltos.

Dzūke.

virti lėkštame 
kepamoje, už- 
blėtoje. Virti 
pat vandenyje, Oft I® ?5,

ll/.IT
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Naujosios Anglijos Lietuvių Didysis Dar 
has Gražiai Pradėtas, Bet Temykite, Ką 

Daugiau Turime Greitai Atlikti
rizmo irgi bus didžiausios ver
tės mūsų gyvenime, kas būti
nai reikia kiekvienam lietuviui 
bei lietuvei girdėti ir žinoti. 
Juk čia bus nušviesta ir paro
dyta pasauliui, kaip pronaciš- 
ki elementai darbuojasi kruvi
nojo hitlerizmo ir juodojo fa
šizmo naudai. Kaip lietuviški 
hitlerininkai teršia lietuvių 
vienybę ir tuomi kenkia karo 
laimėjimo pastangoms.

Brangūs draugai ir drau
gės! šis darbas yra mūsų, ben
dras ir didžiausias darbas, ko
kio mes pirmiau nesame dirbę. 
Šių dienų nepaprastas padėji
mas ir karščiausias reikalas 
vienija mus visus didesnėms 
pastangoms ir pareigoms.

Vasario 28 dieną įvyksta 
mūsų didžiausia manifestacija, 
kurioje visų lietuvių iš plačio
sios apylinkės privalumas da
lyvauti. Juk čia bus masinis 
suvažiavimas ir bendras pasi
sakymas už žūtbūtingą per
galę ant didžiausio žmonijos 
priešo — juodrudžio fašizmo. 
Jei tik galite pasimokėti ke
lionės lėšas, tai ir važiuokite— 
nesusilaikykite namie. Juk 
Bostonas visiems nepertoli. Ir 
aš manau pasiekti koncertines 
prakalbas, nežiūrint kaip bū- 

jtll.
Mūsų masinis suvažiavimas 

Ji buvo taip rūpestingai padarys nepakenčiamą spau- 
1 ūpuįįimą ant demokratijos priešų 

tiek, kad jie nuo to psicholo- 
; ginio smūgio pradės dar dau- 
' giau braškėti ir lūžti iki galu
tiniam sugniužimui. O mes visi 
pakeltu ūpu po gerų pasek
mių narsiai žygiuosime prie 
galutinos pergalės.

Čia ir naujų, aukų suplauks 
iš įvairių kolonijų daug dau
giau, negu pereitoje konferen
cijoje. Ant kiek man žinoma 
Lowellio dalykai, tai jeigu į 
konferenciją buvo nuvežta tik 
$53, tai dabar jau vėl yra su
kelta $104. O kol važiuosime į 
So. Bostono didžiąsias koncer
tines prakalbas, tai be abejo
nės, bus jau daugiau aukų su
kelta.

Nors koncerto bilietas ma
žas — tik 55c., vienok jeigu 
draugai puikiu supr atimu 
skaitlingai dalyvaus, tai ir pel
no gali likti keletas šimtų do
lerių.

Iš šio didžiojo parengimo 
turime išeiti dvejopišku pui
kiausiu pasisekimu. Būtent, iki 
aukščiausio laipsnio moralo ir 
iki arčiausios užbaigos finan
sinės sumos, reikalingos nupir
kimui trijų ambulansų. Prie 
to mes visi stengkimės iš visų 
pajėgų.

oWAR AND PRICES r—

m., įvy- 
Lietuvių 
didžioji

Massachusetts valstijos lie
tuvių didysis darbas nupirki
mui trijų ligonvežimių kovo
jančioms tautoms prieš žvėriš
kus fašistinius užpuolikus pra
sidėjo gražiai laipsniškai. Pir
mučiausia buvo pasitarta ma
žam draugų, būrelyje gruodžio 
20, 1942 m. Po tam, gruodžio 
27 dieną sušaukta visų pažan
giųjų lietuviškų organizacijų 
apskričių komitetų platus su
važiavimas, kur jau tapo iš
dirbtas planas veikimui ir su
organizuotas skaitlingas Mas
sachusetts Lietuvių Komitetas 
iš 9 atsakomingų žmonių. 
Šiame suvažiavime galutinai 
nutarta pirkti 3 ambulansus, 
po vieną: Amerikos Raudona
jam Kryžiui, Lietuvių raudon
armiečių daliniams ir Sovietų 
Raudonajai Armijai.

Taip susiorganizavus, tuo- 
’ jau visose kolonijose imtasi 
rimtaus darbo, kad padaryti 
gerą pradžią, kas liečia su
kėlimą $6,000 sumos.

Vasario 7 dieną, š. 
kusi Mass. Valstijos 
Komiteto sušaukta
konferencija, Municipal Audi- 
toriume, So. Boston, Mass, jau 
buvo tikru pasvėrimu to pasi- 
brėžto didžiojo darbo pradžios 
pasekmių.

Konferencija buvo labai gy-| 
va. < 
priruošta ir karščiausiu f “" 
alsuojanti, kad tas mūsų visų 
bendras ir svarbus reikalas 
tikrai atjaunino visus senste
lėjusius veikėjus, tarsi numes- 
damas nuo jų pečių bent po 
porą amžiaus kryželių.

Na, ir buvo kuomi džiaug
tis, kuomet aiškiai matyta, 
kad dar tik pradžia darbo, o 
jau gyvai sujudusi visa Massa
chusetts lietuviška valstija. 
Atstovauta 39-nios skirtingos 
organizacijos, kurių tarpe ran
dasi įvairių pažiūrų: pašalpi- 
nių draugijų, 'kliubų, meno, 
kultūrinių organizacijų, susi
vienijimų kuopų, žodžiu ta
riant; pradedant taip vadina
momis laisvomis ir baigiant 
bažnytinėmis draugijomis. Da
lyvavo 77 organizacijų atsto
vai, 34 individualai ir 9 komi
teto nariai. Tai buvo puiki 
konferencija, kokios pirmiau 
čia nėra buvę. >

Mass, valstijos lietuvių plati 
atstovybė suteikė veikiančiam 
komitetui dar didesnį ūpą to
limesniam veikimui.

Jeigu tik pradžioje darbo į 
konferenciją iš kolonijų jau 
suvežta arti $900 ir kitose ko
lonijose jau sukelta virš trijų 
šimtų, tik nesuspėta pristatyti 
pinigai, kas kartu sudaro dau
giau negu dvyliką šimtų dole
rių, tai tas mums parodo, kad 
demokratiniai nusistatę lietu
viai labai energingai remia 
pirkimą ambulansų ir visomis 
pajėgomis gelbsti Jungtinėm 
Tautom laimėti šį karą.

Gi paties komiteto rūpestin
gai priruoštas raportas ir ge
ras pasiruošimas tolesniam 
darbui labai jautriai paskatino 
kolonijų atstovus ir pavienius 
dalyvius prie dar nepalyginant 
smarkesnio veikimo.

Dabar visos lietuvių koloni
jos tuomi puikiu įkvėpimu 
karštai darbuojasi sukėlimui 
daug didesnės sumos pinigų, ir 
iš visų kolonijų skaitlingiau
siam suskridimui į didįjį kon
certą ir prakalbas vasario 
(Feb.) 28 d., 2 vai. po pietų, 
Municipal Hall, So. Boston, 
Mass.

Galima drąsiai sakyti, kad 
tokio koncerto, kokis atsibus 
vasario 28, mažai kam yra te
kę girdėti iš šios 
lietuvių. O 
būt pirmą 
dainuojant garsią dainininkę 
Ramoškaitę 
gerų dainininkų dainos ir gerų 
kalbėtojų ugningos prakalbos 
už karo laimėjimą ir galutiną 
sunaikinimą pasiutusio hitle-

apylinkės 
didelei daliai gal 
kait teks girdėti

ir kitus. žavios

J. M. Karsonas.

Binghamton, N. Y
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 20 kp., moterų, skyriaus, 
surinktos aukos Sovietų Sąjun
gos lietuviams raudonarmie
čiams, medikalei pagelbai. Au
kavo :

I. ir M. Liužinai $10.
Po $5: M. žvirblienė, A. 

Navalinskas, J. ir M. Vaiče
kauskai.

K. ir M. Kulbei $2.50.
Po $2: J. ir A. žemaičiai, P.
O. Mikolajūnai.
P. ir K. Juozapaičiai $3.
V. Kapiciauskienė $1.50.
Po $1: J. K. Navalinskienė, 

H. Blinkevičienė, J. Undrejū- 
nas, O. Gimienė, A. ir T. Bag
donai, J. Kazlauskas, V. Gąi- 
dis, V. Kazėnas, S. Sedonis, E. 
Slesoraitienė, N. Kaminskie
nė, A. Mainionis, P. Stasiūnas, 
M. Mikolajūnienė. Viso $50.

Aukų rinkėjos: A. Žemaitie
nė ir J. K. Navalinskienė.

ir

Vienas amerikietis Kan
sas valstijoj išrado medi
nius apvalkus farmų trak
toriams 
ratlankių

vieton guminių 
(tajerių).
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Šis braižinys, paruoštas Consumer Union parodo, jog nuo 1939 m. rugpjūčio me
nesio gyvenimo reikmenys pabrango beveik 22 nuoš.; krautuvėse drabužis pa
kilo 27 nuoš.; maisto produktai 40 nuoš. Abelnai pagrindinės gyvenimo reikmenys 
pakilo 42 nuoš.
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Baltimore, Md
Mes Gerai Veikiame Karo 

Laimėjimui
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 25 kuopos susirinkimas 
įvyko sausio 8 dieną. Pirmi
ninkavo J. Stanys. Sekretorė 
Ona Kučiauskaitė perskaitė 
protokolą, kuris tapo priim
ta^. Ji pranešė, kad negali eiti 
sekretorės pareigų, nes turi 
susižeidus ranką. Tuo būdu 
laikinu sekretorium tapo iš
rinktas A. žemaitis.

Finansų sekretore Aida Bal- 
siūtė raportavo, kad nariai 
duokles gražiai mokasi ir tik
tai 13 narių dar nėra pasimo- 
kėję duoklių už šiuos metus. 
Aš tikiu, kad ir ta trylika iki 
sekančio susirinkimo pasimo
kęs.

E. Stankevičienė raportavo 
iš mezgėjų kliubo. Pasirodo, 
kad draugės moterys yra gra
žiai prisidėjusios prie šalies 
gynimo ir gelbėjimo Sovietų 
Sąjungai. Raudonajam Kry
žiui aukauta $40, ŪSO organi
zacijai $25, Sovietų Sąjungos 
medikalei pagelbai $110, vil
nų pirkta už $100 ir blanketų 
yra pirkta už $50. Tai yra gy
vi faktai, kad mūsų organiza
cijos nariai stovi su mūsų ša
lies valdžia ir gelbsti kitom 
valdžiom, kurios veda mirtiną 
karą prieš fašistus.

Worcester, Mass.

vedama 
daug pi- 
piliečiai 
padavė 

užkvies-1

ir LLD

atstovas, 
Bendro- 

Bendrovės 
gerai ir biznis

val- 
prie 
už

visų.
kuo-

Išsigando Pažangių Žmonių
Vasario 5 dienos Vienybėje 

P. P. Jaras rašo išsigandęs, 
kad vietinėj Baltimorės Lietu
vių Taryboje atsiradę komu
nistų ! Mat, Taryba sugalvojo 
pirkti ambulansą dėl Raudo
nojo Kryžiaus. Buvo 
agitacija, kad sukelti 
nigų. Laisvę mylintys 
Tarybos susirinkime 
sumanymą, kad būtų
tos Lietuvių Literatūros Drau
gijos 25 kuopa ir Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 48 
kuopa. Matyt, reakcinis ele
mentas labai išsigando to gra
žaus pasiūlymo ir nesurado 
progos tas organizacijas už
kviesti prie bendro darbo.

O dabar tas Jaras rašo, kad 
minėtos organizacijos neremia

• mūsų šalies ir valdžios, kad 
jos, girdi, remia “matušką Ru
siją.” Bet viršuje atžymėti iš 
LLD 25 kuopos narių veikimo 
faktai parodo tik mažą dalį 
to, kaip mūsų kuopos nariai 
nuoširdžiai remia savo valdžią 
ir jos karines pastangas. Taip
gi LLD 25 kuopos narys J. 
Smalenskas sukirto visus au
kotojus dėl minėto ambulanso, 
paaukodamas net du šimtu do
lerių ! Jis yra žmogus biznie
rius ir mylintis demokratiją ir 
ne pirmas sykis stambias su
mas aukoja jos apgynimui.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimas yra jauna organizaci
ja, bet ji yra pirkus karo 
nų vertės $100,000.

Tai šitie faktai parodo, 
dirba, kad fašizmas būtų
naikintas ir kad dėl darbo 
žmonių klasės laisvė būtų už
tikrinta.

Vasario 28-ji Sužeistų Kovo
tojų Pagelbai Diena

Worcesterio ir apylinkės lie
tuviai, kaip tai Gardnerio, 
Fitchburgo ir Hudsono, nuošir
džiai yra kviečiami dalyvauti 
vasario (Feb.) 28 d., 6:30 vai. 
vak., Lietuvių Svetainėj, 29 
Endicott St., Worcester, Mass. 
Čia tai bus pirmutinis mūsų 
apylinkės lietuvių masinis su
sirinkimas, kurį šaukia Mass. 
Lietuvių Komitetas reikale nu
pirkimo trijų ambulansų, ku
rie bus padovanoti nuo Mass, 
lietuvių sekamai: vienas Ame
rikos Raudonajam Kryžiui, 
vienas Lietuvos kariuomenės 
pulkams, kurie kariauja bend
rai su Raudonąja Armija už 
Lietuvos išlaisvinimą nuo na
ciškų žmogžudžių ir vienas So
vietų Sąjungos Raudonajai 
Armijai už jos herojiškas ko
vas ir naikinimą hitleriškų 
bestijų.

čia mes turėsim puikiausią 
dainų programą, kurioj daly
vaus šio dainininkai:

Birutė Ramoškaitė iš Brook
lyn, N. Y. Kas ją kartą girdė
jo dainuojant, tai mylėtų, šim
tus kartų ją vis girdėti. Birutė 
yra pirmaeilė žvaigždė tarpe 
Amerikos lietuvių dainininkų. 
Ateikit ją išgirsti. Taipgi pasi
žadėjo mum dainuoti Jonas 
Sabaliauskas ir Vaclovas Tu
mams, abu worcesterieciai. 
Jiedu per daugelį metų yra 
mūsų parengimus apdainavę 
su gražiomis liaudies ir kovų 
dainelėmis, po visas mūsų ko
lonijas. Todėl mes jų lauksim 
ir šį kartą, kad mum padai
nuotų.

Kalbėtojais bus: vienas iš 
Russian War Relief komiteto

anglų kalboj, o lietuviškai kal
bės Antanas Bimba, Laisvės 
redaktorius iš Brooklyn, N. Y.

Dabar, gerbiamieji, mes vi
si žinom, kad vasario 19 d., 
1943, suėjo 3 mėnesiai kaip 
Raudonoji Armija pasijudino 
mušti įsiveržėlius bestijas ir 
atėmė atgal teritorijas, kur 
Hitlerio gaujom ėmė 5 mėne
sius laiko tai užimti, ir dar 
vasaros laiku. Tai smūgis, ko
kio Hitleris niekad nesitikėjo. 
Kova buvo žiauri, kurios mes 
negalim įsivaizdinti, daug 
brangių gyvybių žuvo, daug 
raudonarmiečių sužeista už 
laisvę mūsų visų. Kuomi mes, 
brolau ir sese, lietuviai pagel- 
bėsim Tarybų Sąjungos žmo
nėms ir Raudonajai Armijai 
už tas brangias aukas, už jų 
didžias kančias, už skausmus, 
kraują ir ašaras, pralietas už 
laisvę visos žmonijos? Nors 
tiek pasiaukokim dalyvauda
mi vasario 28 d., kad šis ma
sinis mitingas būtų masinis pil
noj to žodžio prasmėj.

Šis masinis mitingas įvyks
ta pas mus vakare, todėl, kad 
Bostone tą pačią dieną įvyks
ta po pietų. Kad truks kelių 
valandų miego, tai bus tik la
šelis nuovargio prieš tą didį 
Raudonosios Armijos vargo 
okeaną.

Pasiaukokim, pergalė bus 
mūsų ! J. M. L.

CLEVELAND, OHIO
Vieša Padėka

Mes, visa Gendrėnų šeima, 
išreiškiam širdingiausį ačiū 
Amerikos Lietuvių Moterų 
Kliubo narėm už surengimą 
gražios išleistuvių parės mūsų 
sūnui Jonui. Jūs, brangios 
draugės, suprasdamos tėvus, 
kuomet prisiartino ta valanda 
išleisti sūnų Dėdei Šamui tar
nauti, skaitlingai susirinkot į 
jo išleistuvių parę, tuomi la
bai daug padėjot pergyventi 
tą skaudžiausią valandą, ku
rioje reikėjo skirtis. Tas jūsų 
nuoširdus draugiškumas mum 
visai šeimai ir mūsų sūnui Jo
nui padarė daug lengviau skir
tis.

Dar sykį tariam širdingiausį 
ačiū visiems, kurie atsilankėt 
paduoti ranką mūsų sūnui ir 
palinkėti jam gerų pasekmių 
Dėdės Šamo tarnyboje. Labai 
širdingai ačiuojam tom drau
gėm ir draugams, kurie mūsų 
sūnui įteikėt vertingų dovanų. 
Tas mum ir mūsų, sūnui labai 
yra branginama.

Už pasidarbavimą surengi
me parės išreiškiam širdingą 
ačiū draugei M. Venslovienei 
ir draugei F. Krugerienei, nes 
jūs, draugės, daugiausia dir
bot, kad pare būtų pasekmin-

Gendrėnų šeima:
Gendrėnas 
Gendrėnienė 
Gendrėnas.

ga.
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UNITED STATES OF AMERICA

OFFICE OF
PRICE ADMINISTRATION

One copy of this Declaration must be 
filed with the Office of Price Adminis
tration by each person applying for War 
Ration Book Two for the members of a 
family unit, and by each person who is 
not a member of a family unit. File at 
the site designated. Coupons will be de
ducted for excess supplies of the foods 
listed below according to the schedules 
announced by the Office of Price Admi
nistration.

DECLARATION

bo-

kas
SU-

pik- 
dar-

Iždininkas S. Mack raporta
vo, kad finansai yra tvarkoje, 
tik narių duokles suvėlavo pa
siųsti į centrą. Girdi, ateityje 
stengsimas su sekretore duok
les pasiųsti laiku.

Knygius Balsys raportavo, 
kad yra parduota 50 kopijų 
Vilnies kalendoriaus^ o dau
giau nebuvo galima gauti. 
Taipgi / parduota 15 kopijų 
knygelės apie vokiškuosius 
grobikus.

Už prakalbų rengimo komi
siją raportavo K. Juškauskas 
Prakalbos įvyks kovo 7 d.
sekmadienį, antrą valandą po 
pietų lietuvių didžiojoj svetai
nėj ir kalbėtojai bus du: So
vietų Sąjungos generalinio 
konsulato lietuvis atstovas Po
vilas Rotomskis, kuris yra dar 
nesenai atvykęs iš Lietuvos, ir 
Antanas Bimba, iš Brooklyno, 
Laisvės redaktorius 
pirmininkas.

St. Stanys, kuopos 
raportavo iš Lietuvių 
vės susirinkimo, 
reikalai eina
yra geras ir po biskį yra sko
los atmokamos. Ateityje turės 
daug išlaidų, nes miesto 
džia reikalauja, kad būtų 
svetainės atsargos laiptai 
dėti dėl žmonių saugumo.

Nutarta užbaigti rinkti 
narių duokles su sekamu 
pos susirinkimu.

Nutarta rengti Laisvei 
niką ateinančią vasarą ir
bą pradėti. Išrinkta komisija 
iš Mikolaičio ir Macko.

A. žemaitis paprašė aukų 
dėl Earl Browderio prakalbų 
ir draugai gražiąi atsiliepė, su- 
aukaudami $14.

Pirmininkas užklausė susi
rinkimo, ar mes gelbejame 
valdžiai ir šaliai, kad būtų 
greičiau sunaikintas kruvina
sis fašizmas? Ir pasirodė iš 
narių, kad yra gražiai prisidė
ję prie šalies gynimo. 15 na
rių yfa pirkę bOnų už tryliką 
tūkstančių ir penkius šimtus 
dolerių. Ir yra draugų, kurie 
yra davę kraujo Raudonajam 
Kryžiui. St. Stanys davė du 
sykiu, P. Paserskas du sykiu, 
S. Mack du sykiu, W. Yekevi- 
čius vieną sykį. Prie apsigyni
mo nuo atakų, iš oro priklauso 
St. Stanys, J. Balsys, Aida Bal
sys, O. Kučiaųskaitė ir S. 
Mack. Taipgi LLD 25 kuopa 
yra davus 
Raudonojo

šintfą dolerių dėl 
Kryžiaus.

Užkvietimas į Susirinkimą
LLD 25 kuopos susirinkimas 

įvyks kovo 8 d. vakare, Lietu
vių Svetainėje ant trečių lu-

bu, 853 Hollins St. Malonėkite 
visi nariai dalyvauti. Turėsime 
daug svarbių reikalų aptari
mui. A. Žemaitis.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: IlUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8. 
Nėra valandų sekmadieniais.

BŪKITE AMERIKOS PIUEČIAIS
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

Pilietybės pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin
ciples of Democracy and Citizenship,” parašyta adv. 
Charles P. Kai, yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau
sioje formoje, į kurią įeina daug iliustracijų, ir taip pat 
92 klausimai su

A<Jv; CHAS. P. K A p 
Knygeles Autorius

atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.
KAINA 35c. ~ z

Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 
stampomis 5c. arba 3c. vertės, viso už 
35 centus.

Reikalaudami rašykite:

427 Lorimer St., Brooklyn, N, Y.

CONSUMER
Processed Foods and Coffee

HEREBY CERTIFY that I am authorized to apply for and receive 
a War Ration Book Two for each person listed below who is a 

member of my family unit, or the other person or persons for 
whom I am acting whose War Ration Book One I have submit 
ted to the Board;

That the name of each person and number of his or her War 
Ration Book One are accurately listed below;

That none of these persons is confined or resident in an institu
tion, or is a member of the Armed Forces receiving subsist
ence in kind or eating in separate messes under an officer's 
command;

That no other application for War Ration Book Two for these 
persons has been made;

That the following inventory statements are true and include 
all indicated foods owned by all persons included in this 
Declaration:

Coffee
1. Pound of coffee owned on November 28, 1942, 

minus 1 pound for each person included in 
this Declaration whose age as stated on War 
Ration Book One is 14 years or older ........................

Number of persows included in this 
Declaration whose age as stated 
on War Ration Book One is 14 
years or older....................................................

Canned Foods
Include all commercially canned fruits (including spiced); canned 

vegetables; canned fruit and vegetable juices; canned soups, 
chili Sauce, and catsup.

Do not include canned olives; canned meat and fish; pickle, 
relish; jellies, jams, and preserves; spaghetti, macaroni, and 
noodles; or home-canned foods.

Number of cans, bottles, and jars (8-ounce size 
or larger) of commercially packed fruits, ve
getables, juices and soups, chili sauce and 
catsup owned on February 21, 1943, minus 5 
for each person included in this Declaration........................

Number of persons included in this
Declaration.................................................................

The name of each person included in this Declaration and the 
number of his or her War Ration Book One is:

Print Name

i

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Number

If additional space is needed, attach separate sheet

NOTICE.—Section 35 (A) of the 
United States Criminal Code 
makes it a criminal offense, pu
nishable by a maximum of 10 
years’ imprisonment, 310,000 fine, 
or both, to make a false state
ment or representation as to any 
matter within the jurisdiction of 
any department or agency of the 
United States.

(Signature of applicant or authorized agent)

(Address)

(City and State)

V. S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE 16 -32744-1

TI|ią is the official declaration which consumers will be required to fill 
out before they receive War Ration Book, Two, the point rationing book. 
To save time at registration, every applicant should clip tills declaration 
Out, fill in the answers and bring it with him to the registration site.



Trečiadienis, Vasario 24, 1943_________________ ,

RUSŲ ŽYGIAI DAR M7A 
DA LENGVOS PERGALES,

SAKO ROOSEVELTAS
(Tęsinys iš 1-mo psl.) 

nugriūtų, kai tik trimitai užtriūbys ir tautos ims šū
kauti.

“O, kad tai mes galėtume taip gyventi, taip tvarkyti 
savo mintis ir valdyti savo liežuvius, kaip kad Mūsų 
Krašto Tėvas (Washingtonas)!

PATARNAUTOJAI PRIEŠAMS
“Dauguma mūsų amerikiečių ir stengiasi taip gyven

ti ir elgtis. Bet mūsų tarpe yra ir kitokių, kurie tatai 
užmiršta. Yra amerikiečių, kurių žodžius ir raštus tri
mituoja mūsų priešai, stengdamiesi įtikint brinkančius 
žmones Vokietijoj ir Italijoj ir jų pavergtuosius, būk 
Amerikai trūksta vienybės, būk Amerika būsianti ne
ištikima šiame kare ir taip duosianti Ašies kraštams 
galimybę užvaldyt pasaulį.”

sovietaTlaimi, bet
SUNKI KOVA BE ANTRI»

FRONTO EUROPOJE
(Tąsa nuo 1 puslapio)

Armijos kareiviai, komandieriai ir politiniai darbuoto
jai apvainikavo amžinąja garbe karines Raudonosios 
Armijos vėliavas ir nutiesė tvirtus pamatus pergalei 
prieš vokiečių fašistų armiją.

SMŪGIS PO SMŪGIO HITLERININKAM
Pirm trijų mėnesių, Raudonosios Armijos kariuome

nė pradėjo ofensyvą Stalingrado apylinkėse. Karinių 
veiksmų iniciatyva nuo to laiko pasiliko mūsų rankose, 
ir Raudonosios Armijos ofensyvo veiksmų kietumas ir 
smarkumas niekada nesumažėjo.

Šaindien Raudonoji Armija sunkiose žiemos sąlygose 
žygiuoja pirmyn ištisu 1,500 kilometrų frontu ir beveik 
visur turi laimėjimų.

Šiaurėje, ties Leningradu, centraliniame fronte, Char
kovo apygardoj, Doneco Baseine, Rostove, Azovo Jūros 
ir Judosios Jūros pakrantėse Raudonoji Armija kerta 
smūgį po smūgio hitlerinei kariuomenei.
ATVADUOTI NUO PRIEŠŲ MIESTAI IR PLOTAI
Per tris mėnesius Raudonoji Armija išlaisvino nuo 

priešų Voronežo ir Stalingrado sritis, ČeČenį, Ingušą, 
Šiaurinę Ossetiją, Kabardino-Balkariją ir Autonominę 
(Tarybinę) Kalmukų Respubliką, Stavropolio ir Kras
nodar sritis, Čerkesko, Karačajevsko ir Adigeisko au
tonomines sritis ir beveik ištisas Rostovo, Charkovo ir 
Kursko sritis.

Padaryta pradžia masiniam priešo grūdimui iš Sovie
tinių žemių.

Kokios gi atmainos įvyko per tuos tris mėnesius? Iš 
kur pareina tie rimti vokiečių pralaimėjimai? Kame 
yra tų prakišimų priežastis?

Pasikeitė jėgų santykiai Šovietų-vokiečių fronte. Tai 
yra faktas, jog fašistinė Vokietija vis labiau ir labiau 
išsisemia ir eina silpnyn, kuomet Sovietų Sąjunga vis 
daugiau ir daugiau išvysto savo rezervų (atsarginių) 
ir darosi vis stipresnė ir stipresnė. Laikas veikia prieš 
fašistinę Vokietiją.

Hitlerinė Vokietija, kuri priverčia karinę Europos 
pramonę jai dirbti, dar neseniai turėjo technikinių 
įrengimų viršenybę prieš Sovietų Sąjungą, o labiausiai 
tankų ir lėktuvų viršenybę. Štai kame ji turėjo pirme
nybę. Bet per paskutinius dvidešimt mėnesių karo pa
dėtis pakitėjo.

Ačiū pasiaukojančiam darbui Sovietų Sąjungos dar
bininkų ir darbininkių, inžinierių ir technikinių spe
cialistų, padidėjo mūsų tankų ir kanuolių gamyba karo 
laikotarpiu.

Šiuo laiku priešai nukentėjo milžiniškų nuostolių So- 
vietų-vokiečių fronte, netekdami daugybės karinių reik
menų, ypač tankų, lėktuvų ir kanuolių.
"vokiečiai NETEKO DAUGELIO TŪKSTANČIŲ 

tankų, lėktuvų, kanuolių
Vien tik per trijų mėnesių Raudonosios Armijos ofen

syvą 1942-43 m. žiemą vokiečiai neteko daugiau kaip 
7,000 tankų, 4,000 lėktuvų, 17,000 kanuolių ir didelio 
kiekio kitų karo pabūklų.

Vokiečiai, žinoma, stengiasi paslėpt šiuos savo nuos
tolius, bet tai bus ne taip lengva, nes nemažai laiko 
reikės priešui, kol jis galėtų atpildyti tuos milžiniškus 
karo reikmenų nuostolius. Tuo tarpu laikas nieko ne
lauks.

Lyginti su Raudonąja Armija, tai hitlerinė Vokieti
ja su didesniu skaičiumi mobilizuotos ir paruoštos mū
šiams kariuomenės pradėjo karą prieš Sovietų Sąjun
gą. Štai kur jinai (Vokietija) turėjo pirmenybę.

HITLERIS PRARADO 9,000,000 KARIŲ
Per dvidešimt mėnesių, tačiau, padėtis pasikeitė ir 

šiuo atžvilgiu. Raudonoji Armija savo apsigynimo ir 
ofensyvo kautynėse išmušė iš veikimo 9 milionus fašis
tų kareivių ir oficierių, iš kurių ne mažiau kaip 4 mi- 
lionai buvo užmušta kautynių lauke.

Rumunų, italų ir vengrų armijos, kurias Hitleris me
tė į Sovietų-vokiečių frontą, buvo visiškai sumuštos.

Tiktai per paskutinius tris mėnesius Raudonoji Ar
mija supliekė 112 priešų divizijų ir užmušė 700,000 jų 
karių, o nelaisvėn paėmė daugiau kaip 300,000.

(Pabaiga rytoj)

' LAISVE

ClLliS KOMUNISTAI PASISKYRĖ STALINA, 
IR ROOSEVELTį Į GARBĖS PREZIDIUMĄ

Santiago, Chile. — Čilės 
Komunistų Partijos suva
žiavime praeitą savaite į 
garbės prezidiumą buvo iš
rinkti Juozas Stalinas, prez. 
Rooseveltas, anglų ministe- 
ris pirmininkas Winston 
Churchill, vyriausias chinų 
karo vadas Chiang Kai- 
shek, Ispanijos komunistų 
vadovė La Pasionaria ir 
Argentinos komunistų va
das Luis Carlos Prestes.

Suvažiavimas išrinko bro
liškus delegatus dalyvauti 
Čilės Socialistų Partijos su
važiavime. Delegacijos pir
mininku paskirtas komunis
tas senatorius Elias Laf- 
ferte.

Čilės Komunistų Partijos 
suvažiavime kalbėjo Sočia-

Žuvo 850 Amerikiečio 
Su Dviem Laivais

Washington. — Daugiau 
kaip 850 amerikiečių žuvo 
arba be žinios dingo, kuo
met šio mėnesio pradžioje 
fašistų submarinai nakties 
laiku nuskandino du kelei
viniai - prekinius Amerikos 
laivus šiaurinėje Atlanto 
Vandenyno dalyje. Didžioji 
dauguma žuvusiųjų tai ka- j 
reiviai, jūreiviai, mariniu- ; 
kai, pakrančių sargai ir jų 
oficieriai.

Vienas laivas tapo sunai-j 
kintas už ketverto dienų | 
po kito. Ir vienas ir kitas 
nuskendo tik už 30 minučių 
po to, kai jiem smogė prie
šų torpedos.

listų Darbininkų Partijos 
vadas C. G. Urrutia, demo
kratų partijos kongresma- 
nas Teodoro Agruto, Čilės 
Darbo Konfederacijos va
das Maripal Caceres ir ki
ti. Suvažiavimui atsiuntė 
sveikinimo telegramą so
cialistas senatorius Marma
duke Grove vardu Čilės So
cialistų Partijos. Senatorius 
Qrove savo sveikinime ypač 
pabrėžė tautinės vienybės 
reikalą.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 pusi.) 

tuviai — laisvę ir taiką myli 
lietuviai, — nes Raudonoji 
Armija (kurios eilėse yra lie
tuviški pulkai) gal neužilgo iš
muš besti.] iškus vokiškuosius 
okupantus ir iš mūsų, tėvų že
mės, iš mūsų Lietuvos!

Tą pabrėžė ir Stalinas savo 
pareiškime, sakydamas, jog 
Raudonoji Armija jau pradėjo 
išlaisvinti Ukrainą. Vokiečių 
okupacijoje pasilieka dar se
kamos respublikos: Bielorusi- 
ja, Lietuva, Latvija, Estija, 
Moldavija, Krymas, Karelija.

Tai vis tarybinės respubli
kos, kurias Raudonoji Armija 
yra prisiekusi išlaisvinti iš hit
lerininkų okupantų priespau
dos !

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

26 d. vasario, 7:30 v. v., Jurginėj 
salėje, 180 New York Avė. Visi bū
kime šiame susirinkime, nes turime 
svarbių reikalų. Kurie negavote 
knygą už šiuos metus, ateikite ir 
pasiimkite. Pasiskubinkite ir duok
les užsimokėti. — V. J. K., Sekr.

(46-48)
Tai didžiausias iki šiol 

Amerikos žmonių nuostolis 
Atlanto Vandenyno kovoje.

Kainu Lubos Uždėtos 
Penkiom Daržovėm
Washington. — Valdiška 

kainų administracija uždėjo 
kainų lubas tomeitem, ža
liosiom ir aukštinėm pu
pom, morkom, kopūstam ir
žirniam; uždraudė parda- 
vinėt šias daržoves bran
gesnėmis kainomis, negu jos 
buvo pardavinėjamos per 
penkias dienas tarp praei
to ketvirtadienio ir šios sa-
vaitės pirmadienio, vas. 18 
iki 22 d.

Šimtas Dvitoniniy Bom- 
by Bremenui

London. — Anglų bom- 
banešiai numetė daugiau 
kaip šimtą didžiųjų bombų, 
sveriančių po' du tonus, į 
Vokietijos miestą Bremeną, 
karo laivų stovyklą ir lėk
tuvų fabrikų centrą; be to, 
pasėjo tūkstančius mažes
nių gaisrinių bombų. Visi 
angių lėktuvai sugrįžo.

AUGA SLAPTOJI LENKŲ 
SPAUDA PRIEŠ NACIUS 
Berne, šveic. — Lenkijoj 

slapta yra leidžiama Tribū
na Wolnosci, Gwardzista ir 
devyni kiti pogrindiniai lai
kraščiai prieš vokiečius. 
Kiekvieno šių laikraščių iš
eina po tūkstantį iki 3,000 
egzempliorių. Lenkų patrio
tai, be to, plačiai skleidžia 
vokiškus lapelius tarp vo
kiečių kareivių prieš Hitle
rį.

Romos radijas pranešė, 
kad nežinia ar žuvo ar ki
taip dingo italų lakūnų ko- 
mandierius Pezzi prieš-so- 
vietiniame fronte.

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, vasario 28 d., 3 vai. 

dieną, įvyks visuotinas organizacijų 
ir Veik. Komiteto labai svarbus su
sirinkimas. Bus laba?1 svarbių, rapor
tų. Laisvės bankietas artinasi, o 
mes išlėto rūpinamės. Būtinai daly
vaukite šiame susirinkime. — S., 
sekr. (46-49)

GREAT NECK, N. Y.
Sekmadienį, vasario 28 d., įvyks 

svarbios prakalbos, Kasmočii) salė
je, 91 Steamboat Rd. Pradžia 6 v.v. 
Bus geri kalbėtojai, kurie aiškins 
kaip pasekmingiaų pravest-prisitai- 
kinti prie maisto racionacijos. 
Kviečiame visus dalyvauti. — Kom.

(46-48)

WORCESTER, MASS. 
Prašymas Moterims

Draugės: LLD moterų kuopa ren
gia ‘‘Rummage Sale” 1-mą kovo 
(March), ambulansų fondo reika
lam. Mes prašom visų geros valios 
mūsų draugių paremti mus įvairiais 
daiktais: drabužiais ir kitais na
muose naudojamais daiktais. Jūs, 
draugės, skaitlingai dalyvausite 
koncerte-prakalbose 28-tą vasario. 
Prašom ateinant atnešti, ką galit, 
ir priduokit kuopos valdybos ar bi
le narėms. Kurios turėtumėt dau
giau, negUĮ galima atnešti, praneškit 
rengėjom, o jos atsiims pirmadie
nio rytą. Lauksime jūs paramos. — 
LLD Kuopa. (46-48)

Visiems VVorcesteriečiams
Sekmadienį, 28-tą vasario, 7:30 

vakare, Lietuvos Sūnų-Dukterų 
Broliškos Draugijos salėj, 29 Endi
cott St., įvyks gražus koncertas ir 
svarbios prakalbos. Kalbės A. Bim
ba ir Rev. Beech. Dainuos žymioji 
lietuvių dainininkė Biruta Ramoš
kaitė, J. Sabaliauskas ir V. Tuma- 
nis. Rengia ambulansų ' fondo komi
tetas. Prašom skaitlingai dalyvauti.

(46-48)

| iT VANDAj 

x FUNERAL PARLORS |

Incorporated Js
| & S3

Juozas Levandauskas i
$ Graborius—Undertaker S 
|   g
į 337 UNION AVENUE |

BROOKLYN, N.Y. į iįj ®
| Tel. STagg 2-0783 £
| NIGHT—HA veineyer 8-1158 X

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga UyJt

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 

* Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž č j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

........................    P

RESTAURACIJA SU GĖRIMAIS
William ir Veronika Skuodžiai

Savininkai

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Nuo anksti ryto iki vėlai vakare

KARŠTI VALGIAI
DIDELIS PASIRINKIMAS

564 WYTHE AVE., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EVorgrccn 4-8054

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefonas poplar 4110

Penktas Puslapis

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome šį speciali pasiūlymą savo 

seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio pakilimo kainų 
ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar patarnauja
me už senas žemas kainas.

30 Dieną
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir mes duosime jums 
10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nustatytos taip 
žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija 
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuos 
turite Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

Telefonas EVergreen 7-1661

SVEIKATA - TURTAS

Sveikata, brangiausias turtas pasaulyj, be sveikatos nemiela nei gyventi. 
Jeigu tamstą kankina reumatiški skausmai prieš oro permainą, jauti dieg
lius, rankų, kojų sustingimą, nuovargį, šaltį,—tuojaus, nieko nelaukdama^ 
įsigyk DEKSNIO GALINGA MOSTU Ji yra padaryta iš daug skirtingų 
elementų iš tolimų kraštų svieto. Ši mostis turi savyje galingą šilumą, ga
lingai šildydama, sunaikina minėtus skausmus.

Virš 20 metų kai tūkstančiai šeimų vartoja DEKSNIO GALINGĄ 
MOSTĮ. Pasekmės yra taip geros, jog turime tūkstančius laiškų iš skir
tingų kraštų, kuriais žmonės dėkuoja už mostį ir tokių laiškų vis daugiau 
ateina kasdieną.

Yra senas ir teisingas priežodis: kas tepa, tas ir važiuoja. Tad jeigu 
! nori važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk su Deksnio Galinga Mostim. Kaina 
į 1-oz. 75 centai, 2-oz.—$1.00, 4-oz.—$2.00, 16-oz.—$5.00.
j PASARGA: Neimkite nei jokių kitų pasiūlymų, bet visada reikalaukite 
: ir žiūrėkite, kad ant dėžutės būtų užrašyta: DEKENS OINTMENT. Tai 
I tik taip aplaikysite tikrąjį Dekens Ointment.

Pinigų nesiųsk tik parašyk savo vardą, pavardę, ir antrašą ir pažymėk 
už kiek ir kiek Deksnio Galingos Mosties reikalauji ir pasiųsk mums šitą 
pagarsinimą, užmokėsi paštoriui C. O. D., kada atneš Galingą Mostį 
Reikės primokėti kelius centus už persiuntimą.

.... Deksnio Galinga Mostis ... 1-oz. ... 75c

.... Deksnio Galinga Mostis ... 2-oz. ... $1.00

.... Deksnio Galinga Mostis ... 4-oz. ... $2.00

.... Deksnio Galinga Mostis ... 16-oz. ... $5.00
Ir sykiu su Galinga Mosčia prisiusime Laimės Spėjimo knygelę dovanai.

Vardas ir pavardė............................................................................................
Gatve ir numeris ...........................................................................................
Miestas ............................................................................  Valstija ................. .

DEKEN’S OINTMENT CO.
F. O. BOX 666, NEWARK, N. J.

f
 LIETUVIŲ ŽINIAI

Ar Girdėjote?
* Ar žinai, kaiminka, kodėl mes taip greit pa

senome? Mat, priežastis yra tame, kad mūsų 
maiste buvo trūkumas vitaminų ir mineralų. 
Tad verčiau mes eikime į Sveikatos Maisto 
krautuvę ir pasipirkime nesugadinto maisto su 
vitaminais, būtent:

1. VHF Vitamin-B-Complex tabletėlės; maisto ekspertai atrado, kad 
tai yra būtinai reikalinga dėl palaikymo geros sveikatos, jaunystės 
ir grožio. Naudingas visiems, bet daugiausia tiems, kurie jaučiasi vi
sados pavargę, nervuoti arba turi nuolatinius galvos skaudėjimus, 
kankinasi dėl vidurių užkietėjimo ir gazų; serga Neuritis, neturi 
apetito, arba turi didelį palinkimą į Alkoholizmą.

2. ENRICH tabletėlės dėl Anti-Anemia, kraujo celių padauginimo.
3. Alfalfa Arbata ir tabletėlės turtinga vitaminais ir mineralais, 

taipgi gera inkstų valytoja, rūkščių naikintoja ir skausmų mažin- 
toja laike mėnesinių.

4. VHF tabletėlės turintiems aukštą kraujo spaudimą.
5. SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, Neuri

tis skausmus dėl trūkumo kūne mineralinių druskų.
6. KAL tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi nervuoti.
7. P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo.
8. N-56 CA-83 tabletėlės dėl Peptic Ulcers, Gastritis. Palengvina 

skausmus ir sumažiną viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda progą 
opai užgyti.

9. VELVETONE CREAM, dėl sausos veido odos; vienas iš geriausių 
DEL MERGINŲ ir MOTERŲ. Taipgi parduodami DIABETIC ir 
REDUCING DIET maistą, kenuotus vaisius, kurie yra supekinti 
geriausia rūšis, be kemikalų ir balto sukraus syrupo; ir nesulpu- 
ruotus džiovintus vaisius. Naturališkas saldaines; Čielų grūdų ru
ginę, kvietinę, soya duoną ir pyragaičius; Kava, Chocolate Malt, 
su vitaminais, 100 nuoš. tikrą bičių medų; sudaryta iš Soya pupelių 
mėsą. Ir įvairių kitokių maisto produktų galite gauti. Maistą ir 
Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite arba 
kreipkitės asmeniškai. Krautuve atdara nuo 10 vai. ryto iki 9:30 
vakare. Sekmadieniais uždaryta.

VITAL HEALTH FOODS
SAVININKAI KANAPORIAI

465 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.
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Paskutinės Dienos 'Žymūs Amerikiečiai Pagerbė 
Gavimui Knygelių Raudonąją Armiją

Koki Produktai Bus 
Padalinami?

Dmytro Tychy, 123 No. 1st 
St., Brooklyne, mirė Green- 
point ligoninėj, vasario 22 d. 
Laidotuvės įvyks vasario 25 d., 
9 vai. ryto, Most Holy Trinity 
kapinėse. Kūnas pašarvotas 
grab. J. Garšvos koplyčioj.

Trečiadienis yra 
ketvirtadienis, 25-ta 
bus paskutinė diena 
maisto produktų 
kuponų knygelių.

Išduodamos visose pradinė-1 
se mokyklose po mokyklos va
landų iki 7 vai. vakaro.* Eikit '<ur kalbėjo vyresnysis genero- 
į artimiausią. Neškitės pirmąją Eis Thomas A. lerry, atsto-į 
knygelę savo ir visų tų, už ku- vau.iąs J. V. Karo Department 
riuos norit išimti antrąją. Vie- tą, taipgi kitų Jungtinių Tau-j 
nas suaugęs asmuo gali išimti tų diplomatai ir mūsų krašto 'nuo 943 East 42nd St., Brook- ■ 
knygeles visai šeimynai. žymūs vyriausybes įstaigų, lyno. Daktaras pripažino, kad

Pirmą dieną, 23, registravo- darbininkų ir abelnai visuo-j vra vandeninė liga (dropsy), 
si visi su pavardėmis nuo A 
iki F, 24-tą registruojasi su 
pavardėmis G iki O, 25-tą —

antra iri ------------------ ------------
vasario Amerika pareiškė savo pa-ldento Philip
gavimui paritą Sovietų Sąjungos Rau- prezidento

padalinimo j ^onajai Armijai jos 25
sukakčiai suruoštame bankiete E. Hopkins, valstybės iždinin-

-• - I vasario 22-ros vakarą, viešbu- ko Morg^nthau ir kitų Įžymy
bių.

Murray, 
William 

metų Mrs. Eleanor Roosevelt,

AFL 
Green, 
Harry

Bendrai imant, pagal kupo
nu o kovo'

ir jų sun-Į 
buteliuose, j 
džiovintus

menės vadai.

Rankiotas 
amerikiečių 
Russia Today.

i buvo toks gausus, kad pasku-i 
tinėmis dienomis komisijos te
lefonistė tik atsakinėjo: “Ap
gailestauju, tikiotų 

bai Rengiama Masinis Mitin- neturime.” 
Generolas Terry savo 

boję aiškiai ir griežtai pasmer
kė Goebbelso įkvėptos propa
gandos skleid ė j u s, tokius, 
kaip kad lietuviuose smetoni- 
ninkų - klerikalų - soc-trockis- 

. tų traicė, kurio savo propa
ganda stengiasi pakenkti Ang
lijos, ir Amerikos santikiams 

’su Sovietų Sąjunga.

Kiti kalbėtojai buvo senato
rius Elbert D. Thomas iš Utah, 
buvęs ambasadorius Sovietų 
Sąjungai Joseph E. Davies, ■ 
gelžkeliečių unijų preziden
tas A. F. Whitney, kapitonas 
Sergėjus N. Kournakoff, bri
tų militariškas atašė pulkinin
kas R. L. Benson. Pirmininka-

I vo žinomasis polių tyrinėtojas 
Vilhjalmur Stefansson. Taipgi 
skaityta William Rose Benet’o, 
Pulitzer dovanos laimėtojo 

i 1942 metais, specialiai šiai 
'sukakčiai parašyta poema.

Garbės svečiuose dalyvavo 
Sovietų Baltike ir Juodųjų Jū
rų Laivynu admirolas Mikaila 

mechanizuotų jė-

rasite kitame puslapyje.

Raudonosios Armijos Pagar

bas Carnegie Hdl
Maurice Hindus, paskilbęs 

rašytojas, pirmu kartu po su- 
iš Sovietų Sąjungos 
ne wyork iečių 
Raudonajai 
masiniame

Armijai

grįžimo 
kalbės 
mame 
pagerbti
šio trečiadienio vakarą, Carne
gie Hall, New Yorke.

Programos pildytojuose bus 
ir kiti žymūs asmenys — vei
kalų rašytojas Elmer Rice, au
torius William L. White, artis
tas Rockwell Kent, pianistas 
Alexander Brailowsky.

Allen Wardwell, pirmininkas 
Rusijai Karo Pagalbos teikimo 
kampanijos New Yorke prane
ša, kad visi Russian War Re
lief, I ne., skyriai New Yorke 
talkina surengime šio mitin
go - koncerto. Tikintai nuo 55 
centų iki $2.50, gaunami RWR 
raštinėj, 11 E. 35th St., New

I ant darbininkų. O darbietis 
assemblymanas J. Eugene 
Zimmer iš Troy įnešė Seime
liui rezoliucijas, kad Seimelis 
neužgiria Rickenbackerio el- 

, gėsio.

nėj, vasario 23-čią. Bus palai
dota vasario 26-tą, 10 vai. ry
te, šv. Jono kapinėse. Pašar
vota pas graborių J. Garšvą.

Visų 3-jų laidotuvių pareigo
mis rūpinasi grab. J. Garš

vos laidotuvių įstaiga, 231 
Bedford Ave., Brooklyne.

Protestuoja Prieš 
Rickenbacker

AFL, CIO ir kitos unijos, 
taipgi pilietinės organizacijos 
ir kitos grupės į Albany savo 
vadams ir Seimelio atstovams 
susiuntė pundus rezoliucijų, 
protestuojančių prieš lakūną 
Rickenbackerį dėl jo atakos

JŪRININKAI IŠGELBĖJO 
DU VAIKUS

Trys Anglijos jūrininkai 
i vaikščiodami pagal Bronx 
' Parko valčių stotį, išgirdo vai
kų šauksmą ir pamatė du vai- 

Ikus įlūžusius upėn su tirpstan- 
1 čiu ledu. Nei nenusirengdinė- 
ję, jūrininkai nučiuožė prie 
vaikų ir sušoko vandenin dar 
vaikams nespėjus panerti po 
ledu. Vaikus išgelbėjo.

Anthony Bulovas, 217 Van
derbilt St., Brooklyne, mirė 
vasario 21 d., namuose. Laido
tuvės įvyks vasario 24 d., 10 
vai. ryto, šv. Jono kapinėse. 
Kūnas pašarvotas namuose. 
Velionis paliko nuliūdime naš
lę Salomėją, sūnų Vito ir po
dukrą Jeanne. Taipgi brolį 
Juozą Lietuvoje.

nūs ir jų punktus
1-mos pirksimės:

Kenuotus vaisius 
kas biotinėse ir 
taipgi šaldytus ir 

i vaisius.
Kenuotas ir šaldytas daržo-Į 

i ves ir jų sunkas.
Visokias kenuotas ii* bute- 

Serga Vincas Gumauckas, j liuotas sriubas.
Visokį kenuota maistu kū- 

I dikiams apart pieno ir košei 
įvirti kruopų.

Į punktais perkamų skaičių
■ neįeina sucukruoti vaisiai, vai
siniai pyragai

, vaisių sviestai 
j vos, agurkai,

J “relishes” (prie mėsos valgy- 
Juozas Satkūnas, nuo o()6 . muj su acįu sudėtos daržovės).

Aniiainii I Suydam St., buvo sunkiai susi- , ... .___ „vazų,daugiau • » . Į punktais perkamu skaičių
zeidęs darbe ranku pirštus, . . . ., , \ . . . , , JI neįeina vaisiu ir daržovių šunini bet dabar jau bando pradėtu. . v .. ...•Kai’l J J ' kos virs galiono didumo m-

V^iduose, taipgi šaldyti vaisiai ir
' i daržovės sudėti po virš 10 sva-i 

eP’' rų viename, ir tūli kiti produk- į

Meskit SveCIUOSe Pus į Ginger Rogers, žymi filmų
I žvaigždė, turės vadovaujamai Kaimynus iroięjud;

Ruošdamosi po savo virtu-į Jos rolė 
vę Mrs. MacDonald pažiūrėjo į pritaikant prie buvusio vienų 
pro langą savo namų 240-14 i kareivių vaidinto veikalo. 
Mayda Rd., Rosedale, Queens, Į 
ir iš kaito pamanė, kad jai į 
akyse kas negerai — jai pasi
rodė, kad didelė meška kabi
nasi per tvorą į jos kiemą. 
Bet tai buvo ne pasirodymas, 
o tikrovė. Skubiai ji užrakino 
duris, langus ir pašaukė poli
ciją.

Policijai pribuvus, meška 
.jau buvo įmaršavus į garadžių 
ir būtys čigonų laikė savimi 
užrėmę duris, o meška išmu
šus vieną, langą jau rengėsi 
lįsti lauk. Pasirodė, kad neto
li buvo ir jos savininkas, 
Thomas George, kurio tėvas 
naudoja mešką vaudevilio ak
tui. Meška buvo supykus ir 
nuo jo pabėgus, bet dabar 
Thomas vėl prisiprašė prie 
meškos su vaišėmis ir nuvedė 
į klėtką.

Jaunas savininkas pašauk
tas teisman pasiaiškinti dėl 
paleidimo laukinio žvėries į 
miestą.

Tarp Lietuvių

buvo suruoštas' Antanas Poltaraitis, nuo 251 
žurnalo Soviet' Iii(lgewood Avė., sausio 29 d.

Atsiliepimas I karbe susižeidė kojas ir vietoj 
įgyti labiau liga vietrinas.

Mirė Mikolina Bailey (Pei- 
kis), 53 metų amžiaus, gyve
nusi 317 South 4th St., Brook
lyne, mirė Greenpoint ligoni

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

ir / pudingai, !

bulvių salota,

dirbti, nes pirštai gyja, 
turėjo per porą mėnesių 
lių skausmų.

specialiai parašyta

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Siuvėjų Unijos 54-to Skyriaus su- į 
sirinkimas įvyks trečiadienį, vasa
rio 24 d.. 7:30 vai. vak., Lietuviui 
Amerikos Piliečių Kliube, 280 Union 1 
Avė. Nariai prašomi dalyvauti, nes I 
yra svarbių reikalų. — Ch. Nečiun- ■ 
skas, Sekr. (45-46)

BROOKLYN, N. Y.
Didžiojo New Yorko lietuvių

mų savininkų metinis susirinkimas 
įvyks penktadienį, vasario 26 d., 8 
v. v., A. Daukanto salėje, 950 Ja
maica Ave., kertėje Nichols Avenue, 
Cypress Hills, Brooklyne. Šiame su-j 
sirinkime bus svarbių pranešimų ir: 
valdybos rinkimai. (46-48)

na-

Brook lyne veikiantis tos
įstaigos lietuvių skyrius rengia 
jau žinomąjį nepaprastą lietu-p- Aladinas, 
vių koncertą - mitingą ateinan- FU majoras Povilas 1. Baraje- 
tį sekmadienį, Grand Paradise vas> ' 
salėj. Įžanga nemokama.

Dešimtyje valstijų 
krašte įsteigta Specialiai na
mai, kuriuose internuojamos 
gydymui moterys, užkrėtusios 
kariškius venerinėmis ligomis. 
Ėjimas į tuos namus gydytis 
yra maždaug liuosnoris, įtiki
nimu, kad tai naudai jų pačių 
ir krašto.

orlaivyno kapitonas Povi
las N. Assejevas.

Šimtai spėjusių iš anksto 
mūsų apsirūpinti galėjimu dalyvauti 

tame iškilmingame istoriška
me bankiete girdėjo tikrai 
brandžių kalbų ir turėjo vieną 
iš minėtiniausių savo gyveni
mo vakarų.

Bankietan atsiųsta tūkstan
čiai sveikinimo telegramų, ta
me skaičiuje nuo CIO prezi-

REIKALAVIMAI
Reikalingas superintendentas pri

žiūrėti 42 šeimynų namo, garu ap
šildomas ir su refrigeration. Mokes
tis $75.00 j mėnesį su 3 kambariais. 
Antrašas, 403 Mewes St., 
Atsišaukite prieš 3 vai. po 
le dieną.

Apt. 3. 
piet, bi- 
(46-51)

K ari n ė Produkcijos Taryba 
pažadėjo New Yorko skalbyk
loms daugiau aliejaus.

Reikalingi vyrai prašytojai ant 
gerų vyriškų drabužių. Kreipkitės 
tuojau: S. Markowitz, 17 E. 16th 
Street. Brooklyn. N. Y. (43-48)

Reikalinga stiprių vyrų dėl gene
ralinio darbo. Kreipkitės pas Rubin. 
Bros., 9-11 Boerum St., B’klyn,N.Y.

(46-48)

PRAKALBOS ir KONCERTAS
Rengia

Lietuvių Komitetas Teikimui Pagelbos Lietuvai ir Sovietų Sąjungai

Sekmadienį, !28 Vasario-February
GRAND PARADISE SVETAINĖJE

318 GRAND ST., kampas Havemeyer St. BROOKLYN, N. Y.
' Pradžia 2-rą valandą dieną

ALDONA KLIMAS

KALBĖTOJAI BUS:
VLADIMIR KAZAKEVICH, Ekonomistas-rašyto- 

tojas. Gimęs Rusijoj; gyvenęs tolimuose ry
tuose, o dabar Jungtinėse Valstijose.

POVILAS ROTOMSKIS, Sovietų Sąjungos Gena- 
ralio Konsulo Atstovas.

ROKAS MIZARA, “Laisvės” Redaktorius.
MOTIEJUS ŠOLOMSKAS, “Tiesos” Jaunimo 

Skyriaus redaktorius.
DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS, Liet. Kom. Pir

mininkas iš Nevvarko.

KONCERTINĘ PROGRAMĄ PILDYS:
SIETYNO CHORAS, iš Newark, N. J., vadovau
jamas B. šalinaitės. RUSŲ BALALAIKŲ ORKES
TRĄ, ALDONA KLIMAITĖ ir SUZANA KAZO- 
KYTĖ, vietinės solistės. SUSAN KAZAKEVIČIŪTE

ĮŽANGA VELTUI. Kviečia Rengėjai.
TAIPGI DALYVAUS SVEČIAI SOVIETŲ JŪRININKAI

r

įCHARLES |
g UP-TO-DATE g
| BARBER SHOP I
8 K. Degutis, Savininkas S
8 Prielankus Patarnavimas g
| 306 Union Avenue |
g Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 8
8 BROOKLYN 8
<!> Gerai Patyrę Barberini g

J. GARŠVA Į 

Graborius-Undertaker
Laidotuvių Direktorius

Jšbalsamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių.

VELTUI ŠERMENINĖ
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas vesčlijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

8150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

0888X8:

IL W. Slialins
(Shalinskas)

Funeral Home

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

tokio

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais.
Ikalui esant 
padidinu

7 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

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

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRlangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179 
rij------------------------------------------------- h

■
 Į

I

l

¥¥*¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥*¥¥¥*
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 

užeina pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, 
kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Givlais 
Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. EV. 4-8698
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NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. -BROOKLYN, N. Y.
MMint minum vwwmmm m m m.

! Linkime Laimingų ir Linksmų Naujų 
Metų Visiems Mūsų Kostumeriams!

Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą.

Pamatykite Mūsų Dovanų Departmentą.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

VUU-YKIN* RAMONA VIRI-THIN* RAFWM-

ROBERT LIPTON ™ S™EET
ATDARA VAKARAIS. Tel. STagg 2-2173




