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pavyko visais atžvilgiais.
Šiuos žodžius rašant, sugrį

žo A. Bimba iš Bostono ir 
Worcesterio, kur jis sakė kal
bas.
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-------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------□----------------------

—Abiejuose miestuose,—pa
sakoja jis, — masiniai mitin
gai - koncertai buvo didžiai 
sėkmingi. South Bostone aukų 
sudėta apie $2,600! Tais pini- 
gaiš Massachusetts valstijos 
lietuviai pasirįžo nupirkti tris 
ambulansus: vieną Amerikos 
Raudonajam Kryžiui, vieną 
Raudonajai Armijai, vieną 
Lietuviškiems Pulkams Rau
donojoj Armijoj. Jau ir prieš 
šitų mitingų įvykimą tenaiti- 
niai lietuviai — Bostono ir 
apylinkinių kolonijų lietuviai, 
—turėjo surinkę nemažai tam 
tikslui pinigų. Worcesteryj mi
tingas įvyko sekmadienio va
karą — aukų sudėta apie 370 
dolerių.

Taigi Bostono ir apylinkės 
lietuviai labai gražiai pasiro
dė.

K

Brooklyne įvykusia masinis 
mitingas ir koncertas taipgi 
puikiai nusisekė, žmonių buvo 
kupina Grand Paradise salė, 
ūpas žmonių geras. Aukų su
dėjo arti $1,200.

Brooklyne aukos buvo ren
kamos Botkino ligoninei (Mas
kvoje) palaikyti, — ligoninei, 
kurioje gydomi sužeisti mū
šiuose raudonarmiečiai. Botki
no ligoninę globoti pasiėmė 
Russian War Relief Komiteto 
Tautinių Grupių Divizija, j ku
rią įeina ir lietuviai. Pastarie
ji pasirįžo tuč tuojau surinkti 
$5,000.

Brooklyno mitinge priimta 
ir rezoliucija, smerkianti tuos, 
kurie bando ardyti lietuvių 
tautinę vienybę.

D. M. šolomskas sugrįžo iš 
šenandorio. Ten taipgi buvo 
gražus ir geras masinis mitin
gas. Aukos ten buvo renkamos 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui.

Dar negavome žinių iš Či
kagos. Reikia tikėtis, kad ir 
ten įvyko pasekmingas mitin
gas.

šitie visi mitingai tai buvo 
atsakymas tiems ponams, ku
rie prieš virš dvi savaites vi
saip bjauriojo Raudonąją Ar
miją ir Tarybų Sąjungą, mūsų 
krašto talkininkę. Tai buvo at
sakymas t. v. “tarybinin- 
kams,” susiorganizavusiems į 
Amerikos Lietuvių Tarybą 
pro-naciškai smalai virti Ame
rikos lietuviuos!

Tarp jų ir mūsų ruoštų mi
tingų skirtumas yra tame: jie 
ruošė juos (ir rinko aukas) 
Sovietų Sąjungai šmeižti, prieš- 
sovietinei propagandai. Mes 
gi rinkome aukas Raudonajai 
Armijai ir Amerikos Raudona
jam Kryžiui paremti!

Tarybų Sąjungos žmonės, 
laukdami žinių apie išlaisvini
mą iš nacių okupacijos kraštų, 
laukia jų nepaprastu rūpesčiu 
ir baime. Jie žino, kad su 
džiaugsminga žinia apie mies
to ar miestelio ar kaimo išlais
vinimą, ateis kita žinia — 
šiurpi, baisi žinia apie vokie
čių žiaurumus, atliktus tose 
vietose.

Po to, kai Charkovas tapo 
išlaisvintas, pradėjo ateidinėti 
iš miesto daviniai apie masi
nius žmonių žudymus, barbarų 
vokiečių atliktus. 70,000 Char
kovo gyventojų mirė nuo ba
do; 14-ka tūkstančių charko-

Amerikos Lakūnai vėl Ata
kavo Japonus Kiškoj; Nus-
kandino du Priešų Laivus
Amerikos Oficialiai Pranešimai

Washington, kovo 1. — Laivyno pranešimas 295:'
ŠIAURINIS RAMUSIS VANDENYNAS

Vasario 27 d. popiet grupė mūsų vidutinių bombane- 
šių, lydimi lėktuvų kovotojų, atakavo japonų pozicijas 
Kiškoj (vakarinėje Aleutų salų dalyje). Pasekmės ne
pastebėtos. Visi Jungtinių Valstijų lėktuvai sugrįžo.

Vasario 28 d., popiet, vidutiniai Jungtinių Valstijų 
bombanešiai vėl atakavo japonų pozicijas Kiškoj. Buvo 
pastebėta pataikymai į priešų stovyklų sritį. Visi Jung
tinių Valstijų lėktuvai sugrįžo.

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Vas. 28 d. mūsų Hudson sargybos bombanešis mėtė 

bombas į Mundos sritį, New Georgia saloj.
Grupė mūsų didžiųjų bombanešių Liberatorių ir 

Avenger torpedinių lėktuvų atakavo japonų laivus ties 
Buin ir bombardavo priešų lėktuvų aikštes Kahili ir 
Bellale, Shortland salos srityje. Buvo pataikyta į vie
ną priešų krovinių laivą, kuris susprogo ir nuskendo. 
Dideli gaisrai tapo užkurti Kahili ir Ballale ir vienas 
japonų lėktuvas sunaikintas ant žemės. Vienas Jung 
tinių Valstijų lėktuvas negrįžo.

(Tąsa 5-tam pusi.)

MAISTO PAGALBA JUNGTINĖM TAUTOM 
ŠIEMET BŪSIANTI PADVIGUBINTA

Washington. — š i e m e 11 gių, 10 proc. džiovintų kiau- 
Jungtinės Valstijos antra' 
tiek daugiau išsiųs maisto 
Anglijai, Sovietų Sąjungai 
ir kitoms Jungtinėms Tau
toms, negu praeitais metais, 
— sakė Ed. R. Stettinius, 
valdiško paskolų (lend- 
lease) fondo administrato
rius, ir Harold Ickes, vi
daus reikalų sekretorius.

Ickes, be to, pareiškė, jog 
reikės pamaitint ir gyven
tojus tose srityse, kurios 
1943 metais bus atvaduotos 
nuo fašistų Ašies.

Administratorius 
nius

Stetti- 
kalbėdamas senato 

komisijai užsieniniais rei
kalais, tvirtino, jog pasku
tiniu laiku pradėjo pritrūkt 
kai kurių maisto produktų 
Jungtinėse Valstijose visai 
ne dėl to, kad dabar dau
giau valgio dalykų išsiun
čiama užsienin.

(Suprantama, jog maisto 
spekuliantai slepia didelius 
kiekius valgomųjų dalykų, 
tikėdamiesi juos paskui 
daug brangiau parduoti.) 

Pernai Amerika išgabeno 
Jungtinėms Tautoms 5 pro
centus savo mėsos, pusket
virto procento pieninių val-

viečių buvo pakarta, sušaudy
ta; 200 žmonių pakarta; 110,- 
OOO išgabenta į Vokietijos gi
lumą! . . .

Arba štai baisi žinutė: Orio
lo srityj nedideliame Ušakovo 
miesčiukyj vokiečiai apipylė 
47 moteris gazolinu ir jas su
degino! . . .

Šiurpu skaityti žinias apie 
piktadarystes, kurias atlikdi- 
nėja “kultūringieji” naciški 
bestijos!

Bet jie už tai anksčiau ar 
vėliau turės užmokėti!

šinių ir 13 procentų taukų 
ir valgomųjų aliejų.

Aukščiausias Teisinas 
Išlaisvino Nacių Agen
tą Sylvestrą Yierecką
Washington. — Jungtinių 

Valstijų Aukščiausias Teis
mas penkiais balsais prieš 
du (nedalyvaujant dviem 
kitiem teisėjam) panaikino 
bausmę, kuri buvo skirta 
nacių agentui Sylvesteriui 
Viereckui pernai kovo mė
nesį, kuomet jis buvo nu
teistas du iki šešių metų 
kalėti ir virš $6,009 baudos 
sumokėti.

Jis buvo baudžiamas už 
tai, jog registruodamasis 
kaipo svetimo krašto agen
tas, Viereckas užslėpė, kad 
jis savo spaudos leidiniais 
varė propagandą už Hitlerį, 
o prieš Jungtines Tautas.

Dauguma Aukščiausio 
Teismo teisėjų pareiškė, jog 
įstatymai, pagal kuriuos 
Viereckas tada registravo
si, nieko daugiau nereika
lavo, kaip tik bendrai pa- 
žymėt, kad esi svetimo 
krašto agentas. Tik paskui 
tie įstatymai buvo papildy
ti taip, kad jau reikėjo su- 
žymėt taipgi, ką tas agen
tas veikė. Bet, girdi, nega
lima žmogų bausti už jo pa
sielgimus, kurių nekliudė 
pirmesnieji, tuo laiku veikę 
įstatymai.

Washington. — Nuo kovo 
11 d. bus uždėta lubos kiau
šinių kainoms.

ANGLŲ B0MBANEŠ1AI UŽKŪRĖ DIDŽIULIUS GAISRUS IR SPROGIMUSVOKIEČIŲ SOSTINĖJE
London, kovo 2. — Stam

bus skaičius anglų bomba- 
nešių praeitą naktį vėl ata
kavo Berlyną, jau 58-tą 
kartą šiame kare iš viso, ir 
sukėlė didžius gaisrus ir 
smarkius sprogimus. ’

Kiti anglų lėktuvai bom
bardavo įvairius karinius 
naciu taikinius kitose sri
tyse vakarinėje Europoje. 
19 Anglijos lėktuvų negrį
žo iš šių žygių.

Tuo pačiu laiku buvo nu-
tildyti vokiečių radijai Pa
ryžiuje ir Calais, Franci jo
je, ir Kalandborge, Danijo
je, ir griežtai užtemdyti šie 
ir tūli kiti miestai, apsau
gai nuo anglų oro bombų.

(Berlyno radijas skelbė, 
kad, girdi, buvę nušauta 
daugelis iš atakavusių Ber
lyną anglų bombanešių.)

AMERIKOS LAKŪNAI 
ATAKAVO NEAPOLĮ

Amerikos bombanešiai vėl 
atakavo Neapolį, Italijos 
didmiestį su svarbiu kari
niu uostu.

Taigi, pradedant praei
tu ketvirtadieniu, anglų ir 
amerikiečių lakūnai kiek
vieną parą daugmeniškai 
bombardavo s v a r b iuosius 
fašistų taikinius Europoje.

Anglijos ministeris pir
mininkas Churchill, sveikin-

Sovietai Smerkia Lenkijos 
Ponų Pasimojimus į Ukrainų 

ir Baltarusių Žemes
London, kovo 2. — Mask

vos radijas paskelbė Tass’o 
(Sovietų žinių agentūros) 
atsakymą į lenkų valdžios 
padarytą tarimą Londone 
praeitą ketvirtadienį. Tuom 
tarimu lenkų valdžia trėmi
me reikalauja pripažint 
Lenkijai po karo tas pačias 
sienas, kurios buvo pirm 
vokiečių užpuolimo ant Len
kijos, tai reiškia, palikt 
Lenkijai ukrainų ir balta
rusių kraštus su keliolika 
milionų gyventojų. Tie gy
ventojai niekados nebuvo 
lenkiško nusistatymo, o vi
suomet laikė save artimiau
siais rusų giminaičiais.

Kuomet Sovietai, įsiver
žus naciam į Lenkiją, atva
davo baltarusių ir ukrainų 
sritis, jose įsikūrė tautinės 
Tarybų valdžios, o dabar 
lenkų ponai su imperialisti
nėmis užgaidomis norėtų 
vėl tuos ukrainų ir balta
rusių plotus pavergti.

Tass sako, jog dabartinė 
lenkų valdžia Londone visai 
be pamato mėgina pasirem
ti Atlanto Čarteriu, būk jis 

damas savo oro jėgų mar
šalą Sir Arthurą Harrisą, 
$akė, jog vasario mėnesį 
šiemet anglai padarė 50 
procentų daugiau atakų iš 
oro prieš fašistų Ašį Euro
poj, negu bet kurį kitą mė
nesį.

(Tos padidintos ir pa
smarkintos talkininkų lėk
tuvų atakos yra laikomos jų 
pasiruošimu siųst armijas 
prieš Ašį į Europos sausu
mą.)

Berlyne Sukelti Gaisrai 
Matyt per 200 Mylių
LONDON, kovo 2. — Su- 

grįžę po Berlyno bombarda
vimo, Anglijos lakūnai sa
ko, kad jų sukelti Berlyne 
gaisrai buvo matomi per 
200 mylių. Skaičiuojama, 
jog bombardavime dalyva
vo bent 380 didžiųjų bom- 
banešių. Jie mete bombas, 
sveriančias jio keturis to
nus, po du tonus, po toną 
ir pabėrė tūkstančius ma
žesnių bombų. O viena dvie
jų ar keturių ‘tonų bomba 
suardo visą bloką namų.

(Berlyno radijas skelbė, 
kad šiuo žygiu anglai už
mušę 89 asmenis ir sužei- 
dę 213.) 

duodąs Lenkijai teisę tas 
žemes pasisavinti. Nes “At
lanto Čarteris niekam ne
duoda teisės paglemžt tau
tines ukrainų ir baltarusių 
teises.

“Net lordas Curzon, gerai 
žinomas buvęs Anglijos mi- 
nisteris pirmininkas, supra
to, kad Lenkija jokiu būdu 
negali savintis ukrainų ir 
baltarusių žemių, nors jis 
buvo nedraugiškai nusitei
kęs linkui Sovietų Sąjun
gos.”

(Vadinama Curzono lini
ja po praeito pasaulinio ka
ro paliko Sovietų Sąjungos 
pusėje minimas ukrainų ir 
baltarusių sritis.)

Dabartinė gi “lenkų val
diškų ratelių politika visų 
pirma silpnina pačią Lenki
ją ir ardo bendrąjį slavų 
tautų frontą kovoj prieš vo
kiečių įsiveržimą,” kaip už- 
reiškia Tass.

MASKVA, kovo 2. — So
vietai Ilmen ežero fronte 
maršuoja linkui Starajos 
Russos miesto.

Raud. Armija Suėmė 3,000, 
Užmušė 8,000 Nacių ir Atva
davo 302 Miestus ir Kaimus

Sovietų Oficialiai Pranešimai
London, kovo 1. — Specialis Maskvos radijo praneši

mas, užrekorduotas Londone:
Aptvirtintos priešo veiksmų srities panaikinimas 

Demia'nske:
Vokiečių fašistų kariuomenei 1941 m. rugsėjo mė

nesį buvo pavykę prasiveržti į pietų rytus nuo Ilmen 
ežero ir su savo šešioliktosios armijos jėgomis užimti 
Zalučje-Ličkova-Demiansk sritį ir toliau į rytus iki 
Velje ir Zeliger ežerų pakrančių.

Per sekamus septynioliką mėnesių priešai visuomet 
atkakliai stengėsi atlaikyti užimtąsias pozicijas, pa
versdami jas į galingą aptvirtintą ruožtą, kurį jie va
dino “Demiansko Tvirtuma.”

Vokiečiai norėjo pavartot šią aptvirtintą sritį taip, 
kad iš jos galėtų išvystyti smūgį prieš svarbiausius 
Sovietų kariuomenės susisiekimus šiauriniame fronte.

Tuo pačiu laikotarpiu šioje srityje įvyko žiaurių 
kautynių, per kurias vokiečių divizijos viena po kitos 
btfvo dikčiai apdaužytos.

Dabar, kelios dienos atgal mūsų kariuomenė šiaur
vakariniame fronte, komanduojama maršalo Timošen- 
ko, perėjo į ofensyvą prieš šešioliktąją vokiečių armiją.

(Tąsa 5-tam pusi.)

TALKININKAI ATĖMĖ IŠ VOKIEČIU SBEITLA, 
CENTRAL1NEJ TUNISIJOJ

ŠIAUR. AFRIKA, kovo Į Neoficialiai pranešama, 
2. — Amerikiečių ir anglų jog anglai ruošiasi greitu
kariuomenė atgriebė nuo 
nacių Sbeitlą, vieškelių 
mazgą centraliniai-pietinėje 
Tunisijoje, ir pažygiavo dar 
tris mylias pirmyn į rytus 
nuo Sbeitlos. Dabar anglai- 
amerikiečiai grąsina fašistų 
centrui Sidi Bou Zid. —Vo
kiečiai buvo užėmę Sbeitlą 
vas. 18 d.

Anglų ir Amerikos orlai
viai vėl įkandžiai bombar
davo karinius fašistų pasta
tus Italijos saloj Sicilijoj. 
Per dvi dienas tapo sunai
kinta 27 Ašies lėktuvai, o 
talkininkai neteko tik ketu
rių lėktuvų.

Šiaurinėje Tunisijoje vo
kiečiai kartotinai kontr-ata- 
kavo anglus, bet anglai at
mušė paskutinius nacių puo
limus linkui Medjez-el-Ba- 
bo; tačiau, į pietus nuo Ma- 
teur, vokiečiai pasiekė 
Qued-Zacą, 12 mylių į va
karus nuo Medjez-el-Babo, 
kaip sako anglų radijo ko
respondentas.

APIE 1000 FAŠISTŲ 
SUIMTA

Anglai ir amerikiečiai 
paėmė nelaisvėn bent 900 
vokiečių ir italų ir išmušė 
iš veikimo dar 20 iki 25 
priešų tankų.

Išimta dar 13 Anglia
kasių Lavonu

BEAR CREEK, Mont — 
Iš užgriuvusios per eksplo
ziją kasyklos išimta dar 13 
mainierių lavonų. Manoma, 
jog bus dar 61-nas žuvęs.

laiku šturmuot vokiečių 
Mareth tvirtumų liniją, pie
tinėje Tunisijoje.

Kongreso Komisija 
Siūlo Aptaksuot 
Algas 20 Proc.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongreso lėšų ko
misija padarė pasiūlymą, 
kad turi būti sumokėti tak
sai šalies valdžiai už dvi 
pirmąsias 11942 metų ketvir
tis iki liepos mėnesio šie
met, o pradedant nuo liepos 
1 d. jau mokėt naujus tak
sus, viso 20 procentų algų 
kas savaitę, kas dvi savai
tes bei kas mėnesį, įskai
tant į naujuosius taksus ir 
dabar mokamus Victory 
(pergalės) Paskolos taksus.

Jeigu kongresas priims šį 
pasiūlymą, tai reiškia, jog 
pavieniai turės taksais iš
mokėt penktadalį savo al
gų, po atskaitymo $500 al
gos per metus kaipo ne- 
taksuojamos, o vedusieji, 
atskaičius $1,200 netaksuo- 
jamos metinės algos.

Paryžiaus nacių radijas 
išreiškė pasipiktinimą, kad 
žmonės ant namų sienų pri
rašo: “Tegyvuoja Amerika! 
Tegyvuoja Sovietai! Tegy
vuoja Anglija!”

Washington. — Vyriau
sybė įspėja, jog nėra ko 
skubėti perdaug drabužių 
prisipirkti, nes jų nestokuo- 
ja.

i**

--------_ ...
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“Red Cross Month“ - Raudonojo 
Kryžiaus Mėnuo

Mes jau rašėme Laisvėje, kad kovo 
mėnuo—Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
mėnuo. Per šį mėnesį mūsų krašto žmo
nės privalo surinkti Raudonajam Kry
žiui nemažiau $125,000,000 pinigų su
mą.

Didžiajam Niujorkui kvota paskirta 
$12,920,700.

Pereitą sekmadienį tuo reikalu žodį 
tarė ir mūsų karinių jėgų vyriausias va
das - komandierius, mūsų krašto Prezi
dentas, kuris yra ir Raudonojo Kryžiaus 
garbės pirmininkas — Rooseveltas. Ne
galėdamas pats kalbėti, nes liga jį laiko 
lovoje, prezidentas Rooseveltas kalbą pa
rašė ir padavė Raudonojo Kryžiaus pir
mininkui, Norman H. Davisui, perduoti 
Amerikos žmonėms. Prezidento kalba 
buvo skaityta per radiją ir tilpo spaudo
je.

Prezidentas nurodė, kokią svarbią ro
lę šio karo laiku vaidina Raudonasis 
Kryžius. Kur tik mūsų ginkluotosios jė
gos nuvyksta, ten jasias seka Raudonasis 
Kryžius, teikdamas joms pagalbos ran
ką, sakė prezidentas.

Panašiai išsireiškė ir mūsų ginkluotų 
jėgų komandieriai, gen. Eisenhoweris, 
admirolas Nimitz, ir kiti.

Raudonojo Kryžiau vaidmens daug 
aiškinti netenka. Kiekvienas, turįs akis, 
mato, ką ir kaip jis veikia.

Tačiau ši įstaiga (Raudonasis Kry
žius) negauna iš valstybės lėšų. Jis pasi
laiko išimtinai iš visuomenės aukų, su
dėtų visų piliečių.

Kai kam gali atrodyti, jog 125 milijo
nai dolerių per metus išleisti yra labai 
didelė pinigų suma. Taip, ji didelė. Ta
čiau, jei pažiūrėsime į tuos nuoveikius, 
kurie R. Kryžiui tenka atlikti, pamaty
sime, kaip greit toji suma tirpsta.

Taigi, per šį mėnesį,—kovo mėnesį,— 
Amerikos žmonės privalo padėti visus 
kitus vajus, visas kampanijas į šalį, ir 
turi rūpintis sukėlimu nemažiau $125,- 
000,000 Raudonajam Kryžiui.

Tąją kvotą išpildysime greičiau ir 
lengviau, jei, visi stosime tuč-tuojau dar
ban!

nenori ir negalį, nes dvasiniai jie yra 
artimi tiems parsidavėliams.

“Amerikos lietuviški “patriotai”, jau 
nuo senų laikų, visuomet glostydavo tuos 
gaivalus, kurie pataikaudavo carui ar 
kaizeriui. Tai kaipgi jie neglostys dabar
tinius parsidavėlius!

“Bačką deguto jie skiria Tarybų Lie
tuvos vadams ir patriotams. O Kubiliū
nams ir kompanijai — tik šaukštukas 
formalio pabarimo, kad ant rytojaus ir 
apie tai užmiršus.

“Amerikos lietuviai privalo įsitėmyt tų 
“mūsiškių” politikierių nusistatymą, tą 
jų didžiausią veidmainiavimą.

“Kada ateis valanda suvesti visas są
skaitas, jiems ir tas bus priminta.”

Kiekvienas Pilietis Privalo Susi
rūpinti Tuo, Kas Darosi Kongrese

Kiekvienas amerikietis privalo susi
rūpinti tuo, kas dabar darosi mūsų kraš
to kongrese. Tam tikri senatoriai ir kon- 
gresmanai nejuokais pasinio jo kirsti į 
prezidento Roosevelto karinę darbų pro
gramą. Jie, atrodo, pasinio jo, kiek tik 
galėdami kenkti karinėms pastangoms.

Nereikia nei aiškinti, tie kongresma- 
nai ir senatoriai aiškinasi, būk jie tą vis
ką darą išeidami iš mūsų krašto intere
sų. Deja, tikrovėje taip nėra.

Štai, šiuo metu senate ir kongrese rim
tai rįžtamasi pakelti farmų produktų 
kainas,—pakelti net 10 nuoš. Ar gi ne
aišku prie ko tas veda? Taip greit, kaip 
gyvenimo kainos,—maisto produktų kai
nos, — bus pakeltos, pasunkės visas žmo
nių gyvenimas—miesto žmonių gyveni
mas. Pirmiausiai tatai kris ant darbinin
kų, dirbančiųjų už algas, dirbančiųjų fab
rikuose. Tas viskas vers darbininkus 
reikalauti didesnių algų. O kai samdy
tojai atsisakys išpildyti jų reikalavimus, 
— bus einama prie streikų. Kitais žo
džiais, tas viskas žada pakirsti mūsų 
krašto karinę gamybą.

Žemesniajame kongreso bute yra įneš
tas t. v. Hobbs bilius, nukreiptas prieš 
darbo unijas, prieš organizuotus darbi
ninkus. Ten pat yra patiektas John- 
sono bilius, verčiąs kiekvieną “dirbti ar
ba kovoti.” Tokioms karui vesti priemo
nėms, aiškų, nepritaria vyriausybė, nes 
jos neišriš klausimų. Tokiems biliams 
priešingos žmonių masės, tokiems bi
liams priešinasi kiekvienas, kuriam rūpi 
ne savanaudiški interesai, bet interesai 
viso krašto.

Yra ir visa eilė kitokių pasimojimų, 
tiek kongrese, tiek senate, nežadančių 
nieko gero karo vedimui. Ir jei organi
zuoti ir neorganizuoti Amerikos žmonės 
prieš tai nepasisakys, jei jie neužprotes
tuos, tai tie biliai gali patapti įstaty
mais.

Amerikos žmonės privalo kovoti prieš 
pasimojimus įvesti į mūsų kraštą ekono
minį chaosą, suirutę. Reikia kovoti, iki 
nepervėlu.

Tarybų Sąjungos Tautų Draugyste - Lai 
das Laimėjimo Prieš Vokiškuosius 

Fašistinius Okupantus
Pradėdami savo plėšikiš

ką puolimą prieš Tarybų 
Sąjungą, vokiškieji fašisti
niai grobikai, apsvaiginti 
lengvomis pergalėmis ki
tuose Europos kraštuose, 
gyrėsi visam pasauliui, kad 
jie greitai, per 2-3 mėne
sius, nugalėsią Tarybų Są
jungą ir baigsią karą. Šią

Kodėl Jie Nieko Nerašo Apie 
Saviškius?

Vilnis rašo:
Y

.“Iš “Naujienų”, “Draugo” ir jiems pa
našių laikraščių pumpos kasdien trykš
ta nuodai Paleckio, Šimkaus, Vitkausko 
ądresu. Jie yra “Sūnus palaidūnai,” jie 
prąvardžiuojami kvislingais, jie visokiais 
būdais niekinami.

“feet jūs galėjote matyti, kąd tie pa
tys laikraščiai labai mandagiai apsieina 
fili Kubiliūnais, Germantais, Musteikiąis 
ir kitais tikraisiais kvislingais*.

“Ar rasite prieš juos ką nors laiškuo
se iš Lisabono, ar kad ir tame pačiame 
laiške iš “Švedijos”?

“Tik kartą dėl svieto akių, “Nąųjienos” 
su “Draugu” ką tai prašvepleno prieš 
Musteikį. ”

“Kubiliūnai, Musteikiai ir Ge^mantai 
yj^a užkeikti lietuvių tautos priešai. Na
ciai kolonizuoja Lietuvą iš Vokietijos at
gabentais ūkininkais ir nordikąis iš Ho- 
landijos, Norvegijos ir Danijos. Jie eks
portuoja Lietuvon visokios rūšies eks
pertus.

“Lietuviški kvislingai jiems padeda ir 
gauna už tai judošiškų grašių*

“feet ir “Naujienos,”’ir “Drauags”, ir 
smetonininkų spauda nusiduoda to nema- 
tanti. Griežtai pasmerkti, prie gėdos 
stulpo pastatyti tuos parsidavėlius jie

HERE IS A CROSS
YOU

CAN HELP BEAR
• Sure, we have some inconveniences here at home... 
what with rationing, higher taxes, increased living costs 
and the like.
• But we’rę not dodging bullets, or running out from
under bombs, or sleeping in mud, or wondering when 
a torpedo will strike. > ■
• To carry on its work with our armed forces, the Red 
Cross this year needs a greater amount of help than 
ever before. Greater ^ew York alone has been asked 
to give almost $13,000,000.
• Will you help bear this cross...this Red Cross...by
giving more than you ėver have before? Remember... 
the Red Cross is the one agency of mercy and help that 
follows our boys wherever they go. x
• Give...give generously...now. Send your gift to the 
Red Cross War Fund of New York City, or to your 
focal chapter.

When (19 uąeds you most...Red Cross is at his side

1943 RED CROSS WAR FUND
♦ .. ... ...

tikinimą jie, be ko kita, rė
mė kvaila mintimi, kad, 
esą, daugiatautė tarybinė 
valstybė subyrėsianti, kad 
atskiros jos tautos eisian
čios kiekviena savo keliu ir 
tuo būdu nebūsią galima 
suorganizuoti bent kiek at
sparesnio, drausmingesnio 
pasipriešinimo vokiečiams.

Karas su Tarybų Sąjun
ga be pasigailėjimo sudau
žė visas apsvaigusių hitleri
niu banditu viltis. Ne tik c c
per 2-3 mėnesius, bet ir per 
19 mėnesių vokiškieji fašis
tiniai grobikai nenugalėjo 
Tarybų Sąjungos, 'nepalau
žė jos atsparumo, nesunai
kino jos jėgų. Atvirkščiai 
per tuos 19 mėnesių narsio
ji Raudonoji Armija* genia
liojo karvedžio draugo Sta
lino vadovaujama, sulaiky
dama daug stipresnį priešą, 
sudavė jam daugybę tokių 
galingų, tokių triuškinamų 
smūgių, kurie turi ir turės 
lemiamos reikšmės galuti
niam hitlerinių kraugerių 
sulikvidavimui. Visame ta
rybiniame gyvenime karo 
eigos įvykiai “ne tik nesu* 
silpnino, bet atvirkščiai, dar 
labiau sustiprino taip vals
tiečių ir darbininkų sąjun
gą, taip Tarybų Sąjungos 
tautų draugystę. Dar dau
giau, jie pavertė Tarybų 
Sąjungos tautų šeimą vie
ninga, nepajudinama sto
vykla, su pasiaukojimu pa
laikančia savo Raudonąją 
Armiją, savo Raudonąjį, 
Laivyną” (Stalinas).

Ir tos vieningos, nepaju
dinamos tarybinių tautų 
stovyklos vieningus smū
gius visą laiką gauna pa
justi hitleriniai galvažu
džiai. Kiekvienam bet ku
rios tarybinės tautos sūnui 
miela ir brangi sava gimto
ji aplinka, miela, kaip pati 
gyvybė, sava šeima. Betgi 
kiekvienam jų už visa ką, 
už asmeninę laimę, už pačia 
gyvybę brangesni visi mūsų 
plačiosios Tėvynės laukai, 
visos jos gerybės, visi jos 
žmonės. Štai dėl ko avarie- 
tis Gadžijevas Barencovo 
jūroj su povandeniniu lai
vu stojo į kovą prieš tris 
priešo laivus ir juos nuga
lėjo, — jis čia gynė savo 
tėvynę. Kitas kaukazietis 
Marduchajevas d i d v yrio 
mirtimi mirė kovoje ties Is
tra, latvis Janis Vįlhelms 
kaip liūtas kovėsi ties Mas
kva, ukrainietis Gončarukas 
didžiavosi atvykęs iš Ukrai
nos ginti Leningrado, rusas 
pulkininkas B o č k a rėvas 
narsiai gynė nuo hitlerinin
kų Ukrainos laukus ir su 
pasididžiavimų šaukė „Te
gyvuoja mieloji gimtoji Uk
raina!”, lietuvis leitenantas 
Grinevičius didvyriškai žu
vo, su savo baterija sulai
kydamas besiveržiančius į 
Bielorųsijos plotus hitįęri- 
Įiįnkus,—visi jie ir šimtai, 
Rūkstančiai kitų įvairių ta
rybiniu tautų didvyrių mil
žiniškuose fronto plotuose 
gynę ir tebegina savo tėvy
nę, nes ji visiems Branges
nė už asmeninę įąiriię, už

, J. Žiugžda, 
gyvybę ,nes be jos nėra nei 
asmeninės laimės, nei gyvy
bės.

Taip vyksta fronte, tokia 
kupina pasiryžimo ir pasi
aukojimo tarybinių tautų 
vienybė bei draugystė ko
vose prieš vokiškai fašisti
nius plėšikus.

Ne mažesnis tarybinių 
tautų vieningumas bei 
draugystė ir darbo fronte. 
Visų tarybinių respublikų, 
visų tautų angliakasiai, ar
tojai, mokslininkai, visi 
darbininkai, valstiečiai, visa 
inteligentija — daro viską, 
ką tik gali, daro daugiau, 
negu gali, kad tik padidin
tų mūsų tėvynės pajėgumą, 
kad daugiau 
ginklų, maisto, 
kad kuo geriau 
karo frontą ir
hitlerinių grobikų sutriuš
kinimo valandą.

Visos Tarybų Sąjungos 
tautos ir karo fronte, ir 

užnugario, darbuose vienin
gai viską aukoja vokiška
jam hitleriniam fašizmui 
sunaikinti, neš jos žino, jog 
čia sprendžiamas klausimas 
“apie Tarybinės . valstybės 
gyvybę ir mirtį, apie TSRS 
tautų gyvybę ir mirtį, apie 

ar. Tarybų Sąjungos 
būtį laisvoms, ar

bolševikų partijos, vadovau
jami. didžiųjų socializmo 
kūrėjų Lenino ir Stalino, — 
tuomet jie galutinai likvi
davo carizmo liekanas, nu
verti kapitalistinę santvar
ką, įkūrė darbininkų ir 
valstiečių valstybę, išvijo 
įsiveržusius vok iškuosius 
imperialistinius okupantus.

Tų laimėjimų prisimini
mas dar labiau sukaups vie
ningą tarybinių tautų pasi
ryžimą ir sustiprins jėgas 
galutinei pergalei pasiekti.

Kviečiame visus dalyvauti 
šiame svarbiame parengime 
šio miesto ir apylinkės geros 
valios žmones atsivęsti savo 
draugus, pažįstamus ir kaimy
nus.

Komisija rengiasi nepapras
tai priimti visus. Mūsų gaspa- 
dinės rengiasi pagaminti gar
džių užkandžių dėl Šio svar
baus pasilinksminimo.

Taipgi virš minėta Literatū
ros Draugija prašo, kurie ir 
kurios galėtumėte paaukoti ir 
bile kuo prisidėti, kad pada
rius šį parengimą naudingu, 
tatai padarykite. O kurie ne
galėsite paukoti, tai būkite to
kie geri ir visus privatiškus 
reikalus atidėkite į šalį ir da
lyvaukite parengime kovo 14 
diena. €

Kviečia LLD 20 Kuopa 
ir Komisija.

Binghamton, N. Y Finai ir Toliau Išvien su 
Naciais Kariausią

pagamintų 
drabužių, 

aprūpintų 
priartintų

Užkvietimas ir Prašymas
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 20 kuopa rengia gražų, 
draugišką parengimą, kovo 14 
dieną, Lietuvių Svetainėje. 
Pradžia 2 vai. dieną. Bus gar
džių užkandžių ir žaislų, taip
gi gėrimo.

šis parengimas yra ruošia
mas medikalei pagelbai Sovie
tų Sąjungos, žmonėms, nuken- 
tėjusiems nuo žiauriųjų fašis
tų. Tikietai yra pardavinėjami 
po 50 centų. Už juos bus< duo
dama valgiai ir kiti dalykai.

Finliandijos prezidentas 
Risto Ryti paskelbė per ra
diją, kad jo šalis ir toliau 
išvien su naciais kariau
sianti ir nejieškosianti at
skiros taikos su Sovietų Są
junga.

LONDON. —Maskvos ra
dijas pranešė, jog vas. 24 
d. tapo iš bėgių išverstas 
traukinys ties Munichu, 
Vokietijoj, šimtai asmenų 
areštuota.

tai 
tautoms 
pakliūti į vergovę” (Stali
nas).

Didžioji Spalio Socialist!-/ 
nė Revoliuciją'išvadavo'vi
sas buvusias carizmo pa
vergtas tautas, pašalino 
tarp jų carizmo ir kapitalis
tinės santvarkos dirbtinai 
sudarytus priešingumus, į- 
galino jas visomis jėgomis 
laisvai kurti savo ekonomi
nę gerovę, ugdyti savo kul
tūrą — socialistinę savo tu
riniu ir tautinę savo forma 
ir naudotis visomis sukur- » Y
tomis ' gėrybėmis. Kiekvie
nam bet kurios tarybinės 
tautos sūnui ir dukrai yra 
visiškai savi, tartum iš jo 
širdies paimti žodžiai: “Ta
rybų Sąjunga — tai darbo 
žmonių tėvynė. Milijonai 
žmonių nuo Spalio Socia
listinės Revoliucijos dienos 
atrado tikrąją tėvynę, jie 
krūtine apgynė ją ir gina 
kovoje su priešais. Kaip gi 
mes galime jos nemylėti, 
kaip gi mes galime dėl jos 
nekovoti?” (M. L Kalini
nas).

Begalinė tarybinių tautų 
meilė ir atsidavimas savo 
didžiajai socialistinei Tėvy
nei, brangiajam mokytojui 
ir vadui draugui Stalinui, 
nepalaužiama visų tautų 
draugystė ir vieningumas, 
apimąs visas tautas nuo Pa
langos ir Lvovo iki Vladi
vostoko, nuo žydinčių Gru
zijos bei Armėnijos sodų iki 
šiaurės ledynų, — yrą nesu
griaunamas laidas, kad vo
kiškieji fąšistiniai galvažu
džiai ir jų prakeiktas reži
mas bus sutriuškinti. Tą 
laidą ęįąr sustiprina bendra 
gili visų tautų neapykanta 
prakeiktam h i 11 e r i n iam 
grobikui už sugriauną lai
mingą tarybinį gyvenimą, 
UŽ sunaikintas ekonomines 
ir kuiturinies vertybes, už 
kankinamus, už nukankin
tus, nužudytus tūkstančius 
mylimųjų žmonių.

Pereitų mėtų lapkričio 7 
diena visiems Tarybų Są
jungos gyventojams gyvai 
priminė tuos laimėjimus, 
kurįuos prieš 25 metus pa
siekę'Rusijos darbininkai ir 
valstiečiai,’ v a d d y a u jami

New Yorko miesto Labor War Chest Komitetas, kurį 
sudaro ADF ir CIO vadai, taipgi geležinkeliečių broli
jų vadai, pasižadėjo sukelti $800,000 Amerikos Rau
donajam Kryžiui. Bet Raudonasis Kryžius per kovo 
menesį turi sukelti tik viename New Yorke virš 10 mili
jonų dolerių. Kiekvienas turi prisidėti prie to svarbaus 
darbo.

SYPSENOS
ROCHESTERIO. LIETUVIŲ ISTORIJUKĖ• * * f J > j ■* > • • s

Į šią šalį atkeliavę čia, iš “krajaus” seno, 
Petras, Povilas ir Jurgis, čia apsigyveno.
Jie savo senoj tėvynėj nieko neturėjo;
Ten jiem buožė su bizūnu ant sprando sėdėjo.
Čia, iš pradžios nepatyrė nei alkio, nei bado, 
Daugiau liuoslaikio įgijo, daugiau laisvės rado.
Bet, netrukus, pasiilgę mistiškųjų monų, 
Prisiėmė sau už vadą vyrą su „sijonu.”
Dar vienas ateivis buvo vardu Gedeminas, 
Petro, Povilo ir Jurgio artimas kaimynas.
Kaimynų vadas ateivį bandė pasigauti, 
Šaukė, kvietė ir viliojo, tykojo apgauti.
Gedeminas, įsikūręs, sparčiai progresavo, 
O. vadas, grieždamas dantį, gynė kromą savo.
Vadas kaimynui pakenkti vilties nenustoja, 
Gedeminui pirmyn žengiant, bando pakišt koją.
Gedeminas įsisteigė tvirtą, erdvią pilį, 
Ųž tai jo skaitlinga šeima jį gerbia ir myli.
Kai naciai siaubia, terioja jo tėvynę seną, 
Jis remia tuos, kurie nacius iš Lietuvos gena.
Jo pąvyzdį praded’ sekti Petrų-Jurgių vaikai; 
fe.ęlto jų vadui užėjo negeistini laikai.
Priešfašistinę idėją bando sulaikyti, 
Lietuvių pro-nacių spaudą liepdamas skaityti.
Apdergti Tarybų liaudį neretai pataiko, 
Nes Petrus, Povilus, Jurgius, už avinus laiko.
Kuomet jįe supras, kad vadas juos tiksliai klaidina, 
Petras, Povilas ir Jurgis pagerbs Gedeminą.
Paduos rank tiems, kas gina Lietuvą tėvynę, 
Trenks pro-naciui, savo vadui, “kiką” į sėdynę!

Driežas.



Trečiadienis, Kovo 3, 1948 ’frhe&as ^uslapia

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

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!

Nuo Nacių Teroro Pabėgę Lietuvos 
Vaikai Rašo Apie Pirmą Mokslo 

Metu Dieną Sovietų Sąjungoj
Insaro Lietuvių Vaikų Namo Auklėtinių 

Rašomieji Darbai.

TARYBINIO LAIVYNO JORININKES 
JAUNUOLES ŠEVČENKO PRAKALBA

Pasakyta Lietuviu Masiniame Mitinge-Koncerte Vasario 28, 
Grand Paradise Salėj, Brooklyne, Suruoštame Teikimui 

Pagalbos Lietuvai ir Sovietų Sąjungai
I.

Normantas, 12 met.
1942 M. RUGSĖJO

1 DIENA.
Mes visi džiaugsmingai 

sutikome rugsėjo 1 d. Per 
langus švietė saulė. Mes vi
si išsirikiavome, pakėlėme 
vėliavą ir su gėlėm rankose 
nuėjome į mokyklą.

Mus pasitiko linksmos 
mokytojos, susodino po kla
ses su naujais draugais. 
Mūsų pirmoji pamoka bu
vo lietuvių kalba. Visi mes 
noriai atlikome uždavinius.

Aš apžiūrėjau visas kla
ses ir susipažinau su nau
jais draugais. Jie atnešė 
mums iš namų kotelių ir 
padovanojo. Toks jau čia 
paprotys.

Aš mokysiuos gerai. Tė
vų aš jau nebeturiu. Lietu
va fašistų pagrobta. Mano 
šeima ir globėja dabar — 
Tarybų Sąjunga, ir aš gy
vensiu ir mokysiuos, kaip 
moko draugas Stalinas. Te
gu kiekvienas mano penke
tukas bus kulka priešui.

(Po šiuo savo rašiniu 
Normantas nupiešė lėktuvą 
naikintoją.)

So. Boston, Mass.
ALDLD 2-ros kuopos mo

terų skyrius ir mezgėjų komi
tetas (Women’s Victory Club) 
šaukia specialį susirinkimą 
nedėlioj, kovo (March) 14 d., 
3 vai. po pietų, 376 Broad
way.

Šis susirinkimas yra šaukia
mas, kad peržiūrėjus perejtų 
metų nuveiktus darbus ir tin
kamai ' prisirengus tolimes
niam veikimui.

Vienu iš svarbesnių klausi
mų yra mezgėjų klausimas. 
Todėl visos mezgėjos būtinai 
dalyvaukite, atsineškite visko, 
ką tik turite numezgusios, 
kaip tai svederius, kojines, 
pirštines, šalikus ir kitką, kad 
galėtumėm apskaitliuoti, kiek 
kuri draugė jau suspėjo nu- 
megsti ir ant kiek ji pasitar
navo'šiam prakilniam tikslui. 
O tuos jau numegstus daiktus 
tuojau galėtume pasiųsti į 
Sovietų Sąjungą Raudonosios 
Armijos lietuvių daliniams.

Kitas svarbus klausimas, tai 
N. A. Moterų Sąryšio suvažia
vimas, kuris įvyks balandžio 
11 d., So. Bostone. Ir daug 
kitų svarbių dalykų. Todėl vi
sos moterys be skirtumo yra 
kviečiamos dalyvauti.

Po susirinkimo turėsime ar
batėlės ir skanių užkandžių, 
prie kurių turėsime draugišką 
pasikalbėjimą.

Teatras “Trys Mylimos,” 
trijų aktų komedija, bus su
vaidinta kovo 21 d., 5 vai. po 
pietų, žinyčios Svetainėje, 2 
Atlantic St. šį veikalą persta
tys Montellos Teatrališko Ra
telio grupė, kuri* plačiai yra 
pagarsėjus savo gabumais. 
Taipgi ji duos puikią koncerti
nę programos dalį vadovybėj 
G. Steponavičiaus. Tad prašo
me visų įsitėmyti ir iš kalno 
rengtis prie šio nepaprastai 
puikaus parengimo. Rengia L 
LD 2 kp. moterys.7 H. T.

II.
L. Morkūnas, 10 met. 

MANO ŠVIESIOJI 
DIENA

Rugsėjo 1 d. — pirma 
mokslo metų diena.

Kai aš sužinojau, kad ei
sime mokyklon, labai apsi
džiaugiau. Mums davė ge
rų naujų rūbų eilutę. Su 
gėlėmis rankose mes laukė
me tos valandėlės, kada ga
lėsim įžengti į mokyklą. 
Vaikų namo direktorius ir 
auklėtojos mus pasveikino. 
Širdis man šokinėjo iš 
džiaugsmo. Aš niekuomet 
nepamiršiu šios dienos.

Aš mokysiuos gerai. Kaip 
mūsų broliai ir tėvai sten
giasi fronte, taip aš steng
siuos mokykloje. Sunku po- 
pieryje išpasakoti savo 
džiaugsmą. Mokykloje buvo 
labai malonu. Visur švaru. 
Ant sienos kabo paveikslas, 
kaip Stalinas susitinka su 
pionieriais.

Mano dienyne jau' yra 
pažymių: lietuvių kalba — 
puikiai, skaitymas — pui
kiai, aritmetika — gerai. 
Stengsiuos mokytis tik pui
kiai.

Tarp žiedų skraidančios pe
teliškes ant jūsų sofos ir kė
džių priduoda pavasariško gy
vumo kambariui ir prilaiko ra
kandus nuo suprakaitavimo ir 
nutrynimo. Mezgama kriuku
čiu. Kas nori, pagal tas pačias 
instrukcijas galima pasidaryti 
ir bufetui užtiesalą.

Užsakymą su 11 centų siųs
kite: Mary Sincus, 427 Lori
mer St., Brooklyn, N. Y.

Binghamton, N. Y.
Iš Moterų Skyriaus Susirinki
mo, Įvykusio Vasario 5-tą, 

Lietuvių Svetainėj
Narių dalyvavo gražus bū

rys ir visos draugiškai svarstė
me bėgančius šių dienų svar
biuosius reikalus. Komitetas ir 
komisija išdavė raportus.

Ižd. O. Mikalojūnienė ra
portavo, kad yra pasiųsta į 
Brooklyn, N. Y., mezginių dėl 
lietuvių raudonarmiečių, kad 
sykiu susidėjus su draugėmis

Didesniame Darbe Už Pergalę 
Sutikime Moterų Dieną

Garbingos mūsų pranokėjos, rūpestin
gos amerikietės moterys prieš 35 metus 
įsteigė Moterų Dieną, kurios vyriausiu 
tikslu tuomet buvo iškovoti moterims 
lygias pilietines teises, lygų užmokestį1 
už lygų darbą ir kitas laisvo žmogaus ir 
motinos teises.

Dviem metais vėliau tuolaikinės dar
bo žmonių partijos narės socialistės tarp
tautiniame suvažiavime Kopenhagoje, 
1910 metais, amerikiečių įsteigtą dieną 
užgyrė ir nutarė paraginti viso pasaulio 
darbininkus pašvęsti kovo 8-tą ir visą 
kovo mėnesį moterų apšvietai, organi
zavimui ir mobilizavimui skubiausiems 
dienos uždaviniams.

Sekamais keliais metais Moterų Die
nos minėjimo idėja paplito į daugelį 
kraštų. Moterys aukštai įkainavo tos 
dienos svarbą. Jos telkėsi į tūkstančius 
mitingų. Nuo kelių draugių pasitarimų 
vargo žmonių grįtelėse perėjo prie mi
nių susibūrimo salėse, gatvėse, ir miš
kuose tų kraštų, kur liaudies žodis ir 
susirinkimai buvo uždrausti, kaip kad 
buvo fašistiniuose kraštuose ir Smetonos 
valdomoje Lietuvoje, kur darbo moterys 
savo dieną minėt galėdavo tik slaptai 
miškuose ar laukuose prie mėnulio švie
sos.

Atitinkant laikams, moterys tuose mi
tinguose iškeldavo savo . reikalavimus, 
tarpe kurių pastaruoju dešimtmečiu-vy
riausiu būdavo kova prieš fašizmą. Kas 
neatsimena 1936 metų kovo 8-tos demon
stracijos Madride, kur desėtkai tūks
tančių moterų, vadovybėje didvyriškos 
vadovės Pasionarijos išėjo į gatves rei
kalauti suvaldyti keliantį galvą fašizmą? 
Nelaimei, tų laikų Ispanijos ir kitų de
mokratijų vyriausybės, išskiriant Sovie
tų Sąjungą, nenorėjo moterų šauksmo 
išgirsti; naminio, o taip pat Italijos ir 
Vokietijos fašistų tais pat metais užpul
ta liaudiška Ispanija tapo perblokšta, 
moderniškiems kryžiuočiams leista 
briautis pirmyn brutališkai triuškinant 
kraštą po kraštui iki jie įsidrąsino savo 
knysle siekti viso pasaulio. Tai buvo pra
džia šio baisaus karo.

Tarptautinės Moterų Dienos minėjimo 
li943 metais mūsų vyriausiu obalsiu ir 
siekiu yra:

Kuogreičiausiai ir visuotinai sunaikin
ti fašizmą karo ir namų frontuose. Iš to 
turi išeiti visi mūsų planai. Tam priva
lome sukoncentruoti visas turimas jėgas 
ir sumobilizuoti naujas.

Iš to obalsio išeinant mes didžiuojamės 
puikiomis didmiesčių moterų organizaci
jomis, kur jos, anot dainiaus, “paėmusius 
arklą, knygą, lyrą,” eina didžiųjų darbų 
keliu, kur daina, scena ir sunkaus darbo 
įrankiai panaudojami vienam ir tam pa
čiam tikslui—pergalei ant fašizmo, para
mai mūsų krašto ir talkininkų karo pa
stangų.

Mus jaudina nuostabus pasišventimas 
tų mažųjų kolonijų ir didmiesčių „už
mirštų kampų” draugių, kurios suėjusios 
mažose grupelėse, po dvi, o kartais ir 
vienos iniciatyva ir darbu suranda būdus 
prisidėti prie bendro veikimo. Lygiai 
daug pasišventusios tos moterys, kurios 
dėl tamprių šeimyninių ar kitų ryšių su 
pronaciškų elementų vadovaujamomis 
srovėmis ir organizacijomis, negalėda
mos atvirai su mumis dirbti pa tri j o tiška 
darbą, jį paremia partizaniškai-slaptai, 
nesitikėdamos nė iš kur pripažinimo ar 
padėkos.

Vardan mūsų greitos pergalės karo 
fronte ir apsaugos namų fronto, sveiki
name seseris K. Žukauskienę, .L. Matu-

zienę, Aldietę, dienraščių Laisvės ir Vil
nies, taipgi kanadiečių Liaudies Balso 
čampiones užrašinėtojas ir kitas apšvie- 
tą teikiančios spaudos ir literatūros pla
tintojas, pronaciškos propagandos atmu- 
šėjas ir masių mobilizatores pergalei.

Mūsų gili pagarba toms karių moti
noms, žmonoms, mylimosioms ir sese
rims, kurios išleidusios vyrus į karą ne
paaukojo žvėrims naciams savo akių ir 
širdies sveikatos nuolatinėse ašarose, bet 
visą pajėgą, visus gabumus pašvenčia 
kokiam nors darbe naciškų žvėrių grei
čiausiam sunaikinimui.

Minėdamos šių metų Kovo Aštuntą, 
brangios draugės, dar labiau suglauski- 
me savo eiles, paskubinkime žingsnius.

Priešfašistinėms orgapizacijoms gau
kime daugiau narių, spaudai skaitytojų, 
savo darbams naujų talkininkių. Gauki
me daugiausia naujų narių savo apšvie- 
tos organizacijai, Lietuvių Literatūros 
Draugijai šiame Pergalės Vajuje.

Kur niekas neveikiama, pradėkime. 
Kiekvienoje kolonijoje {vykdykime mi
tingus ar pramogas salėse, ar nors vir
tuvėse prie arbatos. Tuose mitinguose at
likime ką nors už pergalę.

Ar yra tokia kolonija, kur niekas ne
turi virtuvės?

Ar yra tokių žmonių, kurie visai basi, 
nebegalėtų sueiti žiemos laiku?

Jeigu ne, tai nėra tokios kolonijos, 
kurioj negalėtų įvykti mitingas ar pra
moga. Kariaujantieji atlieka savo parei
gas, kad mūsų namai būtų saugūs, kad 
mes būtume laisvi. Mes atlikime savo da
lį tam, kad jie turėtų kuo kariauti, 
kuo apsirišti žaizdas, atpildyti pralietą 
kraują, prisidengti nuo audrų.

Minėkime, akstindamos veikimą padė
sime pergalei ir kartu liūdesio ir lūkes- 
ties paliestoms draugėms. Keno širdis 
nesuakmenėtų be pertraukos mąstant tik 
apie savo mylimuosius? Naudingo darbo 
džiaugsme veiklios moterys paskandina 
ne vieną karčią valandą ir sutaupo svei
katos savo laimingesnei ateičiai ir 
džiaugsmui sugrįžtančių mylimųjų.

Kaip su mitingų programomis? Dary
kime įspūdingiausias, kokias galime, su 
svečiais ar namiškiai kalbėtojais ir dai
nomis - muzika - vaidinimais. Tačiau ne
buvimas kalbėtojų neturėtų pastoti kelio 
mitingams. Turime, draugės, gražiausios 
literatūros savo žurnale Šviesoje. Užtek
tų draugėms susimokinti padeklamuoti 
ar gražiai paskaityti vienas kitas eiles, 
parinktą straipsnelį ar vaizdelį, dar su
tartinai uždainuoti ir draugiškai pasi
tarus kokį naudingą darbą paremti. Esa
me tikros, kad kiekvienoj kolonijoj turite 
tam pritarėjų, tik ne visuomet turinčių 
drąsos pradėti.

Mūsų krašto ir talkininkų geriausis 
jaunimas ir visokio amžiaus partizanai 
turi drąsos kariauti, kęsti žaizdas ir mir
ti mūšiuose apvalymui pasaulio nuo bar
bariško nacizmo. Argi galime mes, jų 
motinos, žmonos ir draugės dėl nedrąsos 
atsisakyti jiems pagelbėti? Žinome, jūs 
griausmu atsakytumėt: “Negalime!” 
Tad, lai šių metų Kovo Aštuntoji, visas 
mobilizacijos mėnuo ir visi metai bus di
džiųjų darbų metais už greitą ir visuo
tiną pergalę ant fašizmo!
Lietuvių Literatūros Draugijos Centro 

Moterų Komitetas:
O. Depsienė, pirm.
S. Sasna, sekr.
F. Kazakevičienė, ižd.
K. Petrikienė, mezgimo vedėja,

, E. Mizarienė,
L. Kavaliauskaitė.

brooklynietėmis pasiųsti, kur 
priklauso. Taipgi ji raportavo, 
kad šios draugės mezgėjos pa
sidarbavo :

P. Bakšienė numezgė 9 po
ras pančiakų, M. Liuzinienė 7 
poras, A. Mačiukienė 1 porą 
pančiakų ir 7 poras pirštinių, 
M. Kulbienė 3 svederius su 
rankovėmis ir N. Simbnaitiene 
1 svederį su rankovėmis. Vi
so pasiųsta 17 porą pančiakų, 

4 svederiai ir 7 poros piršti
nių. Už tai reikia atiduoti di
delis kreditas mūsų draugėms 
už jų darbštumą.

Komisija aukų rinkimo, Ma
rijona ^Luzinienė, Amilija Že
maitienė ir J. K. Navalinskie- 
nė raportavo, kad pinigais yra 
surinkta dėl lietuvių raudon
armiečių $50 ir Laisvei $13, 
viso $63. Pasiųsta sykiu su 
pasveikinimu Laisvės šėrinin- 

kų suvažiavimo. Visų, raportai 
priimti.

Nors mūsų maža kolonija ir 
lietuvių mažai palyginus su ki
tais didmiesčiais, tokiais, kaip 
kiamynystėje esantieji Scram
ton, Wilkes Barre ir kiti, mes 
daug nuveikiame dėl šio karo 
laimėjimo prieš žiaurųjį fa
šizmą. Visur turėtų moterys 
darbuotis organizuoti kliubus 
traukti pašalines moteris į 

Mielosios Sesės, Lietuvės!
Tarybinių moterų ir ta

rybinės liaudies vardu aš 
perduodu jums karščiau
sius sveikinimus!

Aš dirbu garlaivyje, kuris 
atvyko iš Tarybų Sąjungos 
į Ameriką. Nežiūrint sun
kiausių plaukiojimo sąlygų 
ir ilgai trunkančių kelionių, 
laivo vadovybė puikiai atsi
liepia apie mano darbą.

Ligi paskutinioj reiso aš 
dirbau Murmansko aerodro
me. Į ten labai dažnai at
lėkdavo vokiški lėktuvai ir 
numesdavo bombų. Bet nei 
karto aš nepagalvojau apie 
pavojų. Vienintelė mano 
minti ir tuomet būdavo: ly
giomis su vyrais nesvyruo
jant atlikti man pavestą 
uždavinį.

Vieno bombardavimo me
tu aš buvau sunkiai sužeis
ta ir turėjau du mėnesiu 
išbūti ligoninėje. Pasveiku
si, aš nuėjau dirbti prie jū
rinio transporto. Dirbdama 
ant laivo, aš taip pat pade
du Raudonajai Armijai, pa
dėdama pristatyti karinius 
krovinius.

Aš žinau, jog vokiškieji 
budeliai daugybę kančių at
nešė Tarybos liaudžiai ir 
ypač tarybinėms moterims. 
Hitlerininkai žiauriai išnie
kino tarybinę moterį, laiky
dami ją gyvulio vietoje; jie 
atėmė iš moters visas tei

darbą. Del platesnio veikimo 
rengti pramogas paramai per
galingos Sovietų Raudonosios 
Armijos, Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus.

Mūsų Moterų Skybius nusi
tarė ruošti parengimą Motinų 
Dieną 4r pusę pelno skilti A- 
merikos Raudonajam Kryžiui. 
Komisija išrinkta iš 6 darbščių 
draugių. Nutarta kreiptis pas 
5—Moterų skyr 
geros valios žmones, kad pa
aukotų šiam parengimui, kas 
ką galės pinigais ir iš valgo
mųjų daiktų. Komisija eis pas 
biznierius ir profesionalus, 
taipgi pavienius žmones. Ne
atsisakykite paaukoti šiam 
svarbiam tikslui.

Moterų skyrius prašo kitų 
organizacijų nerengti tą die
ną nei jokio parengimo, vi
siems, kaip vienam, dalyvauti 
šiame parengime. Vėliau pra
nešime daugiau informacijų.

Moterų Skyrius atsišaukia į 
visus, kurie-kurios galime, au
kokime kraujo Raudonajam 
Kryžiui.

Moterų Skyriaus - 
Korespondentė J. K. N.

Raudonasis Kryžius 
Prašo Mūsų Talkos
Kovo 1-mą prasidėjo 

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus vajus:

Sukelti šimtą dvidešimt 
penkis milijonus dolerių ap
rūpinimui įvairiais patogu
mais mūsų karių.

Teikimui pagalbos jos rei
kalingiems kariams ir civi
liams.

Gavimui 70,000 pančių 
kraujo kas savaitė.

Mes tikimės, kad moterys 
atliks savo pareigas ir tose 
srityse.

ses, kurias mums suteikė 
tarybinė konstitucija.

Hitleriniai budeliai užąį- 
mojo pavergti ne tik Tary^ 
bų liaudį, bet ir visą pasau
lį. Bet niekuomet jie to ne
sulauks! Visos laisvę mylin- 
čiosios tautos vieningai stos 
į kovą prieš Hitlerį ir jo 
bendrininkus. Bendromis 
visų jėgomis bus sunaikin
tas fašistinis brudas.

Mes, moterys, padėsime 
savo broliams ir vyrams 
viskuo, kuo tik galėdamos. 
Tarybinės moterys kovoja 
lygiomis su vyrais visur— 
fronte ir užfrontėje.

Mes mylime savo tėvynę. 
Mes didžiai branginame sa
vo ramų, laimingą gyveni
mą ir su tokia pat jėga ne
apkenčiame fašistinių oku
pantų. Jūs, moterys, mielo-* 
sios sesės lietuvės, visa tai 
ir pačios puikiai supranta
te. Jūs žinote, kad jūsų pa
galba taip pat pagreitins 

galą Hitleriui ir priartins 
taiką ir laisvę. Jūsų seserys 
Tarybų Lietuvoje įvertins 
jūsų pagalbą.

Jaunoji Tarybų Lietuvos 
respublika greitai bus Rau
donosios Armijos išlaisvin
ta nuo fašistinių okupantų. 
. -.Tegyvuoja moterys, did
vyriškai kovojančios su mū
sų bendru priešu!

Tegyvuoja Jungtinių Tau
tų kovos sąjunga!

Šis kostiumas važiavimui į 
darbą ar liuosos dienos popie
čio išeigai tinka daryti iš plo
nos vilnukčs ar bovelnos au
dimų. Forma gaunama 12 iki 
42 dydžio.

Su formos užsakymu siųsti 
ir 16 centų. Adresuoti: Mary 
Sincus, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y.

Ant sausžemio būnanti jū
rininkai irgi privalo gauti 
maisto štampų knygeles. Jiems 
tame pagelbsti-unija.
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Antihitlerinio Montreal© lietuvių Komite
to Skubūs Darbai ir Planai

Kraujo Aukavimas
Montrealo Lietuvių Komite

tas Prieš Hitlerio Agresiją 
kreipiasi į visus ir visas Mont
real© lietuvius, kad galintieji 
aukotų savo kraują Kanados 
Raudonajam Kryžiui.

L. B. buvo rašyta, kad minė
tasis komitetas imasi žygių 
padėti Raudonajam Kryžiui 
gauti kuo daugiau kraujo au
kotojų iš lietuvių. Ten buvo 
paduotas sąrašas tų, kurie jau 
aukavo kraujo, šiomis dieno
mis trys lietuviai vėl per ko
mitetą užsirašė aukoti kraujo, 
būtent: A. Keršys, A. Matju- 
kas ir A. Bubelis.

Pradžia gana graži ir Mont
realo lietuviai puikiai atsakė į 
komiteto atsikreipimą, bet dar 
neužtenka. Raudonajam Kry
žiui reikia daugiau kraujo. To
dėl, kurie jaučiatės sau už pa
reigą (o pareiga turi būti mū- 

-sų visų), prašomi be atidėlioji
mo užsiregistruoti pas Mont- 
Tealo Lietuvių Komitetą Prieš 
Hitlerio Agresiją, arba tiesio
giniai Raudonojo Kryžiaus kli
nikoj, 1426 Bishop St. Tel. PL. 
9821.

Tačiau atsižvelgiant į tai, kad 
rusai perka nuo savęs irgi, tai 
reikalauti, kad jie padengtų, 
mūsų trūkumą, būtų visai ne
teisinga.

Montrealo Lietuvių Komite
tas Prieš Hitlerio Agresiją, 
pasvarstęs šį dalyką, priėjo iš
vados, kad, atsižvelgiant į Ka
nados lietuvių tokį didelį įver
tinimą priešfašistinių kovotojų 
ir gausią paramą jiems, leng
vai galima sukelti tą trūkumą 
patiems lietuviams. Todėl 
Montreale, mūsų komitetas už
sėdėjome sau kvotą sukelti 
tarp Montrealo lietuvių $100 
iki kovo mėn. 7 d., kad pa
dengti dalį trūkumo dėl ambu
lanso lietuviams kovotojams 
Raudonojoj Armijoj. Mes krei
piamės į visus Montrealo lie
tuvius, kurie kiek galėsite pa
aukoti, priduokite savo aukas 
bet kuriam iš Montrealo Lie
tuvių Komiteto narių.

Sukeikime Dar $100 Del 
Ambulanso

Kaip visi Kanados lietuviai, 
taip ir Montrealo aukštai įver
tino mūsų brolius lietuvius, he
rojiškai kovojančius kartu su 
galingąja Raudonąja Armija 
prieš Hitlerio ir jo Ašies govė- 
das, prieš visų Suvienytų Tau
tų bendrą priešą ir už išlaisvi
nimą Lietuvos, suaukodami to
kias stambias sumas nupirki
mui ambulanso lietuvių dali
niams Raudonojoj Armijoj.

Tačiau ne viskas išėjo, kaip 
norėjome. Aplinkybės susidė
jo, visai nepriklausančios nei 
nuo mūsų, nei nuo Nacionalio 
Kanados Lietuvių Komiteto, 
nei nuo Raudonojo Kryžiaus, 
kad kaip buvo manyta nupirk
ti ir pasiųsti nuo Kanados lie
tuvių du ambulansu, dabar ne
galima. Kanadoje dabar dau
giau negaminama tos rūšies 
ambulansu, kokius buvo many
ta pirkti, bet gamina daug ge
resnius, moderniškesnius, pil
nai pritaikintus paskutiniems 
moderniško karo reikalavi
mams. Bet už tai daug ir bran
gesnius. Visa tai pilnai išaiš
kino Nacionalis Kanados Lie
tuvių Komitetas, Liaudies Bal
so Nr. 590. Ten pat komite
tas nurodė, kad pakeitus Ka
nados vyriausybei ir Raudona
jam Kryžiui planus ir perkant 
nors ir vieną, bet daug pato
gesnį ambulansą, Nacionaliam

Drabužių Rinkliava
Montrealo lietuviai, ačiū 

abiejų Lietuvių Literatūros 
Draugijos kuopų pasidarbavi
mui, jau nemažai paaukojo 
drabužių karžygiškosios Ka
nados talkininkes Sovietų Są
jungos žmonėms, ši kampani
ja rinkimui drabužių dėl So
vietų Sąjungos žmonių yra ve
dama gana plačia papėde.

Kanados vyriausybė ir žmo
nės žino, kad apgynimas Mas
kvos, Leningrado ir paverti
mas Stalingrado nacių kapais, 
nebuvo juokai. Jų fabrikai ga
mina ginklus, amuniciją ir ap
sivilkimą herojiškiems rau
donarmiečiams. Sovietų Są
jungos civiliai žmonės jau se
nai atsisakė ne tik nuo visų 
patogumų, bet ir nuo reikalin
giausių sau dalykų, su di
džiausiu troškimu, kad tik ka
ro frontai būtų visu kuo aprū
pinti. Paskutinė karo eiga ry
tiniame fronte tą įrodė. Jie, 
gindami savo kraštą, didvyriš
kai naikindami Vokietijos fa
šistus, gina viso pasaulio žmo
nijos laisvę, naikina visų Su-| 
vienytų Tautų mirtiną priešą. 
Todėl ir Kanadoj taip plačiai 
renkama drabužiai, kas turi 
atliekamų ir išgali paaukoti.

Kaip aukščiau sakyta, mont- 
realiečiai jau nemažai paau
kavo drab/ižių. Bet plačiau iš
vysčius šį darbą, būtų galima 
dar daugiau drabužių surink
ti. Todėl Montrealo Lietuvių 
Komitetas nutarė, kooperuo
jant su LLD kuopų jau išrink
tais komitetais stengtis praves
ti daug plačiau šią kampaniją 
tarp Montrealo lietuvių. Mes 
kreipiamės į visus lietuvius ir

bužių pristatymas neįmano
mas, praneškite komitetui (ar 
LLD kuopoms), mes stengsi
mės paimti iš jūsų namų. Tas 
pats ir su jų išvalymu (nes vi
si drabužiai siunčiami į Sovie
tų, Sąjungą turi būti išvalyti), 
jei aukotojas ar aukotoja savo 
aukojamus drabužius išvalys, 
labai gerai, bet jei ne, komite
tas arba LLD kuopos pilnai 
sutinka išvalyti paaukotus dra
bužius savo lėšomis.

Tikimės, montrealiečiai at
silieps į šį mūsų atsikreipimą 
dėl paaukavimo drabužių So
vietų Sąjungos žmonėms.

Raudonojo Kryžiaus 
Kampanija

Dabar, kada žmonija ken
čia daugiau, negu kada nors 
pirmiau ir dar daugiau nuken
tės, negu mes galime įsivaiz
dinti, — Raudonajam Kryžiui 
reikalinga pinigų aprūpinimui 
kareivių, karo belaisvių ir me- 
dikaliams reikalams. Todėl 
Kanados Raudonasis Kryžius 
ruošiasi pradėti kampaniją su 
pirma diena kovo mėnesio už 
sukėlimą $10,000,000.

Reikalas svarbus ir aiškinti 
daug nereikia. Mes raginame 
visus Montrealo lietuvius, kas 
kiek gali, prisidėti su pinigi
ne parama prie šios Raudono
jo Kryžiaus kampanijos. Prie 
to, Montrealo Lietuvių Komi
tetas Prieš Hitlerio Agresiją 
rengia koncertą, sekmadienį, 
kovo 28 d., Lietuvių Kliubo sa
lėje, kurio visas pelnas bus 
paskirtas dėl Raudonojo Kry
žiaus. Mes prašome visas 
Montrealo lietuvių organizaci
jas tą dieną neruošti jokių 
kitų parengimų, o kviečiame 
visus pasiruošti kuo skaitlin
giausiai dalyvauti minėtame 
koncerte.

J. Lesevičius, 
Komiteto Sekretorius.

Paterson, N. J.
Vieton Špygos, Gavo Dūlią
Vasario 21 d. Patersone, 

kaip buvo garsinta, net devy
nios lietuviškos organizacijos, 
išskyrus progresyves, buvo su
rengusios prakalbas neva pa
minėjimui Lietuvos nepriklau
somybės 25 metų sukakties. Ir 
kad geriau dalykas atrodytų 
apmaskuotas, tai magaryčioms 
pridėjo neva paminėjimui ir 
George Washington gimtadie
nį. žinoma, tuom obalsiu pri
sidengę apgavo miesto majorą. 
Majoras, kaip jo prisiųstas 
sekretorius sakė, pats negalė
jo pribūti dėl susidėjusių visos 
eilės reikalų, tad prisiuntęs jį 
pasveikinti šį parengimą. Ma
joro sekretorius Walter Morris 
kalbėjo striukai, ragindamas 
lietuvius vieningai remti Su
vienytų Tautų karines pastan-

Baisioji Tragedija
SEATTLE, WASH. — Va

sario 17 d. čia atsitiko nelai
mė. Boeing Aircraft Co. 4 mo
torų bomberis buvo tik pa
baigtas ir tik reikėjo išprakti- 
kuot pirmą kartą. Susėdo U 
geriausių ekspertų, mechani
kų, inžinierių ir išlėkė išprak- 
tikuot. Aplėkė keletą mylių 
apie miestą ir grįžo atgal į 
Boeing dirbtuvę. Apie vieną 
mylią nuo Boeing Co. išdirby- 
stės kas nors pasidarė su in- 
žinais, kad atsisakė dirbt ir 
lėktuvas puldamas žemyn atsi
mušė į Frye Co. gyvulių mu- 
šyklą. Tai buvo dienos laikas, 
12:30 vai., kada6 darbininkai 
buvo pradedą darbą po pietų.

Lėktuvas puldamas visu smar
kumu perėjo per 5 florų bil- 
dingą, nusinešdamas su savim 
31 gyvastį!

Frye Co. darbininkų užmu
šė 18, du firemonai užtroško 
begesindami ugnį ir 11 eropla- 
no lėkikų žuvo. Ir daug yra 
sužeistų, apdegusių, kai kurie 
dar gali mirt, o kiti gal bus 
invalidais visam savo gyveni
mui.

Yra ir du lietuviai sužeisti: 
Stanley Coover apdegintas, 
Joe Martinkui koja nulaužta.

Lėktuvo valdytojas (pilot) 
buvo vienas iš geriausių eks
pertų, nes buvo jau lakūnu 
1917 m. kare Ir visą laiką bu-

vo kaipo pirmutinis ekspertas 
išbandyt lėktuvus. Jo vardas 
E. T. Allen.

Kai lėktuvas krito į Frye 
Co. dirbtuvę, tai uždegė visą 
dirbtuvę. Kiti darbininkai iš
šoko per langus, o kitus suma
lė į šmotelius, kad dar nė 
šiandie nėra visi surinkti, nes 
kitų nei kaulų neliko.

Gaisras degė per dieną ir 
naktį. Buvo baisi tragedija, 
nes daugybė žmonių subėgo 
apie dirbtuvę. Moterys atbėgo 
žiūrėt, ar jų vyrai liko gyvais. 
Bet kariuomenė tuojau buvo 
pašaukta ir žmonių neprileido 
prie dirbtuvės.

Kanados Lietuvių Komitetui 
dar trūksta $300.

Nacionalio Lietuvių Komite
to buvo nurodyta, kad tą trū
kumą, jei bus reikalas, sutin
ka padengti Rusų Federacija.

lietuves, kas turi bent kokių 
atliekamų drabužių, nors jau 
būtų ir panešioti, bet jei dar 
tinkami dėvėjimui, paaukoti 
dėl nukentėjusių Sovietų Są
jungos žmonių. Jei kam dra

Karo sekretoriaus padėjėjas Robert P. Patterson svei-
kinasi su Niujorko majoru LaGuardia, Abudu nesenai 
kalbėjo American Labor Press Association konferenci
joje, kur dalyvavo daugiau, kaip 250 ADF ir CIO lei-

gas sumušimui fašizmo.
Buvo atstovas ir nuo civilių 

gynimo komiteto, kuris plačiai 
nurodė, kaip civiliam užsilai
kyti laike atakų iš oro. Taipgi 
ragino surinkti įvairius metali
nius daiktus, kaip tai: bloki
nius kenus ir kitus gelžgalius.

Lietuviški. kalbėtojai buvo 
net šeši, tarpe jų. net 2 kuni
gai. Visi kalbėtojai, išskyrų^ 
Januškį, kalbėjo-plūdosi visai 
nesivaržančiai, neišskyrus nei 
Tėvynės redaktoriaus Bajoro. 
Plūdo jie, kiek tik jų biednos 
galvelės leido, didvyriškąją 
Suvienytų Tautų narę Sovietų 
Sąjungą. šaukė pasikaustyti 
puspadžius kovai prieš Sovie
tų Sąjungą, kai ateis laikas. 
Bet nei vienas iš jų neprisi
minė nei prabėgamai apie hit
lerininkų žiaurumus Lietuvoje, 
ir nei vienas nei puse lūpų, 
neparagino lietuvius padėt 
Raudonajai Armijai išvyti Hit
lerio kanibalus iš Lietuvos.

Mat, k (irgi čia jie k'albės 
arba ragins lietuvius vienin
gai kovoti prieš hitlerizmą, 
kuomet pats Hitleris iš Berly
no tiesiog prisiuntė kunigus 
Prunskius, Smetonas ir kitus 
savo gizelius virti smalą prieš

džiamų laikraščių redaktoriai.

Tai viena iš didžiausių tra
gedijų, kokias Seattle turėjo, 
žmogus išėjo į darbą, visai ne
tikėdamas, kad kas gali atsi
tikt, bet iš nelaimės darbinin
kas negali išbėgt.

Apgailėtina tų jaunų lakū
nų, kurie prarado savo gyvas
tis.

Taipgi gaila ir tų draugų 
darbininkų, kurie žuvo toj ne
laimėj. Tarpe užmuštų buvo 
viena moteris.

Gilios užuojautos žuvusių 
draugų šeimynom, nes visi 
darbininkai ir darbininkės yra 
mūsų draugai ir draugės.

S. G.

giau susivaržančiai, niekinda
mas Sovietų Sąjungą prisimi
nė nors pripuolamai ir apie 
Hitlerio siekius sunaikinti eko
nominiai ir tautiniai Lietuvą. 
O kad parodyti save “revoliu- 
cijonierium,” tai net pasakė, 
kad Lietuvos nepriklausomy
bės atkovojimo instinktas kilo 
Francūzų. Didžiojoje Revoliu
cijoje. Taipgi Januškis, nors 
prabėgamai, pripažino, kad 
apie Lietuvos nepriklausomy
bę ir vidujinę santvarką pa
skutinį žodį tars patys Lietu
vos gyventojai, o ne amerikie
čiai lietuviai.

Bajoras perskaitė ir rezoliu
ciją, kurioje prašo, kad Roose- 
veltas pasiųstų kariuomenę į 
Lietuvą, kuomet Suvienytos 
Valstijos (ne tautos) karą lai
mės, kad išvytų komunistus iš 
Lietuvos ir pasodintų tokius 
ponus, kaip Bajoras, vesti 
Lietuvos reikalus.

■Vietinis eilinis parapijonas, 
Ignas Kulikaitis, perskaitė 
vardus tų lietuvių iš Paterso- 
no, kurie tarnauja Dėdės Ša
mo karinėse jėgose. Taipgi jis 
nuo savęs pridūrė, kad Lietu
vos ir mūsų viso civilizuoto 
pasaulio vyriausias priešas yra 
hitlerizmas ir prieš jį turime 
kovoti. Ir kad tik tuomet galė
sime su. džiaugsmu apvaikščiot 
Lietuvos nepriklaus o m y b ę, 
kuomet hitlerizmas bus su
triuškintas.

Atidarant prakalbas, sugie
dota Amerikos ir Lietuvos 
himnai ir pertraukoj sudaina
vo dvi liaudiškas daineles — 
“Plaukia Sau Laivelis” ir “Ei
nu Per Dvarelį,” solo, kaip 
pirmininkas sakė, solistė M. 
Žilėnas. Dainavimas išėjo vi
dutiniškai, ypatingai žemesniu 
balsu dainuojant “Einu Per 
Dvarelį.” Nepatartina M. Zi- 
lėnienei dainuoti aukštesniu 
balsu, nes aukštesniu balsu 
dainuojant labai sunkiai eina
si.

Būčiau ir pamiršęs, kad bu-

įdėtas tik apgavimui miesto 
majoro, tai nei biskio neperdė- 
jau, nes nei vienas iš kalbėto
jų nei pripuolamai neprisimi
nė apie Washingtono atliktus 
darbus ir jo pasišventimą už 
Amerikos laisvę ir kovas prieš 
tų laikų Amerikos pavergėjus, 
žinoma, jie ir negalėjo kalbėt 
apie žmonijos ir jos didvyrių 
kovas už laisvę, nes tai prie
šinga Hitlerio principam.

Koks tai bjaurus pasityčio
jimas tų elementų iš istorijoj 
dar negirdėtos Raudonosios 
Armijos karžygiškos kovos už 
laisvę mylinčios liaudies ir ci
vilizacijos išgelbėjimą nuo su
naikinimo per fašistinius raz- 
baininkus. Kuomet pasaulio 
didieji žmonės ir sykiu mūsų 
šalies prezidentas Rooseveltas, 
sveikino ir atidavė didžiausią 
pagarbą Raudonajai Armijai 
ir jos vadovybei, 25 metų Rau
donosios Armijos gyvavimo 
proga, tai lietuviški hitleriniai 
apjakeliai pristigo ir žodžių 
Sovietų Sąjungos išniekinimui. 
Kuomet Amerikos vyriausybė 
mato, kad Sovietų Sąjunga ir 
jos Raudonoji Armija yra pa
saulio simbolis išgelbėjimui 
pasaulyje civilizacijos ir lais
vės (savaime aišku, negali 
būt išimtis ir,Lietuva), tai lie
tuviški Kvislingai priimdinėja 
rezoliucijas, kad Amerika iš 
naujo užpultų Lietuvą ir vėl 
Lietuvą paskandintų Lietuvos 
žmonių, kraujuose, kuomet 
Raudonoji Armija išvys Hitle
rio razbaininkus iš Lietuvos! 
Ir norima, kad išvijus svetimą 
tironą, pasodinti būtų savieji 
tironai, toki kaip Smetona, 
ant Lietuvos liaudies sprando. 
Oh, jūs Kvislingai!

Bet jūsų troškimai neišsi
pildys ! Buvęs.

What yau&Mf With
WAR BONDS

SVARBIOS KNYGOS

vo renkamos ir aukos lėšų pa
dengimui, o kas atliks nuo lė
šų, tai eis į “Lietuvos atstaty
mo fondą.” Na, tai ir pelnė, 
kaip Zablackas ant muilo, bū
tent $26.34. Tad pirmininkas 
su apgailestavimu pranešė, 
kad neužtenka nei lėšų pa
dengimui, o apie fondą tai ne
są nei ko kalbėt.

Kodėlgi dabar taip paskū- 
pėta aukų dėl “Lietuvos atsta
tymo” ? Atsakymas bus praei
ties ponų darbuose dėl atsta
tymo Lietuvos, fondų. Lietuviai 
gavo pamokas, būtent: per to
kius pat meklerius buvo iškau
lyta viliugingu būdu kaip iš 
kurių ir po gerą žiupsnį dole
rių Lietuvos atstatymui po 
praeito pasaulinio karo. Bet jų 
aukos didžiumoje sulindo į jų 
kiauras kišenes, o kurios ir pa
siekė Lietuvą, tai gavo tik tie, 
kuriem tikrenybėje jokių, au
kų nereikėjo. O kuriems aukų 
Lietuvoje reikėjo, tai tie ne
matė jų. Tad dabar tie mekle- 
riai vieton šimtinių, gavo . di
delę dūlią, ir kaip atrodė—la
bai juos nervino.

Taipgi juos labai nervino, o 
ypatingai p. Bajorą, kad per 
prakalbas buvo paskleisti la-

Hitler found out that his high pow
ered mechanized and motorized 
army bogged down in the snow and 
mud of the Russian Winter. Al
though our Army is largely mecha
nized the cavalry horse is still a 
highly essential factor in this mount
ed division and in the Field Artil
lery. The Army also maintains re
mount farms where many cavalry 
horses are bred and raised.

These select horses cost from $100 
to $165 and our crack cavalrymen 
are expert riders and carry on the 
traditions which have followed the 
cavalry from the earliest days of 
the Army. Purchase of War Savings 
Bonds will insure good mounts for 
the Cavalry. You and your neigh
bors buying .War Bonds and Stamps 
regularly every pay day can help 
buy these horses for the U. S. 
Cavalry. Invest at least 10 percent 
of your income in War Bonds. •

' V. S. Treasury Department

Oakland, Calif. >— Gais
ras didžiame Albers malū
ne ir greta stovėjusiame lai
ve padarė apie $5,000,000 
nuostolių.

Sovietų Sąjungą. O, žinoma, peliai. “Ne Veidmainingi Buč- 
negalima užpykdyti savo bo- kiai Išgelbės Lietuvą.” 
są! Kaip minėjau, kad George

Amerikos lakūnai ties 
Burma sužalojo japonų lai-

Januškis kalbėjo kiek d.au- Washington gimtadienis buvo V<į 7,000 tonų.

RAISTAS
Apysaka iš Chicagos lietuvių gyvenimo, dirbančių 

gyvulių skerdyklose
PARAŠE UPTON SINCLAIR

Pataisytas ir papildytas lietuvių kalbon vertimas.
450 Puslapių. Kaina $1.00.

• • • • • •
Mortos Vilkienes Divorsas

Puikus vaizdas Amerikos lietuvių gyvenimo.
PARAŠE MIKAS RASODA

Apysaka, kur autorius labai gyvai vaizduoja ekono
minį, politinį ir kultūrinį lietuvių gyvenimą Amerikoje.

Puslapių 820. Kaina $1.00.
Nurodoma kaip paprasti darbininkai išsilavina ir patampa 

visuomenės veikėjais. Kaip biedni bemoksliai išeina aukštus mok
slus ir atsiekia profesijas su kitų pagalba, o vėliau būna baisiai 
nedėkingi savo prieteliams. Vieniems progresuojant, o kitiems 
tinginiaujant atvykusioms į šią laisvą šalį, prasideda kova švie
sos su tamsa. Ji pasireiškė formoje divorso jaunoje šeimoje, kur 
iškyla daug skandalų. •• © © ••'

English - Lithuanian 
Self - Instructor

Tai rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietu
viškai. Taipgi gali pasinaudoti lietuviai, norintieji mo
kytis anglų kalbos.

PARAŠE DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Puslapių 252, stipriais audimo apdarais, kaina $1.50.

• • • • • •

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais
SUTAISĖ DR. D. PILKA

Kaina $1.00 už egzempliorių.

• • • • • •

“Gyvenimo Saulėleidis”
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą
Parašė ir Išleido Graborius

JOSEPH LeVANDA-LKVANDAUSKAS
800 puslapių, kaina $1.25.

Kiekvienam svarbu susipažint su sekamais dalykais: Laidojimų 
istorija, papročiai, apeigos, testamentai, advokatai, teismai ir kiti 
dalykėliai. Taipgi balzamavimas, plastika, kaukės, chemikalai, 
taxidermija, koplyčios, kapinės, mausolėjai, deginimai, mirusio 
tu to pervedimai ir tt.

• • • • • •

Bešvintantis Rytas
STASIO JASILIONIO EILIŲ RINKINYS

Daug gražių eilių, puikus pasirinkimas skambių eilučių vaiku
čiam mokytis deklamuot.

288 puslapių. Kaina 50c.
• • • • « • •

Vokiškieji Grobikai — Mirtini 
Lietuvių Kultūros Priešai

PARAŠE DOCENTAS KOSTAS KORSAKAS
Bruožai iš Lietuvos karų su vokiečiais nuo 853 metų iki šių dienų.

Puslapių 82. Kaina 10c.
• • • • • •

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
PARAŠE DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

Kiekvienas žmogus privalo šią knygą turėti savo namuose. La
bai svarbūs patarimai ką daryti susižeidus, staigiai kam apslobus 
arba apsirgus kada sunku gauti gydytojaus pagalba.

Si knyga duoda daug receptų, sulyg kuriais gausite vaistų gydy
tis pagal nurodymus knygoje.

Kaina $1.00.
• • • • • •

New Yorko Pasaulinės Parodos 
Paveikslą Albumas

Būtinai įsigykite šį papuošalą savo namų knygynui. Tai pui
kiausia padaryta knyga lietuvių kalboje. Trijų spalvų viršeliai; 
daugybė gražių paveikslų iš Pasaulinės Parodos 1939 ir 1940 mm. 
Taipgi telpa paveikslai pasauliniai garsių pastatų New YorkJ 
mieste. Yra daug mokslinių informacijų apie naujovinę techniką 
ir yra skambių bruožų iš Amerikos istorijos.

56 puslapių; kaina 25c.

“Laisvės” Administracija
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.
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Baud. Armija Suėmė 3,000 
Užmušė 8,000 Nacių ir Atva
davo 302 Miestus ir Kaimus
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Bostono ir Apylinkės Žinios Hartford, Conn.
Penktas Puslapi*

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Beeinant mūšiams, mūsų kariuomenė keliuose sek

toriuose prasiveržė per drūčiai aptvirtintas priešų ap
sigynimo linijas ir tikrai gręsė dvigubai apsupt vokie
čių fašistų kariuomenę.

Priešai, suprasdami pavojų, pradėjo trauktis atgal 
j vakarus, o mūsų kariuomenė vis kirto jiem smūgius.

Neatlaidžiai vydamasi priešus, mūsų kariuomene per 
astuonių dienų kautynes atvadavo 302 apgyventas vie
tas, tame skaičiuje Demiansko miestą ir tos srities 
apskričių centrus Ličkovą ir ZaluČję.

2,353-jų ketvirtainių kilometrų (apie 900 kvadrati
nių mylių) plotas tapo apvalytas nuo priešų kariuome
nes, 3,000 vokiečių paimta nelaisvėn ir pagrobta seka
mi kariniai reikmenys:

78 lėktuvai, 97 tankai, 287 kanuoles, 711 kulkasvai- 
džiai ir daug amunicijos ir kitų karinių medžiagų.

Mūšių lauke priešai paliko daugiau kaip 8,000 
muštų savo karių.

uz-

London, kovo 1. — Vidunaktinis Sovietų radijo pra
nešimas, tarp kitko, sakė:

Į vakarus nuo Rostovo prie Dono mūsų kariuomenė 
atėmė iš priešų daug aptvirtintų punktų.

Hitlerininkai, besistengdami atgriebt prarastąsias 
pozicijas, padarė kontr-ataką, bet ji tapo atmušta.

Į pietų vakarus nuo Vorošilovgrado mūsų kariuo
menė atrėmė priešų kontr-atakas. Sovietiniai tankai 
ir motorizuoti pėstininkai sunaikino apie batalioną vo
kiečių pėstininkų ir išmušė iš veikimo bei padegė pen
kis priešų tankus, 15 trokų su amunicija ir penkis ži
balo bakų trokus.

Amerikos Oficialiai Pranešimai

prisimena jų
tėmija, ko

kaip So. Bo- 
“patri jotai” 

Ncpriklauso-

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Mūsų Dauntless bombanešiai-smigikai, lydimi Light

ning ir Wildcat lėktuvų kovotojų, atakavo japonus Vi
los srityje, Kolombangaros saloje, ir sukėlė ten1 gais
rus. Visi Jungtinių Valstijų lėktuvai sugrįžo.

New Delhi, Indija, kovo 1. — Jungtinių Valstijų oro 
jėgų pranešimas: »

Jungtinių Valstijų bombanešiai vasario 27 d. atakavo 
japonų krovinių laivą 7,000 tonų įtalpos į pietus nuo 
Rangoono (Burmoj); keturiomis bombomis buvo tiesiai 
pataikyta, o kelios kitos nukrito arti laivo. Paskui mū
sų lėktuvai dar atakavo tą laivą, labai žemai skrisda
mi, ir paliko jį bedegantį ir labai pakrypusį.

Buvo matyta, kai, laivo keleiviai stengėsi kuo grei
čiausiai nuleist gelbėjimosi valtis ant vandens, o kiti 
šoko į jūrą. Manoma, kad laivas nuskendo.

Naciai Išstatė Italijai 
Visą Eilę Savo Vers

tiną Reikalavimų
Berne, šveic. — Vokieti

jos užsienių reikalų minis- 
teris, von Ribbentropas su 
nacių generolu Warlimontu 
ir kitais savo karininkais 
derėjosi su Mussolinio val
džia, kaip oficialiai paskel
bė Romos radijas.

Neoficialiai pranešimai 
sako, kad buvę smarkių ki
virčų tarp italų valdovų, 
linkstančių taikytis su Jun
gtinėmis Tautomis, ir na
cių, spiriančių italus laiky
tis kare. Bet, girdi, krizis 
tapęs išspręstas ir, esą, iš
dirbta fašistų Ašies veiks
mų planas prieš Roosevelto- 
Churchillo karinę progra
mų priimtą Kasablaųkoj, 
šiaurinėje Prancūzų Afri
koje. Naciai ir italai, sako
ma, susitarę kariaut išvien, 
kol “tapsiančios visai su
naikintos Jungtinės Tau- 
įos.”

Neoficialiai teigiama, kad 
hitlerininkai išstatė Italijai 
sekamus verstinus reikala- 
yimus:

Italija turi atsiust Vokie
tijai 500,000 italų darbinin
kų; toujau pasiųst dar 15 
^ivizijų italų armijos karan 
prieš Sovietus; pasmarkint 
italų karo laivyno veikimą 
yidųržemio Jūroj prieš an
glus ir amerikiečius, kad ir 
Sū “nacių oficierių pagalba 
italam,” ir griežčiau slopint 
flalų judėjimo j)ąųgą,vis 
smarkiau J s i s i ūbūojančią 
prieš Hitlerį.

t

Nužiūrima, kad Japonai 
Ruošiasi Atakuot Pa

čią Australiją
Australija, kovo 2. —Ge

nerolas MacArthur prane
šė, jog keturiolika Japoni
jos laivų, tarp jų ir karo 
laivai, plaukia linkui Nau
josios Guinejos šiaurinių 
krantų. Menama, kad japo
nai gal rengiasi užpult pa
čią Australiją.

Tie japonų laivai gabena
si daug lėktuvų. Juos pa
stebėjo žvalgybiniai ameri- 
kiečių?-australų lakūnai. Bet 
audra šiuo tarpu neleido 
talkininkų bomb anešiams 
atakuot priešų laivų.

Generolas MacArthur pa
reiškė :

“Mūsų oro jėgos ruošia
si pult juos tuojau, kai tik 
prasiblaivys oras.”

London, kovo 2. — An
glijos ministeris pirminin
kas Churchill pasiuntė svei
kinimą generolui MacAr- 
thurui, kurio vadovybėje 
amerikiečiai ir australai 
sunaikino japonų jėgas Pa
pua srityje, Naujosios Gui
nejos saloje.

Gen. MacArihur atsaky
damas pageidavo, kad pre
mjeras Churchill atsilanky
tų į tą karo frontą. Sako, 
jo atsilankymas daugiau 
reikštų, negu korpusas nau
jos kariuomenės.

WASHINGTON.’ — Ame
rikos karo sekretorius Fr, 
Kųox skaięiųpja, kad naciai 
turi 300 iki 400 sųbmąrinų 
prieš talkininkus Atlanto 
Vandenyne.

Bostono Smaliniai Lietuviški 
“Patrijotai” Minėjo Lietuvos

Nepriklausomybę”

Kiek tik istorija gali atsi
minti, tautos, tautelės, pader
mės ir giminės - gentės, kas 
mętai apvaikščiodavo ir ap- 
vaikščioja tradicinius savo įvy
kius. Toki apvaiksčiojimai bū
davo ir būna labai įvairaus 
pobūdžio. Vieni mini kovų 
pergalę, o kiti savo vadų. To
kiuose minėjimuse - apeigose 
atžymi praeitį ir ko siekiama 
ateityj. Jeigu atžymi tautos 
nuostolius, visa tauta tą dieną 
liūdi, o jeigu pergalę, visi tą 
dieną iškelia didžiausį ūpą ir 
įgauna daugiau drąsos. Bet 
ką ir bekalbėti, jeigu tauta 
apvaikšto savo nepriklauso
mybę.Tokia diena tai būna tau
tos didžiausia šventė. Tą dieną 
visuose tautos kampuose renka
si piliečiai į masinius mitingus, 
apkalba, kaip jų bočiai buvo 
kultūringti, kad net galėjo 
tapti nuo nieko nepriklausomi. 
Per tokias šventes jie rodo 
pasauliui savo kultūrą, kad ir 
ant toliaus jie gali būti nepri
klausomais. Pasaulis labai jau
trus, jis tą dieną klausosi jų 
dainų meliodijų, 
praeitį ir akyliai 
siekia ateityje.

Bet ar žinote, 
stono lietuviški 
minėjo Lietuvos
mybės šventę? Ogi,prieš pami
nėjimą, iš vakaro jie derva 
(smala) ištepė pašalpos krau
tuvės langus, Metodistų ž.iny- 
čios duris ir Lietuvos dainos 
audėją, visų mylimiausią dai
nininką Stasį Paurą. šie van
dalai pasirodė kitataučiams, 
kaip jie valdė Lietuvą ir kaip 
jie vėl nori ją valdyti.

Jų šis vandališkas elgęsis, 
tiek sujaudino vietos kitatau
čius, kad jie ateina pas mus 
ir nori patirti smulkmeniškai, 
dėl ko taip daroma. Kuomet 
mes paaiškinamo, jog tai nėra 
atskirų vandalų darbas, o tri
jų atskirų srovių organizuotas 
darbas, jie traukydami pečius 
stebisi ir sykiu piktinasi tais 
vandalais. Paviršutiniai atro
do, kas čia tokio, bet tikreny
bėje kas kita. Mes į šį niekšų 
darbą kuo mažiausiai kreipė
me domės ir niekur negarsi
nome, o vienok jis plačiai nu
aidėjo. Tūlos organizacijos 

plačiai diskusavo savo susirin
kimuose ir net pasiekė jų cen
trus.

Ar šis vandalų darbas buvo 
tik taip sau kelių niekšų pa- 
simojimas, ar organizuotas? Iš 
visko matyti, jog tai buvo iš 
kalno organizuotas darbas vi
sų trijų srovių: socialistų, ka
talikų ir tautininkų. Visų pir
ma, žinyčios durys ir Lithuan
ian Committee for Russian 
War Relief lango iškaba buvo 
nutepta ir padėti neišskaito
mi užrašai. Sakau, neišskaito
mi todėl, kad mokytojai ir> ko
legijas baigę negalėjo supras
ti, kas ten buvo užrašyta, tai 
kaip galėjo žinoti “Keleivis” ir 
“Darbininkas”, kas ten buvo

užrašyta? Tas tik sakyte sako, 
jog viskas buvo suplanuota iš 
kalno, bet paskirtas tą darbą 
atlikti visiškas nemokša, kuris 
apie anglų kalbą neturi nei 
mažiausio supratimo. Paga- 
liaus, juk padorus žmogus negi 
apsiims tai daryti. “Keleivis”, 
matomai, turėjo pastatęs net 
sargybą ir dabojo, kada tas 
tepalas bus nuimtas.

“Darbininkas” sako, kad šį 
niekšų darbą atliko “komunis
tai” dėl savo reklamos. Gerai, 
tai kokia iš to išvada? Mos 
visi gerai atmename, kaip 
“Darbininkas” savo įstaigoj 
buvo įsteigęs jomarką, mainy
ti šventuosius ant pinigų ir tas 
jomarkas buvo vedamas per 
kelioliką metų iki tamsūnai 
praretėjo ir šventas biznis pra
dėjo smukti nuo koto. Tuomet 
jie, neturėdami kitos išeities, į 
langą įbruko šventą Juozapą 
ir Motiną švenčiausią, o ant jų 
nugarų užkabino tokį užrašą: 
“for sale”. Bet ir tai nieko ne
gelbėjo, jie turėjo nuimti ir 
sugrūsti į pelenų bačką, o jų 
vietoj išstatė pipirnyčias, 
sviestinyčias ir kitus virtuvės 
daiktus. Dabar kyla klausi
mas, kodėl “Darbininko” pi- 
sorius nenutėpliojo smala savo 
lango ir Juozapo su Motina? 
Juk tai būtų buvę gana juo
kinga reklama ir būtų nerei
kėję pakeisti biznis.

Kad taip silpnai protauja 
“Darbininko” pisorius, tai nie
kam nėra nuostabu, nes kiek 
to vyro yra, tiek pas jį ir pro
to. Mat, pas mus padėtis yra 
tokia, — “socialistai” neap
kenčia pažangių lietuvių, ka
talikai purvais drabsto Meto
distų žinyčią, o voldemarie- 
čiai griežia dantį ant daini
ninko S. Pauro, už tai, kad 
jiems nepataikauja, bet rūpi
nasi grynai meno dalykais.

Kaip matote, tai toji traicė, 
ką neseniai bučiavosi, jau pra
dėjo savo juodus darbus.

Jaunutis.

O

PHILADELPHIA, PA

Jau prabėgo du metai kai 
buvo suorganizuota Amerikos 
Lietuvių Choro Bendrovė tam 
tikslui; kad įsigyt savą namą 
su svetaine. Tikslas greitai bu
vo atsiektas. Į trumpą laiką 
buvo sukelta reikalinga suma 
pinigų ir tas namas buvo nu
pirktas. Ir dabar visi yra pa
tenkinti — ne tik tie, kurie da
vė paskolą, bet ir tie, kurie ir 
neprisidėjo finansiškai, šio na
mo įsigijimas suteikė ne vien 
tik Laisvės Chorui pastovią 
svetainę (kuris, žinoma, turi 
užsimokėti savo randą), bet ir 
daugeliui kitų darbininkiškų 
apšvietos ir pašelpinių organi
zacijų, kurios turi savo mitin
gus šiame name.

Paminėjimui dvejų metų su
kaktuvių Amerikos Lietuvių 
Choro Bendrovė rengia puikią 
kalakutų vakarienę su šokiais. 
Atsibus kovo 7 dieną, Laisvės 
Choro svetainėje. Mes žinom, 
kad dabar yra keblu su važi
nėjimu, bet kurie norim nuva
žiuot kur biskį toliau, tai yra 
galima nuvažiuoti busais, ku
rių šiuom kartu dar netrūksta. 
Taigi,- visi prašomi dalyvauti 
aukščiau paminėtam parengi
me ir tuomi išreikšti savo pri
tarimą tiem žmonėm, kurie 
įsteigė šį namą ir toms orga
nizacijoms, kurios dabar jį pa
laiko. Vakarienė prasidės 3 
vai. po pietų.

Negaliu parašyti korespon
dencijos iš mūsų miesto, nepa
minėjęs apie mūsų meno or
ganizacijų veikimą. šiuom 
kartu pirmoje vietoje veikime 
stovi Laisvės Choras. Karui iš
kilus ir mūsų šaliai įstojus į tą 
karą, kad nugalėti, sykiu su 
Jungtinėmis . Tautomis, tą Vo
kietijos ir Japonijos barbariz
mą ir sutaupyti civilizaciją 
pasauly, tai, žinoma, turėjo 
nukentėti ir mūsų choras, iš
leisdamas savo jaunuolius vy-

Mondevideo, Uruguay. — 
Per šausrą išdvėsė 1,500,000 
galvijų Uruguay’uj.

rus į armiją. Buvo jau min
čių chorą paleisti iki karas pa
sibaigs. Bet mūsų mokytojas 
Vincas Visockis ir dar kiti na
riai sakė, kad choras gali gy
vuoti ir turi gyvuoti! Ir dabar 
choras gyvuoja ir veikia gana 
smarkiai.

Dabar jau yra rengiama, po 
V. Visockio vadovybe, gražus

koncertas su daug naujų dai
nų, kurių niekad pirmiau mū
sų choras nėra dainavęs. Taip
gi bus ir gražaus juoko iš 
trumpų komedijų. Kliubo di
džiulė svetainė jau paimta ir 
koncertas įvyks balandžio 1} 
dieną po pietų. Pasižymėkite 
tą dieną ant savo kalendo
riaus. W. B.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas 

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

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

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį.
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Givials 
Geriausias Alus Brooklyne«tai 

adresas

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

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

Gaudami pėdę neužmirškite b 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

Svarbi diena Philadelphi- 
joje bus Kovo-March 21. 
įvyks dienraščio Laisves 
Bankietas ir Koncertas.

Bus graži dainų progra
ma kurią išpildys: Stasys 
Kuzmickas, baritonas, iš 
Shenandoah, Pa.; V. O. Va
liukas, tenoras, iš Wilkes - 
Barre, Pa.; M. Vaidžiuliene, 
sopranas, vietinė. Taipgi 
bus ir kitokių gražių nume- 

programoje iš vietinių 
jaunuolis, žymus 

!. Walant, 
duos smuikos solų. Senas, 
puikios praktikos muzikas 
J. Jurčikonis turi gerą miš
rią orkestrą kuri dalyvaus 
šioje programoje.

Kadangi dabar labai svar
būs mūšiai eina karo fron
tuose, D. M. Šolomskas, vie
nas iŠ Laisvės redaktorių, 
sakys prakalbą karo klau
simais.

Visi philadelphiečiai yra 
širdingai kviečiami dalyvau
ti šioje svarbioje iškilmėje 
naudai dienraščio Laisvės.

n
talentų:
smuikininkas C

J. GARŠVA
Graborlus-Undertakcr

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas ’ veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770
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BŪKITE AMERIKOS PILIEČIAIS
* ’V ». F > U

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 atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.

Le VANDA 1 
® & 

FUNERAL PARLORS ft
Incorporated x

I Juozas Levandauskas

I
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N.Y.

NIGHT—IIAvemeyer 8-1158
Tel. STagg 2-0788 g

a . <

Adv. CHAS. P. KAL 
KnygelSs Autorius

KAINA 35c. =
Mokestį. galite prisiųsti U. S. pašto 

stampomis 5c. arba 3c. vertės, viso už 
35'centus.

Reikalaudami rašykite:

LAISVE
427 Lorimer St, j Brooklyn, N. Y.

/

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

530 Summer Avenue
1. ■: <. ’ f r

Arti Chester Avenue

NEWARK, N. JL

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

. S' *■? D V : u ’ l

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•i* 4* 4*
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.
4* 4’ 4*

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

ra------------------------------------------------- n

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergrecn 8-7179 
SP---------------------------- :--------------------□
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2.

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 1 Sveikatos Maisto 
krautuvę ir pasipirkime nesugadinto maisto su 
vitaminais, būtent:

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.
ENRICH tabletėlės del Anti-Anemia, kraujo celių padauginimo.

3. Alfalfa Arbata ir tabletėlės turtinga vitaminais ir mineralais, 
taipgi gera inkstų valytoja, rūkščių naikintoja ir skausmų mažin
tąja laike mėnesinių.

4. VHF tabletėlės turintiems aukštą kraujo spaudimą.
5. SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmb, 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 nuo1 vidurių užkietėjimo.
8. N-56 CA-83 tabletėlės dėl Peptic Ulcers, Gastritis. Palengvina 

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

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

VITAL HEALTH FOODS
SAVININKAI KANAPORIAI

465 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.
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įeitas Pilsi gpia Trečiadienis, Kovo 3, 1943

NotvYirkiu^/žA'a/iiiioi
Vincas Ulchickas Jau 

Leitenantas
maspe-
Darbi- 

kuopos

LIETUVIAI TURĖS ATSTOVIMĄ GRU 
PE SVETIMKALBIŲ KRAUJO RAUD. 

KRYŽIUI DAVIMO DIENA

Carlin Kalbės Apie 
Rickenbacker

Šv. Jurgio Draugystė Kviečia Visus į Paminėji 
mą Jos 50 Metų Jubiliejaus

Susižeidė K. Kaulinis

Vincent Ulchickas, 
thietis, narys Lietuvių 
ninku Susivienijimo 
Build ers ir Aido Choro, vasa
rio 26-tą, 1943 m., baigė ofi- 
cieriams paruošti kursus Fort 
Benning, Ga., su antro leite
nanto laipsniu.

VINCENT ULCHICKAS, 
antrasis leitenantas.

Kovo 4-ta New Yorke bus 
ypatinga diena, nes tą dieną 
28-nių čionai gyvenančių tau
tų kilmės žmonės susirinks 
duoti kraujo Raudonajam 
Kryžiui atidaryme visos šalies 
kampanijos davimui kraujo 
mūsų krašto ginkluotų jėgų 
gyvastims gelbėti.

Kovo mėnesį prasidėjo Rau
donojo Kryžiaus vajus gauti 
kas savaitė 70,000 pančių 
kraujo ir sukelti $125,000,000 
Raud. Kryžiaus darbui.

Atstovingos daugelio tautų 
grupės — lietuvių, arabų, ar
mėnų, chiniečių, kroatų, ce
chų, danų, holandų, estų, fi
nų, francūzų, vokiečių, grai
kų, vengrų, italų, norvegų, 
lenkų, rusų, slavų, ispanų, šve
dų, šveicarų, ukrainų ir kitų, 
daugelis tautiškuose kostiu
muose, susirinks kovo 4-tos ry
to 10:30 vai. į Raudonojo 
Kryžiaus centralinę kraujo 
vimo stotį, 2 East- 37th 
New Yorke.

riem tik šiuo tarpu galima at
likti toji pareiga. Kraujo duos 
Jonas Gasiūnas, nacionalis vei
kiantysis sekretorius; Anne V. 
Yakštienė, Frances Pakalniš
kiene, Beatrice Kalakauskaitė, 
Elsie Gasiūnienė.

LDS Centras, taigi, visapu
siškai atlieka savo patrijotinę 
pareigą. Jis išleido Centro sek
retorių J. Siurbą ir jaunimo 
sekretorių J. Ormaną kariškon 
tarnybon, o likusieji namie vi
si Centro pareigūnai ne tik 
darbuojasi, bet ir aukoja krau
ją laimėjimui pergalės. Nėra 
abejonės, kad LDS kuopos- ir 
nariai po visą plačią Ameriką 
taip pat pavyzdingai atliks sa
vo ’pareigas, kaip jas atlieka 
Centras.

Sender Garlin, angliško dar
bininkų dienraščio Daily 
Worker įstatymdavystės klau
simais korespondentas ir auto
rius smarkiai parsiduodančios 
brošiūros “Tiesa Apie Readers 
Digest,” kalbės apie Ricken- 
backerį šio penktadienio va
karą, Darbininkų Mokyklos 
Forume, 50 E. 13th St., New 
Yorke.

Per 50 metų savo gyvavimo 
šv. Jurgio Draugystė visuomet 
paremdavo tautiniai kultūri
nius darbus, niekados nepa
miršo streikuojančių darbinin
kų, ištiesė ranką našlaičiams ir 
nelaimėje esantiems savo na
riams.

Mažos Siuvėjų Žinios

da-
St.,

Štai, Kur Jūs Galite 
Paremti Raud. Kryžių 

Ir Pasilinksminti
Šiomis dienomis leitenantas 

Ulchickas yra parvykęs dešim
čiai dienų atostogų. Grįš tar
nybon ateinantį šeštadienį, ko
vo 6-tą. Svečiuojasi pas seserį, 
Mrs. Nellie Sutschek, Maspe- 
the.
, Vincas, kartu su Petru Če
pu (kuris taipgi jau leitenan
tas kariuomenėj), daug pasi
darbavo sutvėrimui ir palaiky
mui LDS jaunimo kuopos Mas- 
pethe. Jo draugai iš LDS ir 

<Aido Choro, kartu su jo gimi
nėmis ir asmeniškais draugais, 
džiaugiasi Vinco pasisekimais 
tarnyboje, taipgi linki jam ge
riausios kloties tolimesnėse 
sunkiose pareigose ir sveikam, 
laimingai sugrįžti karą 
jus.

Lietuvius laisviečius šiame 
kraujo davime atstovaus R. 
Mizara, Laisvės redaktorius ir 
LDS nacionalis prezidentas, 
jau antru kartu einąs duoti 
kraujo; Bronė Zalogiūtė, jau 
kelintu kartu einanti šią pa
trijotinę pareigą.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimą atstovauti savo krauju 
eina LDS Centro vedėjas ir 
raštinės darbininkės,, visi, ku-

PATAISA

laimė- i
B. K.

šeštadienio Laisvėj, aprašy
me apie kariškoj tarnyboj su
žeistą Vitold Zailską buvo 

Įminėta,'kad jo tėvas Frank 
Zailskas gyvena 25 Scholes St. 
Turėjo būti: 35 Scholes St.

SUPRADĖSIM PIRKTI 
NAUJOM STAMPOM

Su k ovo 1-ma pradėsime 
pirktis sau kenuotus maisto 
produktus su naujai išduotom 
stampom. Pirkėjas turės gerai 
apsirokuoti, ko labiausia rei
kia, kas naudingiausia, nes 
tie 48 punktai pirmam mėne
siui išdulkės, kaip nebuvę.

Vasario 24-tos Laisvėje, 3- 
me puslapyje, brooklyniečių 
raporte apie aukavusius vilnų 
fondui buvo pasakyta, kad per 
Stasiukaitį iš Cliffside aukojo 
Šalvis ir Valinskienės. Turėjo 
būti parašyta, kad per Geo. 
Stasiukaitį (tarpe teisingai pa
žymėtų) aukojo G. Latvis $2, 
S. Valiukonienė ir J. Valiuko- 
nienė po $1.

Sekmadienio popiečio, kovo 
7-tos sulaukę visi susirinkite į 
Laisvės salę, 419 Lorimer St., 
Brooklyne, pamatyti labai 
svarbius ir įdomius Raudonojo 
Kryžiaus rodomus judžius, o 
po judžių pasilinksminti.

Judžiuose, kuriuos rodys R. 
K. atsiųstas ekspertas, maty
site, ką Raudonasis Kryžius 
atlieka mūsų vaikams ir ki
tiems kariškiams karo fron
tuose. Kaip jis mūsų suaukoto 
kraujo perleidimu gelbsti ka
rių gyvastis. Kaip veikia jo 
įsteigti kariams pasilsiu ir, pa
tarimų centrai plataus pasau
lio frontuose, taipgi kaip tei
kiama pagalba ištiktiems stai
gių, mases palietusių nelai
mių. žodžiu, matysite istoriją 
žmoniškumo, pasigailėjimo ir 
meilės tarp karo žiaurumų ir 
skaudžių žmonijos nelaimių.

Judžiam įžanga tik 25 cen
tai ir su tuo pačiu tikietu ga
lėsite pasilikti po judžių 
miems šokiams ir baliui, 
patys tikietai, ką buvo 
6-tai.) O kadangi balių
džius rengia moterys kliubie- 
tės, tad jūs jau iš anksto ži
note, kad namie keptų kuge
lių ir kitų skanumynų netruks, 
galėsite čia sočiai ir nebran
giai pavakarieniauti, kas ko 
pasirinksite, paskui pasilinks
minti ir po to visko eiti namo 
smagus, kaipo atlikęs naudin
gą darbą, nes visas to pelnas 
eis Raudonajam Kryžiui, bus 
dalimi lietuvių kvotos į tą 
$125,000,000 fondą, kuris rei
kalingas R. K. darbui šiais me
tais. Rengėjos.

Praeito trečiadienio vakaro, 
vasario 24-tą, Amerikos Lietu
vių Piliečių Kliubo svetainėje, 
įvyko Lietuvių Kriaučių Amal- 
gameitų Unijos 54-to Skyriaus 
trumpas mėnesinis susirinki
mas. žmonių irgi mažai bu
vo. Veikiausiai todėl, kad jie 
nenujautė nieko naujo.

Abelnam New Yorko kriau
čių, markete yra didelė stoka 
lavintų darbininkų: kišeninių, 
rankovių dūrikų ir net siūli- 
nių. Dėl ko reikia sakyti net 
balsą pakėlus — stoka siūli- 
nių, neaišku' Rodosi, kad tie 
darbininkai visai nėra reika
lingi dirbtuvėje ir kad jiems 
nereikia turėti jokį patyrimą 
darbe. Ot, atvedei asilą, pa
statei prie mašinos ir jis uo
degą kraipydamas taip gerai 
išprosys ’ siūles, 
žmogus . . . 
tarpe savęs 
kai.

Darbų yra
spėjama padaryti į laiką, kaip 
kareiviškų, taip ir civilių rūbų. 
Dėl ko užėjo tokia skuba siū
ti juodus rūbus nesuprantama. 
Sakoma, jog unija reikalaus 
pakėlimo algų, 
kam ir neduoda

Lietuvių tarpe 
bai daug naujo, 
čaičio dirbtuvė

Dabar šv. Jurgio Draugys
tė, švęsdama 50 metinį Auksi
nį Jubiliejų, prašo Brooklyno 
ir apylinkės lietuviškos visuo
menės talkos, kad Auksinis 
Jubiliejus šimtu nuošimčių pa
vyktų. Prašome vietinių laik
raščių, parapijų ir draugijų, 
taipgi plačiosios visuomenės 
paduoti mums savo ranką, sa
vo simpatiją.

Jubiliejaus ban k i etas įvyks 
gegužės 15 dieną, vakare, 
Klasčiaus: Clinton parke. Bilie
to kaina asmeniui $2.75, įskai
tant ir taksus.

Auksinio Jubiliejaus Komi
teto sąstatas: pirm. S. M. Kar
velis, istorijos sekretorius J. 
A. Draugelis, generalis sekre
torius J. LeVanda. Kiti nariai: 
J. Kairys, S. Jackus, A. Žukas, 
M. Karaktinas.

das, prašoma visų, kurie išga
li, nariai ar ne nariai, pasvei
kinti tą nepaprastą įvykį pri
duodami komitetui, arba skel
bimų rinkėjams vieną dolerį 
ar daugiau, šv. Jurgio Drau
gystė savo metiniam susirinki
me išrinko ir įgaliojo keturis 
narius rinkti skelbimus: S. 
Jackų, Joną Aimona, A. Bal
čiūną ir Juozą Jasiūną. ŠV. 
Jurgio Draugystė prašo jiems 
pasitikėti, sumokėti už skelbi
mus ir nusipirkti nuo jų, ban- 
kieto

Apie pora savaičių atgal ei
damas gatve paslydo ir per 
pėdą išsilaužė koją K. Kauli
nis.

Dabar jis yra Kings County 
ligoninėj, Ward A32. Apie 
Kaulinio nelaimę Laisvei pra
nešė Juozas Žilinskas.

MIRĖ

kaip ir bile 
Perdaug leidom 
įsigyventi panie-

pakankamai, ne-

bilietus.
J. LeVanda, 

Generalis Sekretorius.

0. Yakštienė Serga

Anna Szala, 54 m. amžiaus, 
127 No. 4th St., Brooklyne, 
mirė kovo 1 d., namuose. Lai
dotuvės įvyks kovo 5 d., M t. 
Olivet kapinėse. Kūnas pašar
votas graboriaus J. Garšvos 
koplyčioje, 231 Bedford Ave., 
kuris taipgi rūpinasi ir laido
tuvių pareigomis.

būsi- 
(Tie 

kovo
- ju-

LAISVES BAZARAS
šiemet Laisvė turės bazarą savo salėje, nes ta 
salė, kur visada laikydavo bazarus, užsidarė 

iki karo laimėjimo.

Gal tas kaip 
ramumo.
irgi nėra la- 
Tiesa, Atko- 
buvo gavusi

nemažą skaičių pasiūti karei
viškų mundierių, bet padariusi 
jų kelis tūkstančius apsižiūrė
jo, kad išlaidos yra didesnės, 
negu įplaukos. Tokiu būdu at
sisakė ant toliaus juos siūti. 
Dabar gi, kišeniniai ir abelnai 
pirmos rankos jau siuva juo
dukus; preseriams užteks dar 
porai savaičių išbaigti rudu
kus.

Kitos lietuvių dirbtuvės eina 
paprasta sena vaga. Vienos 
siuva kareiviškus rūbus, 
mužikiškus ir taip visos 
ritasi pavasario link.

kitos 
sykiu

J. N.

Laisvės Bazaras Bus

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau pusbrolio Juozapo Ro- 

'ziansko, paeina iš Darsūniškiu mies
telio. Gyveno Fishesheddy. Prašome 
atsišaukti, arba žinantieji apie jį 
pranešti, bus atlyginta. Mike Ra
moška ir Damazas Mičiulis, 371 
Lfhion Ave., Brooklyn, N. Y.

(51-53)..

Balandžio 3 ir 4 April

ABU VAKARU BUS ŠOKIAI 
Gros Pavidis Orkestrą

REIKALAVIMAI
Reikalingas superintendentas pri

žiūrėti 42 šeimynų namo, garu ap
šildomas ir su refrigeration. Mokes
tis $75.00 į mėnesį su 3 kambariais. 
Antrašas, 403 Hewes St., Apt. 3. 
Atsišaukite prieš 3 vai. po piet, bi
le dieną. (46-51)

Prašome bazarui dovanų ir prašome nesive- 
linti jas priduoti. Svarbu iš anksto žinoti, 
kiek jų bus.

Visi rūpinkimės, kad bazaras pavyktų. Kiek
vienas dienraštį Laisvę branginantis žmogus 
privalo kuom nors prisidėti prie bazaro.

LAISVES SVETAINĖJE
419 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.
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TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IB ALINE) 

Rheingold E^tra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtines
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St Brooklyn

Ona Yakštienė, Frank Yakš- 
čio (bučernės savi n inko) 
žmona, šiomis dienomis gana 
smarkiai susirgo. Ji nesenai 
dalyvavo giminių šermenyse - 
laidotuvėse, Great Necke ir 
pusėtinai sušalo. Sugrįžus na
mo pasijuto nesveikuojanti ir 
pagaliau buvo priversta atsi
gulti. Randasi namie, 883 Bel
mont Ave.

Pagelbėkit savo tautai pirkda
mi bonus ir štampas

F. W. Shalins
(Shalinskas)

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

Varde šv. Jurgio Draugys
tės, komitetas prašo visuome
nės minėtą dieną nieko kito 
nerengti, bet skaitlingai daly
vauti šv. Jurgio Auksinio Ju
biliejaus iškilmėse ir iš anksto 
įsigyti bilietus.

Kaip jau, veikiausia, žinote, 
Šv. Jurgio Draugystė Auksinio 
Jubiliejaus proga spausdina 
istorinę savo gyvavimo knygą. 
Kad padengus spaudos išlai-

CHARLES
į UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN '

Gerai Patyrę Barberlal

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

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

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

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome šj 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 Dienų 
Nuolaida

Linkime greit pasveikti.
B.

Laikinasis pavasaris pasi
baigė ketvirtadienį, vėl tiki
masi stipraus šalčio.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Lietuvių Rakandų Krautuvė <!><♦>

<♦><♦)

<♦>

<♦)<♦>

<

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

Iš priežasties trūkumo materijolų, mes užsiimame tai
symu ir perdirbimu kitchen, bedroom ir livingroom sets.

Taisymo darbą tęsime iki karas* bus laimėtas.

M. Petraitienė ir Sūnai
409 ir 417 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telephone EVergreen 7-8451.

<♦>

d><!>

<♦>pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

Aluntai 
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.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, g e r iausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

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

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

E 
E

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.
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I Linkime Laimingų ir Linksmų Naujų 
Metų Visiems Mūsų Kostumeriams!

Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą. 

Pamatykite Mūsų Dovanų Department^.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

T-**

ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS.

VUŲ-THIN* KAMONA VUU-TNIW BAFUBr-

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-2178
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