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Kunigėlių sąžinė.
Puikus žmogus. 
Paveikslai ir išlaidos. 
O dabar Baltįjoriorė. 
Puikios pasekmes;
Savo tikslą pasieksime.

Rašo A. BIMBA

Sovietai Išvijo Vokiečius iš Rževo

Vienas draugas man perei
tą sekmadienį sake: Mūsų ko
lonijos lietuviški kunigai ne-
riasi iš kailio ir kraustosi iš 
proto. Per pamokslus jie su
šilę agituoja neduoti Mass, 
valstijos lietuvių komitetui pi-
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AMERIKIEČIAI NUSKANDINO SEPTYNIS JAPONŲ LAIVUS
nigy dėt nupirkimo ambulan
sų.

Tie kunigėliai nebeturi jo
kios sąžinės. Jie viršija tą pa
sakišką Judošių, kuris išdavė 
Kristų.

Bet, štai, Worcesteryje mū
sų mitinge kalbėjo protesto- 
niško tikėjimo kunigas vardu 
Beach. Tai tikrai puikus žmo
gus.

Jis gyvenęs Sovietij Sąjun
goje penkerius metus. Supran
ta rusiškai. Kalbėjo apie so
cialistinį kraštą labai gražiai, 
nuoširdžiai, teisingai.

Paskui, po prakalbų, mūsų 
draugai davė programom pil- 
dytojams labai skanią vaka
rienę. Joje dalyvavo ir kun. 
Beach. Pasišnekėjome, pajuo
kavome.

Ar galima lyginti šį dvasiš
kį prie anų lietuviškųjų besą- 
žinių ?

Labai dažnai draugai at
siunčia dienraščiui nuotraukas 
giminių, pažįstamu, veikėjų, 
jaunuolių ir prašo įdėti. Su 
mielu noru juos įdėtume, bet 
reikia nepamiršti, kad iš pa
veikslo padarymas klišės (me
talinės formos, nuo kurios jau 
galima paveikslą laikraštyj at
spausti) kaštuoja nemažai pi
nigų. Visai maža klišė kaštuo
ja porą dolerių.

Todėl reikia, siunčiant keno 
nors nuotrauką, pagalvoti apie 
tas speciales išlaidas.

Laisvė pati klišių nedaro. 
Turi duoti tam tikron dirbtu- 
vėn padaryt ir turi užmokėti 
grynais pinigais už padary
mą.

Puikiai pavyko masiniai 
mitingai Brooklyne, So. Bos
tone, Worcesteryje ir Shenan
doah. Ir publika buvo skait
linga ir davė gražios paramos 
Sovietų medikalei pagelbai.

Dabar, ši sekmadienį, įvyks 
panašus mitingas Baltimorėje. 
Anie mitingai pavyko taip ge
rai todėl, kad ten vietiniai 
draugai labai gerai pasidarba
vo.

Ką darote, baltimoriečiai?
Pasistenkite! Aš puikiai pa

žįstu Baltimorės lietuvius. Jie 
myli pažangą, jie lanko mūsų 
mitingus. Tik reikia juos pa
siekti ir pakviesti.

Tai darbas jūsų, draugai 
laisviečiai.

Praeitą pirmadienį, sugrįžus’ 
man iš Naujosios Anglijos, 
brooklyniečiai apsupę klausi
nėjo: O kaip pavyko? Kiek 
ten sudėjo aukų ambulansų 
pirkimui? Girdi, mes, brookly
niečiai, savo susirinkime šuke
lėm vienuoliką šimtų dolerių’ 
su viršum!

Toks jų pasididžiavimas...
Bet, sakau, jūs labai toli atsi- 
likote nuo Bostono ir apylin
kės. Ten ve ką mes padarė
me: Bostono mitinge - koncer
te suaukojo $2,600. čia nepri- 
skaitojna įžanga, kurios kiek
vienas dalyvis turėjo užsimo
kėti po 55 centus.

Worcesteryje surinkta $370 
su viršum.

(Tąsa 5 pusi.)

NAUJI SOVIETU LAIMĖ
JIMAI ŠIAURIU IR 

PIETŲ FRONTUOSE

Vokiečiai Priversti 
Išsinešdint iš Svar
baus Rževo Miesto

Sovietų Oficialiai Pranešimai
London, kovo 2. — Vidunaktinis Maskvos radijo pra

nešimas:
Mūsų laivai Barents Jūroje (šiaurėje) nuskandino 

priešų transporto laivą 8,000 tonų ir sargybos laivą 
800 tonų.

Į vakarus nuo Rostovo-prie-Dono mūsų kariuomenė, 
atremdama atkakalius vokiečių pasipriešinimus ir at
mušdama jų kontr-atakas, veda mūšius viduj vokiečių 
apsigynimo pozicijų. Tapo sunaikinta 8 priešų tankai, 
18 kanuolių, 24 kulkasvaidžiai ir 20 motorinių trokų 
ir užmušta 600 hitlerininkų. Nušauta žemyn septyni 
vokiečių lėktuvai. »

(Tąsa 5-tam pusi.)

Amerikos Lakūnai Ištaškė 
Japonų Laivų Eilę

AUSTRALIJA, kovo 3.— 
Generolas Douglas Mac- 
Arthur pranešė, kad Ame
rikos ir Australijos bomba
nešiai, užklupdami keturio- 
liką Japonijos laivų už 220 
mylių į šiaurius nuo Naujo
sios Guinejos salos, nuskan
dino du didelius priešų lai
vus, gabenusius kariuome
nę. Dar bent du kiti japo
nų laivai buvo sunkiai su
žaloti bombomis.

Amerikiečių ir australų 
oro bombos taipgi kliudė ki
tus priešų laivus. Tarp jų 
buvo ir Japonijos karo lai
vų.

Amerikiečiai ir australai 
turėjo tik mažų nuostolių.

Tebepleška Berlynas, 
Plačiai Padegtas Ang

lų Bombanešiy
LONDON. — Paskutiniu 

atveju didieji Anglijos bom
banešiai numetė 900 tonų 
bombų į valdišką Berlyno 
centrą. Bombomis, sverian
čiomis po 4,000 iki 8,000 
svarų, tapo i dulkes sudau
žyti ištisi miesto blokai. 
Tuo tarpu numesta ir de- 
sėtkai tūkstančių mažesnių, 
gaisrinių bombų. Užkurta 
bent šimtas labai didelių 
gaišinu, neskaitant daugy
bės mažesnių gaišinu.

24 valandoms praėjus nuo 
to anglų oro žygio, Berly- 
nas dar tebepleškėjo gais
rais.

Berlyno radijas paskelbė, 
kad 191-nas asmuo tapo už
muštas ir 286 sužeisti, ir 
užreiškė, kad naciai už tai 
atkeršysią anglam ir ame
rikiečiam.

Anglų bombos; tarp kit
ko, sunaikino daugelį val
diškų namų ir sužalojo

Mūšis dar tęsiasi.
Per šias kautynes tapo 

nušauta vandenin 13 japonų 
lėktuvų; tą pačią dieną bu
vo sunaikinta dar 6 priešų 
lėktuvai iš tų, kurie atskri
do bombarduot Darwin 
miestą Australijoj.

Tie keturiolika japonų 
kareivinių, transporo ir ka
ro laivų plaukė į Naująją 
Guineja, o gal tikėjosi iš
kelt savo karines jėgas net 
į pačią Australiją. Bet ge
nerolo MacArthuro oro 
žvalgai laiku juos pastebė
jo-

Talkininkų bombanešiai, 
visai žemai skrisdami, ata
kavo tuos laivus.

Amerikiečiai Tegaus Po 
Svarą ir 3 Ketvirtis 

Mėsos Savaitei
Washington. — Valdiška 

kainų administracija pa
skelbė, jog pradedant nuo 
balandžio 1 d. bus leista 
amerikiečiams pirkt tik po 
1 svarą ir tris ketvirtada
lius mėsos asmeniui per sa
vaitę. Bus taipgi apribota 
valgomųjų riebalų ir aliejų 
pirkimas.

Mėsai pirkti bus naudoja
ma raudonosios stampos 
racionavimo knygelėje No. 
2. Tik paukštienos pirki
mas kol kas liksiąs neap
ribotas.

Amerikos ir Anglijos am
basadų rūmus ir Šv. Jedvi- 
gos katalikų katedrą.

Anglijos bombanešiai šį 
kartą numetė dveja tiek 
daugiau sprogstamųjų ir 
padegamųjų bombij į Ber
lyną, negu nacių lakūnai 
bet kada vienu žygiu palei
do savo bombų į Londoną.

Berlyno radijas paskelbę, 
kad vokiečiai apleido Rže- 
vą, svarbų miestą už 130 
mylių i vakarus ir šiek-tiek 
į šiaurius nuo Maskvos.

Nacių komanda pasakoja 
per savo radiją, būk jie 
nakties laiku, “pagal pla
ną pasitraukę iš Rževo,” 
girdi, “kad sutrumpint sa
vo fronto liniją.”

(žymėtina, jog pernai 
gruodžio 1 d. Hitleris griež
tai įsakė savo kariuomenei 
žūt-būt išlaikyt Rževą vo
kiečių rankose. Jis tada už- 
reiškė, jog “Rževo praradi
mas būtų toks nuostolis, 
kaip pusės Berlyno neteki
mas.”)

LONDON, 2. — Anglų 
karininkai lemia, jog išvyti 
iš Rževo hitlerininkai tu
rėsią trauktis gal net iki 
150 mylių atgal j pietų va
karus. Jie mena, kad na
ciai bandys apsistoti tik 
Smolensko-Viazmos linijoje.

SENATO KOMISIJA SIŪLO PALIUOSUOT FAR
MŲ DARBININKUS NUO KARIUOMENĖS

Washington. — Senato
rių komisija kariniais rei
kalais užgyrė Bankheado 
sumanymą, siūlantį paliuo- 
suot farmų darbininkus nuo 
karinės tarnybos iki naujų 
metų. Už tokį pasiūlymą 
balsavo 9 komisijos nariai, 
o prieš — 7.

Dabar tą sumanymą 
svarstys patsai senatas ir, 
kaip įžiūrima, priims. *

Sumanymas paveda vieti
nėm drafto tarybom spręs
ti, kuriuos jaunus vyrus pa- 
liuosuot nuo kareiviavimo 
kaipo reikalingus farmų 
darbams. Komisijos mažu
ma nurodo, jog kol kas nė
ra jokių taisyklių, nusta
tančių, koks darbininkas

ANGLAI IR AMERIKIEČIAI GRŪDA FAŠISTUS 
TOLYN ATGAL MISIJOJ

ŠIAUR. AFRIKA, kovo 3. 
—Amerikiečiai, užėmę Sbei- 
tlą ir Ferianą, centralinėj e 
Tunisijoje, bloškia Rbmme- 
lio vokiečius toliau į rytus 
linkui jūros.

Anglų ir amerikiečių ka
riuomenė, grumdamosi pir
myn nuo Sbeitlos, gręsia fa
šistų pozicijai svarbiojoj 
Faid Pass tarpkalnėje.

Neoficialiai pranešama, 
kad anglai sumušė fašistus, 
bandžiusius pfakirst talki
ninkų linijas šiaurinėje Tu
nisijoje, ir kad dabar vo-

(Kariniai žemlapiai lei
džia spėti, - jog netekusiem 
Rževo vokiečiam gręsia pa
vojus ir Viazmoje, Smo
lenske ir net Vitebske, į 
pietus nuo Velikije Lūki.)

Vokiečiai beveik visomis 
pusėmis buvo apsupti Rže- 
ve per dabartinį Sovietų 
žieminį ofensyvą, kaip tei
gia Associated Press, ame
rikiečių žinių agentūra.

(Jie todėl tegalėjo pasi
rinkti tik vieną iš dviejų—• 
žūt ar bandyt ištrūkti iš 
Rževo.)

Naciai jau nuo 1941 me
tų buvo galingai apsidrūti- 
nę Rževo srityje ir pavertę 
ją ištisine savo tvirtuma, 
milžinišku požeminių tvirto- 
viųt imiestu. , , /

Bet kaip ir Demiansko 
srityje, taip ir Rževo ruož
te Raudonosios Armijos 
narsa ir galybė sukriušino 
naujoviškiausius ir stip
riausius- .hitlerininkų apsi- 
tvirtinimus.

reikalingas farmai, o koks 
ne. Dabar, todėl, mažuma 
—septyni komisijos nariai 
—gamina tokių taisyklių 
sumanymą, kuris bus įneš
tas kaipo pataisymas prie 
Bankheado biliaus.

Pagal Bankheado įneši
ma, farmos darbininkas, 
apleidžiąs savo darbą, galė
tų būti kariuomenėn paim
tas ar baudžiamas lygiai su 
tais, kurie išsisukinėja nuo 
privalomo armijon ėjimo.

Karo departmentas smar
kiai priešinosi Bankheado 
biliui, bet vadinamas “far
mų blokas” (didžiųjų žem
valdžių atstovai) vis tiek 
pervarė tą bilių senato ko
misijoj.

kiečiai traukiasi atgal lin
kui Bizertes, stambaus 
miesto su karo laivyno sto
vykla.

Grūsdami atgal fašistus, 
talkininkai sunaikino bei 
pagrobė daug priešų ginklų 
ir padarė didelių nuostolių 
fašistinei kariuomenei.

WASHINGTON, kovo 3. 
—Pranešama, kad Ameri
kos bombanešiai nuskandi
no bei sužalojo dar keturis 
japonų laivus ties Naująja 
Guineja.

SUNAIKINTA 2 JAPONŲ
LAIVAI SU KAREIVIAIS 

IR 5 SU KROVINIAIS
Amerikos Oficialiai Pranešimai

Washington, kovo 2. — Jungtinių Valstijų laivyno 
pranešimas 297:
RAMUSIS VANDENYNAS IR TOLIMIEJI RYTAI
Jungtinių Valstijų submarinai pranešė apie šitokias 

savo veiksmų pasėkas tose srityse:
Trys vidutiniai japonų krovinių laivai nuskandinti.
Vienas vidutinis priešų žibalinis laivas nuskandintas.
Vienas nedidelis laivas nuskandintas.
Vienas vidutinis japonų transporto laivas sužalotas.
Vienas vidutinis priešų žibalinis laivas sužalotas.
Šie žygiai dar nebuvo minimi jokiame pirmesniame 

laivyno departmento pranešime.
(Tąsa 5-tam pusi.)

Likučiai Išdaužytų Italų
Grąžinami iš Rytų Fronto

Romos radijas pranešė, 
kad “penkiolika divizijų” 
Aštuntos italų armijos yra 
grąžinami namo iš Rusijos 
fronto, girdi, “pasilsėti,” 
bet, esą, nauja italų armija 
būsianti sudaryta ir pasiųs
ta j prieš-sovietinį frontą.

(Aštuntoji italų armija, 
apie 200,000 karių, rytinia
me fronte buvo taip išdau
žyta, kad iš tikrųjų tik jos 
likučiai grąžinami Italijon, 
kur jie būsią palikti pačiam 
savo kraštui ginti.)

Mussolinis matėsi su Hit
leriu rytinėje Vokietijoje ir 
išreikalavo paleist tuos ita
lų armijos palaikus iš prieš- 
sovietinio fronto.

Neoficialiai pranešama, 
kad Mussolinis,' be to, išsta-

Vokiečiai Grūmoja iš 
Oro Bombarduot Ame-

1 rikos Miestus
Washington. — Nacių or

laiviai gal mėgins bombar
duot Jungtinių Valstijų 
miestus už tai, kad Ameri
kos lėktuvai atkakliai bom
barduoja Vokietiją ir kari
nius punktus fašistų užim
tuose kraštuose, kaip įspė
jo James M. Landis, Civi
lio Apsigynimo direktorius.

Berlyno radijas perser
gėjo amerikiečius, kad na
cių bombanešiai galėsią pa
siekt New Yorką, Bostoną 
ir Washingtoną.

Landis sakė, jog priešai 
galį bandyt iš oro užpult ir 
kitus Amerikos miestus, ku
rie jaučiasi esą visai sau
gūs nuo tokių atakų.

Jis išsireiškė, kad gal rei
kės verstinai skirt ameri
kiečius į Civilio Apsigyni
mo pareigas, jeigu pasiro
dys permažai savanorių.

tė sekamus reikalavimus 
Hitleriui:

Vokiečiai turi pristatyt 
Italijai daugiau anglies ir 
geležies, skirt italams dides
nį nuošimtį Rumunijos ži
balo ir duot daugiau prieš
lėktuvinių kanuolių, nes an
glų ir amerikiečių orlaiviai 
vis dažniau ir dažniau ata
kuoja Italiją.

Hitleris gi štai ko reika
lavo iš Italijos: Pristatyt 
Vokietijai pusę miliono ita
lų darbininkų; sudaryt nau
ją italų armiją, vieton at
šaukiamos iš rytų fronto 
Aštuntosios italų armijos, 
pasmarkint italų laivyno ir 
orlaivyno veiksmus prieš 
talkininkus Viduržemio Jū
ros srityje ir nuslopint au
gančius Italijoj bruzdėji
mus prieš Vokietiją.

Kongresmany Grupė 
Užgyrė Skandališka 
Biliy prieš Unijas

------------ * iWashington. — Kongreso 
taisyklių komisija užgyrė 
dauguma balsų Hobbso su
manymą “pataisyt” įstaty
mą prieš plėšikiškus “rake- 
tus” taip, kad ir darbo uni
jos bei jų nariai galėtų bū
ti baudžiami iki 20 metų 
kalėjimo ir $10,000 pinigi
nės baudos, esą, “už grąsi- 
nimą svetimai nuosavybei, 
už grūmojimą prievartą, 
bauginimus” ir t.t.

Darbo unijų vadai sako, 
kad jeigu kongresas priim
tų tą Hobbso įnešimą, tai 
darbo unijos ar jų veikėjai 
galėtų būti baudžiami neva 
kaip kriminalistai už tokią 
veiklą, kaip streiko pikie- 
tas, reikalavimas pripažint 
uniją, leist darbininkams 
nusitart, kokios unijos jie 
nori ar nenori, ir panašiai.

-
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.'Kitas dalykas, reikia suprasti, kad ga
zolinas per Ispaniją einą Hitlerio ir Mus- 
solinio armijų aprūpinimui. Juk Hitleris 
ir Mussolinis generolą Franco pastate 
Ispanijoj viešpatauti. Juk generolo Fran
co jau kelinta divizija kariauja prieš So
vietų Sąjungą.

Tūli karo specialistai numato, kad ka
da Ispanijoj bus sugabenta užtektinai 
gazolino ir kitų reikmenų, tai Hitleris ir 
Mussolinis permes savo armijas ir išvien 
su Ispanijos fašistais užpuls Amerikos 
ir Anglijos jėgas Šiaurinėj Afrikoj.

Mūsų supratimu, prezidentas Roose- 
veltas turėtų imtis griežtų žygių, kad 
pastojus tiems ponams kelią, kurie pelnų 
siekdami ir nesirūpindami mūsų karo iš- 
laimėjimo reikalais, teikia karinių reik
menų priešingoms jėgoms.

v    '   T ' ' ■ ' ...
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Kunigams Daugiau Rūpi
Politika, Nėgii Tikybd
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Sako,' Reikia Atidaryti Antrąjį 
Frontą Dabar

Jau net ir N. Y. Times, kuris taip spy
rėsi prieš antro fronto atidarymą, kuris 
dar praeitą vasarą išniekino 100,000 
New Yorko gyventojų, laikiusių masinį 
susirinkimą ir reikalavusių atidaryti 

antrą frontą, jau pripažįsta, kad “juo il
giau lauksime neatidarę antrojo fręnto, 
tuo daugiau jis mums atsieis.” Ir jis 
pripažįsta, kad “dėka Dievui” ir “dėka 
priešo klaidoms,” kuris užpuolė Sovietų 
Sąjungą, Amerika jau prisirengė kirsti 
priešui smūgį ir ta valanda netoli.

Daugiau jau negu aišku, Anglija ir 
Amerika dabar turi kirsti priešui smūgį 
Šiaurinėj Francijoj, Belgijoj, Holandijoj, 
Danijoj, Norvegijoj ir Pietų Europoj!

Būtų didžiausia klaida laukti, kol prie
šas bus išmuštas iš Tunisijos. Tunisija 
yra labai toli, ten pristatymas armijos 
ir reikmenų yra apsunkintas. Iš to pusės 
mes niekados negalėsime išvystyti ga
lingą ofensyvą, kuris parblokštų hitle- 
rizmą. Antras frontas turi būti atida
rytas ten, kur mums yra parankiausiai 
permesti armiją ir karo reikmenis. Ant
ras frontas galėtų būti atidarytas iš 
karto keliose vietose.

Raudonosios Armijos didvyriškas ofen- 
syvas, kuris jau eina ketvirtas mėnuo, 
privertė Hitlerį mesti į kovos lauką jo 
strateginius rezervus. Ir N. Y. Times 
pripažįsta, kad tas faktas turi padrąsin
ti mus veikti. Iš Maskvos įrodyta, kad 
Hitleris vien per vasario mėnesį iš Fran
cuos ir kitų Europos plotų permetė 500,- 
000 armijos ir 3,000 tankų prieš Sovie
tus.

* * %

Jeigu su antro fronto atidarymu bus 
laukiama ilgiau, tai Vokietijos fašistai ir 
jų bjaurūs talkininkai sukuops tiek jė
gų, kad jie galės sulaikyti Raudonosios 
Armijos ofensyvą, užimti sau strategines 
pozicijas ir tada vėl vystyti ofensyvą ten, 
kur mūsų priešui bus parankiau.

Mes neturime leisti priešui tą padary
ti. Mes turime priversti jį muštis tada ir 
ten, kada ir kur mums parankiau.

Maršalas Timošenko ir
Naujienos

Grigaičio Naujienos jau daug kartų 
apsimelavo, nes jos negali nei eilutės 
parašyti apie Amerikos talkininkę—So
vietų Sąjungą be melo. Štai ir šių metų 
Naujienos (No. 21) niekino Sovietų Są
jungą, Raudonosios Armijos vadus ir 
tarpe kitko rašė:

“...pirmiausiai užgeso dvi žvaigždės: 
Vorošilovas ir Budenny. Dabar užgeso 
ir trečioji — Timošenko.”
Neužgeso nei Vorošilovas, nei Budion- 

ny. Neužgeso “žvaigždė” ir maršalo Ti- 
mošenkos. Jis paruošė naują ofensyvą 
Ilmen ežero srityj, kuris veda prie Es
tijos, Lietuvos ir Latvijos išlaisvinimo. 
Raudonoji Armija, vadovaujama marša
lo Timošenkos, supliekė nacius Demians- 
ko srityj ir nuvijo 50 mylių atgal.

Kaip matome, apsiriko Berlyne naciai 
spekuliuodami, būk maršalas Timošenko 
sėdįs Washingtone. Apsiriko ir Naujie
nos, ’ kurios savo skaitytojams melavo, 
.būk Timošenko jau esąs “likviduotas.”

Melai
Lietuviai katalikai kunigai leidžia 

Pittsburghe žurnaliuką pavadintą “Šv. 
Pranciškaus Varpelis.” Tas jų “tavoras”, 
matyti, yra siuntinėjamas į katalikiškas 
bažnyčias ir skleidžiamas tarpe parapi- 
jonų.

Kunigai nori įpasakoti tikintiems žmo
nėms, būk Sovietų Sąjungoj vyriausybė 
baudžia katalikus už meldimąsi Dievui. 
Jie meluoja labai negražiai!
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Juk net .mūsų prezidentas Rooseveltas 
yra pareiškęs viešai, kad Sovietų Sąjun
goj religijos klausimas taip pat yra ri
šamas, kaip ir pas mus Amerikoj, kad 
Sovietų Sąjungos konstitucija pilniausiai 
garantuoja religijos laisvę tiems, kurie 
nori ją išpažinti. Juk jau šimtai padores
nių kunigų , tą patį yra patvirtinę, tik 
lietuvių kunigai per tą savo Varpelį 

skambina Hitlerio melus ir propagan
dą.

Lietuviškiems k a t a 1 ikų 
kunigams hitlerinė propa
ganda brangesnė už tikybą.. 
Šlykščiausiai ir labiausia 
paniekinančiai išjuokia re
ligiją, tai socialistų laikraš
čiai ir jų kalbėtojai. Pavyz
džiui, Bagočius karštai ti
kinčius vadina čypdavat- 
kėmis, plytlaižiais, užkal- 
nieriniais parazitais (bru- 
du)^ir t. p. Keleivis savo 
Maikio su Tėvu pliovonėse 
kartais taip bliuznijančiai 
nusikalba apie tikybą, kad 
gėda skaityti. Na, o pats 
socialistų orakulas Pijus 
Grigaitis, yra atviriausias 
nezaležninkų p a š 1 emėkas. 
Jo redaguojamas laikraštis, 
Naujienos, kaip tikras or
ganas, tarnauja nezalež
ninkų parapijoms. Dėka 
Naujienom, Chicago j e jau 
egzistuoja trys nezaležnin
kų parapijos. Tūlas Genio- 
tis, pasiskelbęs z archivys- 
kūpu ir gražiai sugyvena su 
Grigaičiu. Nezaležninkų ku
nigas Valatka Scranton, 
Pa., puikiausiuose santy* 
kiuose laikosi su Bagočium 
ir Grigaičiu, SLA organiza-1 
cijoje. Nezaležninkų kuni-’ 
gai su socialistų politikie
riais yra taip lygūs-vienodi, 
kaip du čebatai poroje.

Tačiau, Romos katalikų 
bažnyčios vadai — Draugo 
redaktorius, Šimutis ir ki
ti, kuriems politikoje be ku
nigų pavelijimo ir sukosėt 
uždrausta, — apsikabinę, 
prilipę bučiuoja tikybos 
niekintojus Bagočių ir Gri
gaitį už tai, kad šie pade
da jiems skleisti hitlerinę 
propagandą prieš Sovietus.

Hitlerinė Vokietija yra 
taip lygiai priešas Ameri
kos, kaip ir Sovietų Sąjun
gos. Visi teisingi žmonės 
džiaugiasi, kad Raudonoji

Mūsą Gazolinas ir Kiti Reikme
nys Ispanijoj

Jungtinių Valstijų ambasadorius Is
panijoj Mr. Carlton Hayes pareiškė, kad 
iš Jungtinių Valstijų yra gabenama daug 
gazolino ir kitų reikmenų į fašistų val
domą Ispaniją.

Newyorkinis dienraštis P. M. rašo, 
kad Ispanijoj automobilių savininkai 
turi gazolino daugiau, negu Amerikos 
piliečiai. Ir tas gazolinas yra atvežtas 
iš Amerikos.

Dar daugiau, mūsų šalies pasiuntinys 
pareiškė, kad j Ispaniją vežama .labai di
deliais kiekiais iš Amerikos binzai,., žir
niai, anglis, chemikališki industriniai 
reikmenys, kurie mums labai reikalingi 
karo vedimui. Jų tarpe į Ispaniją ątvež- 
ta 25,000 tonų amoniškos druskos ir 10,- 
000 tonų medvilnės, kas yra naudojama 
sprogstančių medžiagų gaminimui.

Amerikos gazoliną pristato į Ispaniją 
Socony-Vacuum Co., priežiūroj tūlo Mr. 
C, Parsons. Pristatytojai aiškina, kad jie 
tokiu būdu palaiką Ispanija “neutrališ- 
ka”.
„ Bet visa eilė laikraščių ir radijo ko
mentatorių labai susirūpino, kad galų 
gale mūsų gazolinas ir kitos reikmenys 
nebūtų prieš mus atsuktos, taip, kaip 
Japonija atsuko ginklus, kuriuos pasiga- 
jtaino iš mūsų medžiagų.
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Apie Maisto Klausimą
Dienraštyj Vilnyj Leonas Pruseika ši

taip apibūdina dabartinę maisto padėtį 
Amerikoj:

“Amerikai negręsia badas. Mes geriau 
maitinamės negu kurios kitos kariau
jančios šalies žmonės. Bet maisto raci- 
jonavimas yra būtinas. Kontrolė būtina. 
Kova prieš spekuliantus ir juodojo mar
ket© žiurkes yra būtina.

„Bet pažiūrėkite, ką apie tai rašo to
kie laikraščiai, kaip ‘Tribūne’.

“Jie kursto žmones, jie varo organd 
zuotą sabotažą.

“Ir juos už tai neima už pakarpos.”
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Armija triuškinančiai muša 
nacius.Kuo daugiau Raudo
noji Armija sunaikins na
cių, tuo mažiau žus mūsų 
šalies sūnų — Amerikos ka
reivių. Taigi, Sovietų pasi
sekimais reiktų džiaugtis 
visiems taip, kaip džiau
giasi prez. Rooseveltas, ge- 
nerol. MacArthur ir kiti di
deli žmonės. Tačiau pas 
lietuvius kunigus to nėra.

Katalikų, tautininkų ir 
socialistų vadai, pasislėpę 
nuo savo organizacijų na
rių, suskrido į New Yorką 
ir nusitarė minimizuoti — 
mažinti svarbą žinių apie 
Sovietų laimėjimus. Ypač 
socialistai ilgai skelbė savo 
spaudoje, būk Sovietų lai
mėjimai yra išpūsti, būk 
tai neteisingi. Bet žinios 
per radio ir spaudoje, ypač 
Laisvėje, svilina antakius 
melagiams ir jie turėjo pri
pažinti Sovietų laimėjimus 
svarbiais. Jų nusitarimas 
neigti žinias apie Sovietų 
laimėjimus buvo sulaužytas.

Lietuvai esant Rusijos 
caro Mikės priespaudoje, 
1905 metais kilo bruzdėji
mas už Lietuvos nepriklau
somybę. Tame bruzdėjime 
aktyviausias elementas bu
vo socialistai. Qarui patai
kaujanti kunigai tada rė
kė: “Saugokitės cicilikų!... 
Jie pjauna žmones!... Jie 
plėšikai, jie išsižada Die
vo!.,Storį klebonai, at
sikėlę ryte, bijojo nepakra- 
tę kelnes mautis, kad jose 
nebūtų “cicilįkas.” , Grigai
tis ir kiti, kunigų prakeikti 
cicilikai, kaip jie buy.o,. ta
da, .tąip ir dabar tebėra 
laisvamaniai, ištiža d e ję 
Dieyo. Tadą, Jie stojo už 
Lietuvos liaudies pasiliuo- 
savimą iš carinės priespaū-

dos, tai kunigams buvo “ci
cilikai” baisūs bedieviai. 
Dabar tie patys sutvėrimai 
socializmo išsižadėjo ir re
mia fašizmą, kunigams jie 
jau angelai. Šimučiui ir 

kitiems katalikų vadams 
kunigų pavelyta juos bu
čiuoti ir bučiuoti po kelis 
kartus po kiekvieno išmau
kime stikliuko stipraus 
“štofo.” Trockistas Stilso- 
nas su dideliu apetitu pėt- 
nyčioje prie baro lašinius 
maumo j a. Bet jis palaidas 
Sovietų Sąjungos keikūnas 
ir todėl jam nuodėmės at
leistos. Kunigai jį pasista
to ant estrados ir ploja kai 
jis tauškia pats nenusivok
damas ką.

Kodėl gi lietuviai kunigai 
taip karštai pamylo velniui 
dūšia kaltus “cicilikus”? 
Kodėl jie nebesirūpina ap
ginti socialistų niekinamą 
tikybą? v

Pažvelgus į dalyką gi
liau, matyti, kad kunigams 
daugiau rūpi politika ir biz
nis, negu tikyba. Lietuviai 
katalikų kunigai visada re
mia reakciją — žmonių 
priespaudą. Rusijos carų 
viešpatavimo laikais kuni
gai buvo ištikimi jų bernai, 
nes jiems buvo žemės, buvo 
afierų, turėjo ne tik gra
žų gyvenimą, bet krovėsi 
turtus. Kada kaizeris oku
pavo Lietuvą, kunigai kar
tu su Smetona stojo už Lie
tuvos surišimą amžinais ry
šiais su kaizerine Vokieti
ja, nes tikėjosi pasilaikyti 
sau žemę ir kitus turtus po 
kaizerine Vokietija. Tapus 
Lietuvai nepriklausoma, ku
nigai rėmė dvarponius ir 
spekuliantų interesus išnau
dojimui Lietuvos liaudies. 
Jie sugyveno su Smetonos 
valdžia, nes iš jos gaudavo 
gerų koncesijų. Kunigų na
gai buvo suleisti į bankus, 
į pramonę ir į žemės ūkį. 
Gražiai jie pelnėsi iš nualin
tų valstiečių ir darbininkų.

Pagaliaus ima Lietuvos 
liaudis ir išveja Smetoną 
“per beržyną į Berlyną.” 
Įvyksta visuotinas žmonių 
balsavimas ir milžiniška 
dauguma balsų pasisako, 
kad Lietuva būtų sovietinė. 
“Pragaras!”—suriko kuni
gai. Nebėra išųaudojimo. 
Nebėra kunigams pelnų. 
Krikščionybės principas — 
lygybė — kunigams pasida
rė kartus idealas. Jie apie 
tai nebenori girdėti.

Urmu Hitleris užpuola 
Sovietų Sąjungą, užgrobia 
Lietuvą, žudo žmones, plė
šia turtus, skerdžia kūdi
kius ir, senelius, nacių ka
riai .užpuldinėja Lietuvos 
moteris. Kunigai, bedieviai, 
tautininkai ir cicilikai, visi 
vienu balsu.suriko: “sveiki
name Lietuvos laisvinto- 
jus!” Sveikina jie kruvinuo
sius barbarus! Sveikiną Hit
lerį, kuris yra pasimojęs su
trempti katalikų bažnyčią!

Pagalvokite, katalikai, 
teisingi žmonės, apie tai, ką 
daro jūsų dvasiniai vadai. 
Rimtai pagalvoję, jūs* su
prasite, kad jiems rūpi ne 
tikybos ir bažnyčios ir zne 
Lietuvos laisvės apgynimas, 
bet dolerių gaudymas, Jų 
tas “bučkių vienybės” įsteig
tas neva Lietuvai gelbėti 
fondas yra nereikalingas ir 
nevertas paramos*. ,

P. Buknys. .
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Didžiojo New Yorko 
Lietuvių Rezoliucija

Priimta š. m. Vasario 28 d. Didžiajame Masiniame Mitin
ge, {vykusiame Grand Paradise Salėje, Brooklyn
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KADANGI tūlį pronaciški elementai pasiėmė ant sa
vęs autoritetą kalbėti visų Amerikos lietuvių vardu ir 
susiorganizavo į.taip vadinamą Lietuvių Tautinę Ta
rybą ir Amerikos Lietuvių Tarybą; ir

KADANGI jų tikslas yra pakenkti Jungtinių Vals
tijų ir Jungtinių Tautų karo pastangoms, sukuriant 
pasidalinimą čionai tarpe lietuvių; ir

KADANGI, nepaisant pakartotų mūsų valdžios pa
tarimų tautinėms grupėms vengti ginčinio pobūdžio 
klausimų, tokių, kaip, pavyzdžiui, kas liečia šiuo tarpu , t 
okupuotų kraštų būsimą valdžių formą, šitie elementai 
per tas, viršuje minėtas, tarybas dar labiau padidino 
savo ardantį anti-amerikinį, pronacišką veikimą, nuo
latos keldami Lietuvos ateities tarptautinius santykius 
ir valdžios formą, kokia turėtų būti įsteigta Lietuvoje 
po karo ir vesdami piktą fašistinę kampaniją prieš mū
sų galingąjį talkininką Sovietų Sąjungą, kaip parodo 
jų rezoliucijos, pastaruoju laiku priimtos jų masiniuo
se susirinkimuose, laikytuose po priedanga minėjimo 
Lietuvos 25 metų nepriklausomybės paskelbimo; ir

KADANGI tų tarybų nariai ir bendradarbiai, kaipo 
redaktoriai ir leidėjai įvairių laikraščių, kaip Ameri
ka, Tėvynė, Vienybė, Draugas, Naujienos, Naujoji Ga
dynė, Keleivis ir kiti, 1941 metais, kuomet hitleriniai 
barbarai maršavo į Lietuvą, skersdami vyrus, moteris 
ir vaikus ir degindami miestus ir kaimus, sveikino juos •. 
(nącius) kaipo Lietuvos išlaisvintojus, kaipo Lietuvos 
išvaduotojus “nuo bolševikų”; ir

KADANGI iki pat šiai dienai jie tebeskleidžia pro
nacišką propagandą tarpe lietuvių, pakartodami ir pa
mėgdžiodami kiekvieną nacių propagandos biuro Ber
lyne Goebbelso išleistą melą ir provokaciją;

LAI BŪNA NUTARTA, kad mes, Didžiojo Niujor
ko lietuviai, savo masiniame mitinge, Įvykusiame 1943 
m., vasario 28 d., Grand Paradise salėje, griežtai pro
testuojame prieš tų asmenų ir tarybų pronacišką veik
lą ir pasmerkiame jų pastangas pasėti pasidalinimą ir 
kivirčus tarpe mūsų; ir

Kad mes dar kartą pabrėžiame savo pilniausį pasiti
kėjimą mūsų prezidentui, Franklin D. Rooseveltui, kai
po Jungtinių Valstijų ginkluotų jėgų komandieriui; 
apjungtai Jungtinių Tautų vadovybei; Atlanto Čarte- I 
rio principams ir išlaisvintų kraštų žmonėms, tame ir 
Lietuvos žmonėms, kad jie pilnai sugebės nusispręsti 
savo likimą po laimėjimo šio karo; ir

Kad, suprasdami tą faktą, jog vyriausia šiandien 
prieš amerikiečius problema yra nugalėti Ašies jėgas, 
mes raginame visus lietuvius amerikiečius dirbti ge
riau dirbtuvėse, padvigubinti savo pastangas dėl Ka
ro Bonų Kampanijos; padidinti savo paramą Ameri
kos Raudonajam Kryžiui, ŪSO ir kitoms panašioms 
įstaigoms; pagelbėti kiekvienam mūsų talkininkų rei
kalui, kaip kad Russian War Relief, United China 
Aid ir t.t.; kelti aikštėn ir kovoti prieš visus gandus 
arba prieš propagandą, kuri yra skleidžiama tarpe lie
tuvių Amerikoje; ir apvienyti savo eiles dėl mūsų val
džios karp pastangų; ir

Kad šios rezoliucijos kopija būtų pasiųsta Jungtinių 
Valstijų prezidentui, valstybės sekretoriui ir abiejų 
Kongreso Butų nariams, ir spaudai.

Pasirašo: ... J
Susirinkimo Pirmininkas, į

Kovo menuo yra Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus mėnuo, j

Lorraįne November ir Vida Macellari, dvi niujorkietės 
uijįjistės, skaito pinigus, surinktus New Yorko Trans- ( 
pprtacijo? (važiuotės) Darbininkų unijai (CIO) gel
bėti josios kovoje už geresnes darbo sąlygas.
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London. Anglų Karo 
laivai nuskandino nacių ži
balinį laivį.
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Nėra Jokio Reikalo Siusti Lietuvon Amerikos ir Didžiosios Britą 
nijos Kariuomenes Tuomet, Kai iš Ten Naciai

(Iš R. Mizaros kalbos, sakytos š. m. 
vasario 28 d. didžiajame masiniame mi
tinge, įvykusiame Grand Paradise salė
je, Brooklyne).

Pakalbėjęs apie reikalingumą globoti 
Botkino ligoninę, apie Raudonosios Ar
mijos sidabrinį jubilėjų ir jo reikšmę, 
Laisvės redaktorius perėjo prie t. v. “lie
tuviškų reikalų” gvildenimo. Be kitko, 
kalbėtojas dėstė:

Š. m. vasario 14 d. Webster salėje Niu
jorko mieste buvo suruoštas mitingas: 
Jis buvo įruoštas neva Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 25-kių metų su
kakčiai atžymėti, bet tikrumoj — Tary
bų Sąjungai šmeižti ir anti-sovietiniams 
elementams organizuoti. Tą geriausiai 
pasako tame mitinge sakytos kalbos ir 
dar daugiau — jame rinktos aukos. 
Pagalvokite: aukos ten buvo renkamos 
ne Amerikos karinėms pastangoms stip
rinti, ne Amerikos Raudonajam Kryžiui, 
ne Russian War Relief Komitetui (Ta
rybų Sąjungai padėti), ne kuriai nors 
kitai Jungtinių Tautų narei, kovojančiai 
prieš fašistinę Ašį, bet “Amerikos Lie
tuvių Tarybai,” suorganizuotai šmeižti 
Tarybų Sąjungą, geriausią mūsų krašto 
talkininkę! Sakytosios kalbos išimtinai 
buvo nukreiptos prieš Tarybų Sąjungą, 
karžygiškai mušančią Amerikos ir visos 
žmonijos priešą, fašistinį žvėrį, kuris 
pasimojo visą pasaulį užkariauti ir par 
vergti.

Kalbamojo mitingo rengėjai patiekė ir 
sieksninę rezoliuciją, pilną netikslumų ir 
insinuacijų. Ne čia vieta eiti į smulk
menas ir aiškinti tos rezoliucijos turinį, 
bet vis tik tenka bent porą dalykų iš 
jos suminėti, — dalykų, kurie aiškiau 
kyšo, — nes turime atsiminti, kad tie 
ponai sakosi rezoliuciją pasiuntę prezi
dentui Rooseveltui, valstybės sekretoriui 
Hull ir kitiems žymiesiems mūsų krašto 
valstybės pareigūnams.

Rezoliucija sako, būk 1941 m. birže
lio mėnesį, kai Hitlerio šaika pasalingai 
užpuolė Lietuvą ir visą Tarybų Sąjun
gą, Lietuvos žmonės “sukilo prieš Sovie
tus ir nacius!”... (Amerika, 1943 m. va- 
sar. 19 d.)

Iki šiol tie patys žmonės nuolat ir nuo
lat skelbdavo, būk birželio mėnesį Tary
bų Lietuvos respublikos liaudis sukilusi 
prieš Sovietus, prieš savo išrinktąją vy
riausybę, jie niekur niekad pirmiau nė
ra sakę, kad ji buvo sukilusi ir prieš na
cius. Tik prisiminkime kai kuriuos jų 
1941 metais pasisakymus. Štai, imu iš 
t. v. katalikų dienraščio Draugo:

“Sprogstančios bombos (Lietuvoje) lie
tuvių ausyse suskambėjo, kaip laisvės ir 
bendro europinio žygio trimitai . . .” 
(D-gas 1941 m. liepos 23 d.)

“Birželio 24 d. per Kauno radiją pa
skelbta laikinoji Lietuvos vyriausybė. Ki
tą dieną Kaunan1 įžygiavo džiaugsmingai 
sveikinama, kaip išvaduotoja iš bolševikų 
jungo vokiečių kariuomenė . . .” (D-gas 
1941 m. liepos 23 d.)

Arba imkime iš Naujienų.
1941 m., birželio 24 d. Naujienos rašė:

“Visoj Lietuvoj vyksta sukilimas. Greta 
vokiečių karių su ginklu rankoje už savo 
laisvę kovoja ir lietuviai . . .”

Birželio 28 d. N-nos rašė:
“Vokiečių karinė vyriausybė veikia 

glaudžiame kontakte su Lietuvos sukilėlių 
laikinąja vyriausybe, kuri susidarė suki
limo metu, birželio 23 d.“

Naujienos 1941 m., liepos 6 d. rašė:
“Vilniuje lietuviai su vokiečiais kovėsi 

prieš bolševikus . ..”

Atsiminkime, gerbiamieji: šitomis ži
niomis, paskelbtomis per Draugą ir Nau
jienas, dalinosi ir kiti tos rūšies laik
raščiai, pro-naciški laikraščiai. Jie gar
bino Hitlerį, džiaugėsi jo pradėtu karu. 
Jie tam net speciales savo laidas išleido. 
Vienybė, pav., paskelbė, būk Hitleris at
nešęs Lietuvai nepriklausomybę. Pana
šiai rašė Čikagos Draugas, panašiai ra
šė Brooklyno Amerika ir kiti.

Tuojau po to, Lietuvių Rymo Katali
kų Federacijos sekretorius, p. L. šimu
tis, siuntė prezidentui Rooseveltui ilgą 
rezoliuciją, kaltinančią vokiečius, kam 
jie nepripažįsta, kad lietuviai “sukilėliai” . 
kovęsi prieš Tarybų Sąjungą taip, kaip 
fašistai suomiai!... x

Nereikia jums, broliai ir seserys, nei

aiškinti, kad 1941 metais, birželio die
nomis Lietuvoje nebuvo jokio sukilimo 
prieš tarybinę Lietuvos respublikos vy
riausybę! Hitleris buvo suorganizavęs 
Berlyne grupę smetonininkų pabėgėlių 
ir juos, karo pradžioje, prisiuntė Lietu
von “sukilimui daryti.” Tai ir viskas! 
Toji saujalė judošių ir lietuvių tautos iš
matų darė viską, kad pakenkti Raudona
jai Armijai, kovojančiai prieš užpuoli
ką. Visa gi Lietuvos liaudis kaip buvo 
taip ir pasiliko su savo tarybine vyriau
sybe, su Justo Paleckio ir Mėčio Gedvi
lo vyriausybe, * išrinkta 1940 metais. Ir 
šiandien toji pat liaudis, nors ir pri
slėgta, nors ir labai persekiojama, ko
voja prieš vokiškuosius okupantus, orga
nizuoja partizanus Lietuvoje, palaikyda
ma artimus ryšius su savo vyriausybe. 
Ir ji kovos, iki iš Lietuvos bus iššluoti 
vokiškieji okupantai, iki Lietuva ir vėl 
bus laisva!

Bet štai, rezoliucijos autoriai jau ne
drįsta kartoti prezidentui melų, būk Lie
tuvos liaudis 1941 m. birželio mėnesio 
dienomis sukilo vien tik prieš savo iš
rinktąją tarybinę vyriausybę, būk ji pa
dėjusi vokiečiams neprieteliams. Šian
dien tie ponai jau skelbia, būk Lietuvos 
žmonės sukilę ir prieš savo vyriausybę 
ir prieš vokiečius!...

Keičiasi laikai, keičiasi tų ponų me
lai! Jie tebejieško durnių, bet vargiai 
begu jiems pasiseks jų surasti!

Šitaip pamelavę, rezoliucijos autoriai 
eina prie išvadų. Jie kreipiasi į mūsų 
krašto vyriausybę, kad ji po karo siųs
tų Amerikos kariuomenę Lietuvon, štai, 
jų rezoliucijos žodžiai:

“... mes kreipiamės į mūsų vyriau
sybę parūpinti, baigiantis karinėms ope
racijoms, okupavimą Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos teritorijų, — iškaitant Vil
niaus ir Klaipėdos teritorijas ir lietu- 

. viškąją dalį Rytų Prūsijos — okupavimą 
Jungtinių Valstijų ir Didžiosios Brita
nijos militarinėmis ir laivyno jėgo
mis...”

Nereikia nei aiškinti, kad už šitų žo
džių slepiasi dar kas daugiau. Jie orga
nizuoja Amerikoje Lietuvai,valdžią, gal 
su Smetona, gal su Pakštu priešakyj. Ir 
jie nori, kad tuomet, kai iš Lietuvos vo
kiečių armija bus išvyta, Amerikos ka
riuomenė nuvežtų jų suorganizuotą val
džią ir pasodintų ant Lietuvos žmonių 
sprando!

Š^ai, ko tie ponai trokšta!
Amerikos lietuviai, visi Amerikos Jais- 

vę mylį žmonės, mes manome, griežtai 
pasmerks tokį jų žygį. Nes mūsų garbin
goji kariuomenė nėra organizuojama 
tarptautinio žandaro pareigoms eiti. Mū
sų kariuomenė yra fašistinei Ašiai su
mušti, karui laimėti ir palikti kiekvienai 
tautai savo reikalus spręsti, kaip ji nori. 
Tam tikslui buvo paskelbtas ir Atlanto 
čarteris!

Bet šitie ponai nenori prilęisti Lietu
vos žmonėms laisvai apsispręsti, jie no
ri, kad Lietuvos žmonės būtų pavergti, 
prispausti, kad juos engtų kokis nors 
lietuvių tautos nevidonas, tokis kaip 
Smetona ar jam panašus. Jie nepasitiki 
Lietuvos liaudimi, kaip ja nepasitikėjo 
Smetona, skelbdamas, būk Lietuvos 
žmonės nėra pribrendę patys valdytis; 
juos turįs valdyti kokis nors hitlerinin- 
kiškas “tautos vadas”!

Jie nepasitiki ir lietuvių tautos did
vyriais, kovotojais prieš vokiškuosius 
okupantus!

Mes dalykus ęuprantame kitaip.
Mes žinome, kad didvyriškoje Raudo

nojoj Armijoj veikia Lietuviški Pulkai, 
kovoją prieš vokiškuosius okupantus, ko
voj ą dėl mūsų tėvų žemės išlaisvinimo.

Tuose lietuviškuose pulkuos dalyvauja 
geriausi lietuvių tautos sūnūs,—valstie
čiai, darbininkai, intelektualai, spėję pa
sitraukti iš Lietuvos pirmiau, negu ji bu
vo vokiečių okupuota. Tuose pulkuose 
dalyvauja toki žymūs lietuvių literatai, 
kaip Liudas Gira, Jonas Marcinkevičius, 
ir kiti. Juose veikia, jiems vadovauja pa
sižymėję lietuviai generolai, žemaitis, 
Karvelis, Čepas, Vincas Vitkauskas. Pa
starasis plačiausiai lietuvių tautai yra ° 
žinomas. Visų kovotojų tikslas: kuogrei- 
čiau vokiečius iš Lietuvos išmušti, Lietu
vą išlaisvinti!

Pačioje Lietuvoje veikia Lietuvos par
tizanai ir tūkstančiai ir tūkstančiai kitų 
žmonių. Nepaisydami šaudymų, nepaisy

dami didžiausių Hitlerio represijų, šitie 
vyrai ir moterys kovoja prieš okupantus, 
kad juo greičiau iš Lietuvos būtų išmuš
ti rudieji žvėrys ir Lietuva vėl būta Jais-, 
va! (

Lietuvoje šiandien žmonės yra pasida
linę tiktai į dvi dalis, į du frontus: Pir
mąjį sudaro visi padorūs lietuviij tautos 
pairijotai, kovotojai prieš okupantus, 
prieš nacius. Šią masę sudaro komunis
tai, socijalistai, katalikai, liaudininkai,— 
visi, kuriems rūpi juo greičiau Lietuvą 
išlaisvinti. Antrąją grupę sudaro: visoki 
tautos išmatos, visoki pro-naciai, visoki 
judošiai, visoki niekšai Kvislingai. Ši, 
antroji grupė, yra, mūsų tautos laimei, 
labai mažytė.

Mes sakome savo giliausiu įsitikini
mu: Jeigu lietuviai Raudonosios Armi
jos kariai, jeigu Lietuvos kovotojai prieš 
nacius moka vesti kovą už Lietuvos iš
laisvinimą, tai jie puikiausiai mokės ir 
po karo susitvarkyti savo reikalus. Jie 
mokės tarti savo žodį, nes tasai žodis 
jiems, o ne kam kitam priklausys. Tegu 
Smetonos, tegu jo talkininkai, sykį pabė
gę pas Hitlerį, nedrįsta kišti savo juodų 
nosių į lietuvių tautos reikalus, nes Lie
tuvos liaudis, man atrodo, jiems per jas 
negarbingai užduos!

Lietuvos liaudis, laisvai tarusi savo žo
dį 1940 metais, mokės tą patį padaryti ir 
;1943-ciais ar li944-tais metais, kai ji bus 
laisva! i

Juokinga ir net šlykštu pažiūrėti į taip 
vadinamųjų lietuviškų patrijotų darbe
lius. Tuomet, kai Lietuva yra žiauriai 
pavergta ir baisiai naciškųjų okupantų 
kankinama, tai tie visoki besivadiną 
“geriausiais patrijotais” gaivalai, užuot 
padėti mūsų tėvų kraštui juo greičiau iš
silaisvinti, užuot teikti pagalbos Lietu
vos laisvės kovotojams, daro ‘visokius 
skymus ir planuoja žabangus, kaip Lie
tuvos žmones išnaujo pavergti, kada jie 
išsilaisvins iš Hitlerio okupantų.

Ir ko jie nesugalvoja!
Profesorius Pakštas dirba tam, kad po 

karo Lietuvą monarchija padaryti. Lie
tuva girdi, turinti. būti įtraukta į kažin 
kokią tai Baltoskandiją; Švedijos kara
lius turįs būti Lietuvos imperatoriumi; 
oficialė kalba Lietuvoj turinti būti šve
diška arba angliška, o jei ne—tai abi, 
nes Lietuvos žmones, sako Pakštas, su-
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Bus Išmušti
gabūs,—galėsią lengvai išmokti abi kal
bas!

Atviri smetonininkai, lietuviški fašis
tai, atvirai rėkia, kad po karo Lietuvon 
turįs būti grąžintas Smetona preziden
tauti. Girdi, jis esąs “valstybinis konti- 
nuitetas”. Smetonos prezidentystės ter
minas, esą, pasibaigsiąs tik 1945' metais. 
Patsai Smetona andai pareiškė: Aš bu
vau, esu ir būsiu Lietuvos prezidentas ir 
ką jūs man padarysite! Nors kiekvienas 
Amerikos lietuvis puikiai žino, kad Lie
tuvos žmonės Smetonos prezidentu nie
kad nerinko! Mes puikiai žinome, kad 
Lietuvos liaudis Smetonos neapkenčia, 
kaip nuodo. 1940 metais Smetona išbėgo 
pas Hitlerį, nes jautė, kad jam gali būti 
karšta Lietuvoje.

Dar kiti t. v. neoficiališki smetoninin
kai skymuoja, kad tuomet, kada iš Lie
tuvos bus išbrukti naciškieji okupantai, 
vokiečiai, Lietuvon būtų pasiųsta Ame
rikos ir Didžiosios Britanijos kariuome
nė, kad ji ten nugabentų jei ne Smeto
nos, tai Pakšto iškeptą valdžią ir paso
dintų ją ant Lietuvos žmonių sprando!

Ir visi tie skymininkai ne tik plepa, 
ne tik planuoja visokius lietuvių tautai 
žabangus, bet ir renka iš visuomenės 
aukas savo žabangams gyveniman pra
vesti !

Pavyzdingus lietuvių tautos patrijotas 
neprivalo duoti tiems ponams nei vieno 
cento!

Aukokime, kiek išgalėdami, tiems did
vyriams, kurie kovoja dėl Lietuvos išlais
vinimo! Aukokime Botkino ligoninei už
laikyti,—ligoninei, kurioje sužeistieji mū
šiuose didvyriai yra ir dar bus gydomi. 
Aukokime lietuviškiems pulkams Raudo
nojoj Armijoj!

Aukokim Amerikos Raudonajam Kry
žiui, teikiančiam pagalbą mūsų krašto 
kariams ir visiems žmonėms, pagalbos 
reikalingiems.

Stiprinkime mūsų krašto karines pa
stangas, pirkdami karo bonus ir štam
pas! # _ .

Šitie tai yra didžiausieji mūsų uždavi
niai! , . . v.

Mums reikalinga visų žmonių, priešin
gų fašistinei Ašiai, vienybė.

Vienykimės, broliai ir seserys! Vieny- 
kimės čia išdėstytais punktais.

(Tąsa 4-tame pusi.)

Mitingas Koliojimo Sovietų 
Sąjungos ir Komunistų

Vasario 14 d. buvo sureng
tas neva Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimas. Trys kuni
gai kalbėjo. Pirmiausia kun. J. 
Simonaitis, šis daug nekalbėjo 
ir į politiką nesigilino, antras 
kalbėtojas buvo Simonaičio 
pagelbininkas kun. Starkus, 
šis mažai nusimanąs apie po
litiką,-o dar mažiau apie Lie
tuvos nepriklausomybę. Vie
nok Sovietų Sąjungą kolioti, 
tai, matyt, nusimano gerai. Se
novės žmonės sakydavo, kad 
gero negalima išmokinti, o ko- 
liotis patys išmoksta. Taip ir 
su kun. Starkum, Sovietų Są
jungos tikrą vardą negali iš
mokti, vienok kolioti moka. 
Vietoj sakyti Sovietų Sąjunga, 
Starkus šaukė “Meskuliai,” 
“Bolševikai,” “Burliokai,” ir 
taip toliau.
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onlof u/kariaus Tarybų Sąjungų ir 
baigt Larą Tikrusč, parodė, kaip

Trečias kunigas kalb’ejo, tai 
kun. Balkūnas. šis užgyrė pre
zidento Roosevelto prakalbą, 
pasakytą Lincolno dienoj. Bal
kūnas sako, prezidentas Roose- 
veltas savo kalboj pripažino 
visoms šalims laisvę ir nepri
klausomybę, ir Rooseveltas 
savo žodžių nemainys, kaip 
kad Stalinas mainąs. Bet ta
čiau kun. Balkūnas sakė: Mes 
kunigai, socialistai ir sanda- 
riečiai sutvėrėme Lietuvių Ta
rybą. Šios Tarybos pareigos 
prižiūrėti prezidentą Roose- 
veltą, kad nemainytų politikos 
Lietuvos klausime. Vadinasi, 
Balkūnas pirmiau pasakė, kad 
prezidentu Rooseveltu galima 
pasitikėti, o vėliau susimaišė ir 
sakė, kad Lietuvių Taryba pri
žiūrės prezidentą, kad nemai
nytų politikos.

Toliau Balkūnas tęsė: Ku
nigai, socialistai, sandariečiai, 
visi bendrai sutvėrėm Lietuvių 
Tarybą, o su komunistais, tais 
“judošiais,” “slekeriais,” mes 
neisime į vienybę. Kun. Balkū
nas j ieško judošių pas komu
nistus, ten, kur jų nėra. Ko
munistai Judošiaus rolės nelo
šia, o tokie, kaip kun. Balkū
nas, yra tikrais judošiais. Pir- - S 
mas jų aktas buvo tai bučkis. 
Antras aktas ir paskutinis, tai 
bus pasikorimas. Judošius ir 
taip darė: pirma pabučiavo, 
po tam pasikorė.

Kaslink slekerių. Balkūnas 
išvadina komunistus sleke
riais, vadinasi, bailiais. Komu
nistai tokiais nėra. Komunistai 
yra kovotojai ir muša priešą 
be pasigailėjimo. Komunistų, 
sūnūs kariauna už žmonijos 
laisvę ir demokratiją. Komu-' 
nistai remia iš tikros širdies šį 
karą ir trokšta, kad Hitleris ir 
jo šaika būtų sukriušinti kuo- 
greičiausiai. O kaip su Balko
nu ir kitais kunigais? Kiek 
jų sūnų kariauna šiandien? 
Kaip jis pats žiūri j šį karą? 
Elizabethe kalbėdamas atkar
todamas šaukė: Melskitės prie 
Marijos, kad laimėti karą, ka
dangi priešas puola su praga
riška mašinerija — kanuolė- 
mis. Gi kun. Balkūnas ragino 
meltis prie Marijos! Čia jau 
Balkūnas pasirodė slekerys, I 
bailys. Vieton priešą mušti su 
ginklu, kun. Balkūnas slepia
si už poterių prie Marijos. Hit
leris to ir nori. Kun. Balkūnas, 
šaukdamas savo pasekėjus 
melstis prie Marijos, tarnauja į 
Hitleriui.

Balkūnas pašiepė Russian 
War Relief. Vienok kun. Bal- r ' a 
kūnas pasisakė, kad ir jis au
kavęs dolerį į Russian War Re- | 
lįef ir sako: Aš noriu, kad " 
Rusija laimėtų kovą prieš Vo- ' 
kietiją. šiuos žodžius kaip pa
sakė, publika gausiai pritarė 
delnų, plojimu.

Koncertinę programą pildė 
parapijos choras po vadovyste 
kompozitoriaus J. žilevičialis. 
Choristai dainavo kelias daine- . | 
les. Programą atidarė su Ame
rikos himnu ir “Lietuva Tėvy
ne Mūsų.” Publikos galėjo bū
ti virš šimto. Daugiausiai buvo į 
moterų. Aukų buvo renkama 
lėšų padengimui. Surinkta 81 
doleris. Ukrinai
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Ketvirtadienis, Kovo 4, 1048

Nėra Jokio Reikalo po Karo Siųsti Lietuvon Amerikos 
ir Anglijos Kariuomenes

BALTIMORĖS LIETUVIAI LAUKIAME 
LIETUVOS LIAUDIES SŪNAUS

Toliau patarė 
sako: 'Lietuvy- 
bet katalikybė

mūsų

(Tąsa nuo 3 puslapio)
Prezidentas Rooseveltas neseniai sa

kytoje savo kalboje pareiškė, kad mes, 
Amerikos žmonės, susilauksime didesnių 
nuostolių karo frontuose. Neužilgo, sa
kė jis, prasidės didesni mūsų ginkluotų 
jėgų kariniai veiksmai ir Afrikoje ir Eu
ropoje. Šįmet, gal neužilgo, bus atidary
tas antrasis frontas Europoje. Kris tūk
stančiais mūsų geriausių vyrų,
draugų, mūsų brolių, mūsų sūnų. Kovo
dami prieš žmonijos priešą, prieš fašiz
mą, mūsų didvyriai kovos išvien, kovos 
vieningai, nepaisydami į partijas bei 
griovęs. Tad ir mes, pasilikusieji namie- 
je, turime vienytis ir turime kovoti prieš 
tuos, kurie kliudo Amerikos krašto ka
rinėms pastangoms,—privalome kovoti 
prieš visokius fašistus, Hitlerio agentus, 
ardančius tautinę vienybę!

Per su virš 20 mėnesių Raudonoji Ar
mija mušė bestijiškus nacius pati viena. 
Pei' tąjį laiką jinai išmušė virš 4,000,000 
nacių, daugybę jų paėmė į nelaisvę, ir 
milijonus jų sužeidė taip, kad jie dau
giau jau nebegalės imti ginklą prieš 
Jungtines Tautas! Iš viso Raudonoji Ar

mija, kaip sako josios vyriausias koman- 
dierius Juozas Stalinas, iškirto, paėmė 
į nelaisvę arba sunkiai sužeidė virš 
9,000,000 vokiečių!

Vadinasi, mūsų kariuomenei su 
devyniais milijonais jau nereikės 
riauti. Milijonai išmuštųjų rudųjų 
rių daugiau 
sų šventosios 
kiečių karys, 
armietis, jau 
prieš 
Amerikos karį!

Todėl visais būdais tieskime pagalbos 
ranką didvyriškai Raudonajai Armijai. 
Stipkrinkime ją, kad juo greičiau jinai 
įkeltų koją į mūsų tėvų žemę, į Lietuvą, 
kad juo greičiau visa Lietuva būtų lais
va ir apvalyta nuo naciškojo brudo, nuo 
ilgaamžio lietuvių tautos priešo!

Tegyvuoja Raudonoji Armija!
Tegyvuoja mūsų krašto Jungtinių Val

stijų kariuomenė!
Tegyvuoja visos Jungtinių Tautų gin

kluotosios jėgos!
Tegyvuoja Jungtinių Tautų pergalė 

dar šiais metais!

tais 
ka- 

žvė-
mū- 
vo^

raudona

ne b e m i n d ž i o s 
žemės! Kiekvienas 
kurį užmuša

nepakels ginklo nei
Rau doną ją Armiją nei prieš

Mes Dirbame ir Turime Puikias Pasekmes
Lowell, Mass. — Mūsų ko

lonijoj pasiskleidę 8 gražios 
blankos, ant kurių draugai 
renka aukas trijų ambulansų 
fondui. Turiu dar dvi liuesas 
blankas. Katrie draugai galite 
parinkti kiek aukų, pasiimkite 
blankas pas mane ir pagelbė- 
kite greičiau surinkti reikalin
gą sumą pinigų, kad greičiau 
nupirkti ligonvežimius ir grei
čiau pristatyti Jungtinių Tau
tų didvyriškiems kovotojams 
už žmonių laisvę.

Draugas Daugirda pirmu
čiausia pradėjo rinkti ir jis 
jau kasasi nebetoli šimtinės. 
Jonas buvo nusinešęs blanką 
ir į Liet. Kunigaikščio Vytau
to Kliubo susirinkimą. Bet su
sirinkimas buvo neskaitlingas, 
dalyvavo tik 12 narių ir to
dėl aukavimo reikalą atidėjo 
kitam susirinkimui.

Man rodosi, kad tokiam aiš
kiam ir be galo svarbiam rei
kalui nereikia turėti labai 
skaitlingo susirinkimo. Juk 
ambulansai bus perkami Ame
rikos Raudonajam Kryžiui, 
Sovietų Raudonajai Armijai ir 
Lietuvos daliniams, kurie kar
tu kovoja už išliuosavimą Lie
tuvos iš po kruvinojo Hitlerio 
priespaudos.

Kliubas gražiai pasirodytų, 
jei sekančiame susirinkime pa
skirtų keletą desėtkų dolerių 
šitam brangiam tikslui ir už tą 
gautų gražų certifikatinį pa
liudijimą, kuris liudytų, jog 
•parėmė darbą, kuris gelbsti 
kartu ir Amerikai pergalėti 
priešą ir laimėti karą.

Nereikėtų klausyti tokių fa
šistinių šalaputrių, kaip tas, 
kuris ir pereitam susirinkime 
pareiškė, jog kokiame ten 
pronaciškame suvažiavime So. 
Bostone buvo prisiųstas tame 
klausime laiškas. Bet su juo- 
jni, girdi, pasielgta taip, kad 
numestas į šalį ir užbaigta. 
Taip padarytų ir pats Hitleris, 
ne kitaip. Tai visai nenuosta
bu, kad anie pronaciški lietu
viai taip pasielgė. Bet mes de
mokratiniai lietuviai privalo
me visomis galėmis gelbėti 
Jungtinėms Tautoms sumušti 
hitlerizmą ir išgelbėti demo
kratiją. Juk mūsų sūnūs ir 
bro.liai net ir .savo gyvybę au
koja apgynimui pasaulio nuo 
pasiutusių fašistinių užpuoli
kų. Ar Vytauto Kliubas per 
daug save nusiskriaustų paau
kavęs mežiausia kokius $50 ir 
tuomi gražiai save užrekor- 
duotų visai istorijai?

atsiliksiu perdaug toli. Jau 
pradžią turiu gražią.

Mūsų blankos gražiai pa
margintos dešimtinėmis, pen
kinėmis ir po mažiau.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Pašei pine Draugija labai gra
žiai pasirodė paaukodama $50 
į ambulansų pirkimo fondą. 
Tai bent Sūnūs ir Dukterys. 
Kaip tikri vaikai gelbsti savo 
seną tėvynę Lietuvą išvaduoti 
iš po hitlerinio barbarizmo. 
Valio, jums broliai ir seserys!

Nors draugystė nedidelė ir 
nelabai turtinga, bet jos at
jautimas didelis. Balsuojant, 
nei vieno balso nebuvo priešin
go aukavimui. ši draugystė ne
kartą yra parėmus visuome
nei naudingus darbus.

žingeidūs kavalkai. 
buvo apie 100. Los 
susipratę lietuviai 
darbuojasi dėl visų 
Tautų, kad laimėti

Baltimore, Md. —Šis sek
madienis, kovo 7 diena, bus 
tikrai nepaprastas Baltimo- 
rės lietuvių istorijoje. Pas 
mus, pagaliau, atsilankys ir 
mums kalbės apie Lietuvą, 
jos praeitį, jos dabartines 
kančias ir ateitį dar nese
niai pribuvęs iš mūsų gimti
nio krašto Povilas Rotoms- 
kis, iš profesijos mokyto
jas, dabar einąs svarbias 
pareigas Sovietų Sąjungos 
konsulate New Yorke. Jis 
ir atvažiuoja čia susipažin
ti .su lietuviais ir kalbėti 
kaipo didžiojo krašto kon
sulato atstovas.

Povilas Rotomskis per 
visą laiką gyveno Lietuvoje. 
Kai Lietuvos liaudis buvo 
pasirinkus naujo gyvenimo 
kelią ir prisidėjo prie So
vietų Sąjungos, Povilas Ro- 
tomskis buvo Lietuvos at
stovu Maskvoje ir ten ėjo 
svarbias diplomatines pa
reigas. Ir dabar jis atsto
vauja Lietuvos liaudies in
teresus.

Kaip jau žinoma, šį sek
madienį, Lietuvių Salėje,

Aukos pas mus renkamos 
plačiai ir visur, 
stovi aukščiausia, 
J. Palubinskas, 
esu trečias. Man
slidžios ir šlapios gatvės. Bet 
tikiu, jos nebus visada tokios 
ir aš nuo sveikųjų draugų ne-

J. Daugirda 
po juo seka 
Aš, gal būt, 
labai trukdo

T~

Vasario 21, mes keli drau-. 
gai nuėjome į Lietuvos Didžio 
Kunigaikščio Vytauto Kliubą 
pasimatyti su žmonėmis. Drg. 
Julius Palubinskas parinko 
ambulansams aukų aht savo 
blankos ir parengė dirvą to
lesnėms aukoms. Julius turės 
matyti žmones kitą dieną. Nes 
jie davė jam žodį.

Aš irgi truputį laimėjau tą 
vakarą.

Parodžiaus blanką draugui 
Vincui Brastai ir paaiškinau 
jam kame dalykas. Jis sako: 
“Rašyk dolerį.” Tą padariau. 
Po tam susitikau Joną Rusą. 
Jis fine vyrukas. Parodau ir 
jam blanką. Jis greit perskai
tęs sako: “čia negali būt prie
šingumo. Ir geri Vyrai indorsa- 
vę šį darbą.“ Jis man davė 
rimtą žodį, kad jis aukos kiek 
galėdamas — dolerį, ar dau
giau, “bet ne dabar.” - Well, 
aš Joną matysiu greitu laiku. 
Iš kalno jam paačiavau ir iš
siskyrėm iki next time.

Greit, tą patį vakarą, tik 
kitoje vietoje, susitikąu Vla
dą Tveragą. Vos tik jam pa
rodžiau blanką ir pradėjau 
aiškinti dalyką, kaip ir kitiem, 
jis sako: “Rašyk penkinę ir 
bus gerai.” Ir taip iš lengvo 
plaukia aukos į ambulansų 
fondą. J. M. Karsona*.

krutami paveikslai iš karo lau
ko ir kiti 

žmonių
Angeles 
kiek gali 
Suvienytų
šį baisų karą prieš fašizmą. 
Bet dar daugelis yra, kuriems 
rodos karas visai svetimas. 
Taip, draugės ir draugai, ne
bus ilgai. Gal mes turėsime 
pinigų visi, bet nebus kas pirk
ti. Visi turim dirbti, kad lai
mėti karą greitai.
Aukos Sovietų Sąjungai Skū- 

rinių Kautų Pirkimui:
Po $10 aukavo: J. ir M. Ar

minai, Povilas Ivinas, P. J. Pu- 
piai, J. Maksloveskas, M. ir A. 
Pūkiai, M. ir J. Daukšai, P. ir 
K. Repeckai, Anna ir Ig. Le- 
vanai ir ALDLD 145 kp.

Po $5: K. ir U. Davis ir S. 
Abačiauskas. Pečiuliai aukavo 
$2. Po $1: G. Bernotą, S. Ša
tas, A. Bušas, J. M. Pupis, 
J. Ritchard, Adomaitis, M. Pū
kis, Siuraitis, Muznikas, Kapa- 
las. Po 50c.: V. Savas, J. 
Kvetkauskas, Kemzūra, žiau- 
nienė, C. Levišąuskas, Jesu- 
nai (?) ir Paulakas (?).

Smulkių surinkta $1.19.
Viso $118.69.
Moterų Apšvietos Kliubas 

aukavo $20 ir surinko $12’25. 
Laisvės Kliubas aukavo $10. 
Viso $42.25.

Viso kartu aukų susidaro 
$160.94. R-KA.

WILKES-BARRE, PA.

Montello, Mass.
Aukos Raudonajam Kryžiui, 

Mirimai, Nelaimes
Lietuvių Piliečių Pašelpinis 

Kliubas, kuris laiko savo kliu
bą ant kampo Ames St. ir In
tervale, laikė susirinkimą va
sario 23. Tarp į<itko, svarstė 
Mass. Lietuvių Komiteto pra
šymą aukų dėl trijų ambulan
sų — vienas -bus Amerikos 
Raudonajam Kryžiui, antras 
dėl Lietuvos raudonarmiečių, 
trečias dėl Sovietų Sąjungos 
raudonarmiečių. Jie nutarė 
aukoti šimtą dolerių dėl Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus ir 
šimtą doleriu dėl tų trijų, am
bulansų. Tai geras pavyzdys 
kitų kolonijų organizacijom.

Laisvėj buvo rašyta, kad 
Lietuvių Piliečių Kliubas pe
reitam susirinkime skaitė laiš
ką nuo Mass. Lietuvių Komite
to, prašant aukų dėl tų trijų 
ambulansų ir balsavimas išėjo 
lygiomis ir kad 
pavotavo atmesti, 
taip: pirmininką 
balsų skaitytojas, 
maršalka. Pridėjo 
kad atmesti.

Mirė Paulina Shillingienė - 
Rtokutis. Tapo palaidota vasa
rio 8 d. miesto kapuose. Sirgo 
nervų suirimu. Buvo ženota su 
antru vyru. Jos gyvenimas bu
vo sunkus, neorganizuotas.

Patiko nelaimė Matthew E. 
Yakavonis. Dirbo prie laivų 
statymo Quincy, Mass. Bevel
dinant pasidarė ekspliozija. 
Su juom ten žuvo trys darbi
ninkai. Amžiaus buvo apie 30 
metų. Paliko didelę šeimyną: 
seserį, brolį ir daugiau gimi
nių. Į kapus jį palydėjo mies
to viršininkai, ir šiaip giminės 
bei draugai.

ant Hollins St., įvyks vi
suotinas Baltimorės lietu
vių susirinkimas. Susirin
kimas ir prakalbos prasi
dės 2 vai. po pietų.

Apart Povilo Rotomskio, 
visų laukiamo svečio ir vy
riausio šiame susirinkime 
kalbėtojo, dalyvaus su mu
mis ir kalbės Antanas Bim
ba, Lietuvių Literatūros 
Draugijos pirmininkas, iš 
Brooklyn, N. Y.

Taigi, turėsime du geru 
kalbėtoju. Susirinkimas bus 
nepaprastas. Tai bus Bal
timorės lietuvių demonstra
cija už laisvą Lietuvą, už 
greitą karo laimėjimą, už 
visų vienybę šio karo pa
stangoms.

Kviečiame visus lietuvius 
dalyvauti.

EKSTRA!
Dar vienas specialus da

lykas apie šį mitingą. Teko 
sužinoti, kad jame dalyvaus 
grupė Sovietų Sąjungos jū
rininkų, kurių tarpe, be
rods, bus viena kita ir jū
rininke.

Tie Sovietų didvyriai pa
sveikins lietuvius varde 
Raudonosios Armijos ir 
Raudonojo Laivyno, o mes 
su jais susipažinsime ir juos 
pagerbsime.

Tai bus didelė garbė -tu
rėti mūsų susirinkime tuos 
mūsų didžiojo talkininko 
herojus! Rep.

Binghamton, N. Y
Minėjimą 

somybės
Lietuvos Nepriklau- 
Pabaige Alumi ir 
Degtine

21 d., 3 vai. po pie-

J. Paulauskas
Y. Pradžioje

bą dabar turi? 
būti katalikais, 
be gali išnykti, 
pasiliks.

Kalba Kazys 
iš Brooklyn, N.
kalbos skaitlinėmis prirodinė
jo, kaip Lietuvos žmonės/buvę 
mokslinami, kaip daugėję mo
kytojai ir mokiniai. Prie Sme
tonos, esą, visgi nebuvę taip 
blogai, kaip kai kurie mano. 
Labai nudejavo, kad dabar 
negalima gauti žinių iš Lietu
vos, esą, dar pirmiau ateida
vę žinių per Šveicariją ar Šve
diją. Dabar yra bandoma su 
pagelba Raudonojo Kryžiaus

kiek nege- 
kaip kad ir

rezoliucija,

gauti žinių iš Lietuvos. Kalbė
jo apie 20 minutų.

Paulauskas nei 
resnis kalbėtojas, 
pirmieji du.

Buvo priimta
sakė, pasiųs prezidentui.

Įžanga buvo 25 centai. Po 
prakalbų A. Liepa ir Sungai- 
la-Balčikonis Paulauską nusi
vedė pas Belazarienę (netoli 
svetainės), užsisakė vakarienę 
ir atsinešė porą dėžių alaus ir 
kvortą degtinės. Taip ir tęsė 
minėjimą Lietuvos nepriklau
somybės iki vėlyvo vakaro.

Stebėtojas.

SVARBIOS KNYGOS

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.
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pirmininkas 
Turi būti 
užvadavo 

vadinamas 
savo balsą,

Los Angeles, Calif.
Dirbame ir Aukojame Gra

žiam Tikslui
šaunus parengimas buvo va

sario 21 d., suruoštas per L. 
A. Lietuvių Organizacijų Ben
drą Komitetą.

Gerą prakalbą pasakė M. 
Pūkis apie Lietuvos 
kaip kas kovoja už 
laisvę.

Drg. O. Levanienė
padainavo keletą dainelių.

Rinkta aukos dėl Sovietų 
Sąjungos. Surinkta $118.69.

Aukavusių pavardes seks 
žemiau, taškiau buvo rodomi

kovas, 
Lietuvos

puikiai

Susipažinkite su L. P. Kliubu
Dar daug Wilkes Barre 

apylinkės lietuvių randasi, 
kurie nėra susipažinę su Lie
tuvių Progresyviu įKliubu ir jo 
gerais tikslais.

Kliubas yra grynai beparty- 
vis, bet jis remia visus gerus 
jp progresyviškus darbus. Yra 
aukavęs Raudonajam Kryžiui; 
pirkęs apsigynimo boną (už 
$100); buvo įsteigęs Lietuvių 
Vaikų Mokyklėlę; yra sulošęs 
gerai ir gerų veikalų. Tai vis 
geri ir kultūriški kliubo dar
bai.

O kas svarbiausia, tai kad 
L. P. Kliubas užlaiko svetainę 
- kliubą, kuris yra centras visų 
organizacijų. Todėl prie minė
to kliubo vertėtų visiems ge
riems lietuviams prigulėt. O 
dabar kaip tik ir yra gera pro
ga įsįrašyt, nes kliubas nutarė 
turėt naujų narių įsirašymo 
vajų ir tik už 50c. galima įstot 
į kliubą ir būt pilnu jo nariu.

Kviečiu visus gerus lietuvius 
pasinaudot šia proga ir tapt 
kliubiečiais.

Beje, kovo 7 d., ateinantį 
sekmadienį, 4 vai. po pietų 
kliubas turės pasilinksminimo 
vakarą. Bus 'valgių, gėrimų, 
šokių ir kitokių pamarginimų. 
Visi esate kviečiami dalyvauti 
ir šiame kliubo pasilinksmini
me. Įžanga bus visiems veltui.

J. vilkelis, L.p:k. Sekr.

Žolynas.

Vasario 
tų, įvyko koncertas ir prakal
bos. Rengėjai buvo A.L.T. 
Sandaros 64 kp., L.S.S. 33 kp. 
(abidvi kuopos senai negyvuo
ja) ir šv. Juozapo parapija.

Pirmininkavo Sandaros at
stovas A. Liepa. Koncertinę 
dalį išpildė parapijos choro 
mergaičių grupė. Dainavo su
augus mergina ir armonikomis 
pagrojo jauna mergaitė ir vai
kutis.

Pirmas kalbėjo P. B. Son
gaila - Balčikonis, socialistas. 
Jis numelavo, kad Lietuvon ru
sai buvę prisiuntė “pusę milijo
no kariuomenės, bet Lietuvos 
kariuomenė rusus išvijus. Vė
liau atėję vokiečiai ir okupa
vę Lietuvą. Iš tokio stebuklo 
klausytojai nusijuokė. Tas 
“kalbėtojas” yra mok i n y s 
Naujienų. Taigi, kokia višta, 
tekis ir kiaušinis.

Kalba kun. Emil Krancevi- 
čius, vietinis. Jis nupasakoja, 
kad lietuvių tauta labai sena, 
tai sena jos ir kultūra. Lietu
vių kalba esanti seniausia, gal 
būt ir kiti naudojasi ja. Sako: 
Pavyzdžiui, indijonai dievą 
vadina divas, lietuviai dievas, 
labai daug panašumo, čia ku
nigas nukalbėjo labai patrijo- 
tiškai,. tik man labai didelis 
dyvas, ką lietuviai bendro tu
rėjo su indijonais senovėj, ar-

BŪKITE AMERIKOS PILIEČIAIS
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

Pilietybės pąmbkų 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

Adv. CHAS. P. KAL 
Knygelės Ąutorlus

atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.
KAINA 35c,

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

Reikalaudami rašykite:

427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y
WWWWWRWBH.HJ >' WJ'UJLH 1WI! UIHIU i Ji į J

tE. i

English - Lithuanian 
Self - Instructor

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

PARAŠE DR. J. J. KASKIAUČIUS
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-LEVANDAUSKAS
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, čhemikalai, 
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
PAKASĖ DR. 3. 3. KA8KLAUCIC8

Kiekvienas žmogus privalo šią knygą turėti savo namuose. La
bai svarbūs patarimai ką daryti susižeidus, stalgiai 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
■*

Paveikslų 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 Yorko 
mieste. Yra daUg mokslinių informacijų apie .naujovinę techniką 
ir yra skambių bruožų iš Amerikos istorijos.

56 puslapių; kaina 25c.

\ “Laisvės” Administracija
427 Lorinicr St. Brooklyn, N. Y.
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A NrAijjli šOviėtŲ laimė
JIMAI ŠIAURIŲ IR 

PIETŲ FRONTUOSE

AMERIKA IR ANGLIJA TO
RI GELBeT 100,000 IS
PANU RESPUBL1KIEČIŲ

L AIS V fl Penkta* Pualapu

Rochester, N. Y

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Į pietų vakarus nuo Vorošilovgrado vienas mūsų ka

riuomenės dalinys atmušė priešų kontr-atakas ir nu
šlavė apie kuopą vokiečių pėstininkų.

Į vakarus nuo Charkovo mūsų kariuomenė tęsė ofen- 
syvą. Buvo atremtos kelios vokiečių kontr-atakos. Pa
tirta, jog neseniai atvyko į šią fronto dalį 167-ta vo
kiečių pėstininkų divizija iš Holandijos.

Sovietų kariuomenės junginys X sulaužė hitlerinin
kų pasipriešinimus, žygiavo pirmyn ir užėmė vieną 
stambią apgyventą vietą; buvo nukauta bei sužeista 
400 priešų kareivių ir oficierių.

Kitame sektoriuje vienas iš mūsų kariuomenės da
linių apsupo vieną apgyventą vietą ir po penkių die
nų mūšio užėmė ją. Buvo sunaikintas priešų garnizo
nas toje vietoje; pagrobta jų amunicijos ir maisto san
dėliai.

Į vakarus nuo Kursko raudonarmiečių dalinys A per 
griežtą ataką užėmė vieną aptvirtintą priešų poziciją.

Minsko partizanų būrys nuo vasario 1 iki 20 d. už
mušė virš 100 hitlerininkų ir pagrobė šešis kulkasvai- 
džius, 44 šautuvus ir keturis revolverius. Tuo pačiu lai
ku partizanai nuvertė nuo bėgių septynis priešų ka
riuomenės traukinius ir sudaužė 52 vagonus, vežusius 
vokiečių kareivius ir ginklus.

Pirm kelių dienų Minsko partizanai ūmai užpuolė 
didelę geležinkelio stotį ir užėmė ją, po kelių valandų 
mūšio; užmušė vokiečių sargus. Po to partizanai su
sprogdino visus tenaitinius geležinkelio įrengimus.

New York. — Bendrasis 
Prięšfašistinis Komitetas 
pasiuntė prašymo telegra
mas Amerikos valstybės se
kretoriui Hull’ui ir Angli
jos ministeriui pirmininkui 
Churchill’ui, kad jie ir kiti 
pasauliniai vadai pasisteng
tų apsaugot gyvybę 100 
tūkstančių Ispanijos respu
blikos kovotojų. Nes prane
šama, kad naciai ir francū- 
zų fašistai planuoja per- 
siųst tuos respublikiečius iš 
Franci jos į Ispanijos fašis
tinio diktatoriaus 
nagus.

Tos telegramos 
kad Franko jau 
tūkstančius Ispanijos respu- 
blikiečių iš pusantro milio- 
no tų, kurie ten buvo suva
ryti į koncentracijos stovy
klas.

Telegrama Churchillui, be 
kitko, nurodo, kad šimtai 
Ispanijos respublikiečių yra 
anglų komandų eilėse ir 
didvyriškai kovoja pavo
jingiausiuose žygiuose.

Laukiant buso, ant šalygat- 
vio, kalbasi du nepažįstami 
lietuviai, vienas sako:

— šeštadienį, 6 d. kovo, 
rengiam savo šluboj parę; bū
tinai atvyk su visa savo šei
myna.

— Pataikei, brolau — atsa
kė antras. — Jokiu būdu ne
galėsiu. šeštadienį, 6 d. kovo, 
Antanas Orlauskas turės ati-

PRANEŠIMAI 
iŠ KITUR

darymą naujo pleiso; mes dik- 
tas bunčius susitarėm vykti 
pas jį.

— Ar tas Orlauskas, ką 
tankiai ir stambiai paaukoja 
mūsų įstaigom?

— Taip, tas pats. Apart ati
darymo, jis tą pačią dieną leis 
ant išlaimėjimo valdžios karo 
boną.

— Kad taip, tai aš savo pa
rę atidėsiu ant toliau, o šešta
dienį ir aš su savo visa šei
myna būsiu pas Orlauską. Be
je, kur jis turės tą atidary- 
ma ? *-

— Ogi, 412 Empire Boule
vard, puikus pleisas -ir pato
gus nuvažiavimas Clifford ir 
Sodus busais.

vyks toj pačioj vietoj: Conti
nental Auditorium, 982 Broad 
St. sekančiai:

Nedėldienį, kovo 7 dieną, 8 
vai. vakare, tema: Hitlerio 
draugai 78 kongrese. Kalbės 
Jim .West, valstijos pirminin
kas Jaunų Komunistų Lygos.

Kovo 14 tema: Darbas, Al
gos ir Pragyvenimas. Kalbės 
Martha Stone, Essex county 
K. P. sekretorė.

Kovo 21 tema: India and 
the United Nations” (Indija ir 
Jungtinės Tautos). Kalbės Jo
seph Starobin, užsieninis New 
Masses redaktorius.

Visos šios temos labai žin
geidžios, užimančios. Lietuviai 
turėtų pasinaudoti tokia gera 
proga praplėtimui savo žinoji
mo, nes tai bus šių dienų si
tuacijos gvildenimas.

Albinas.

Franko

primena, 
nužudė

Driežas

su- 
val.

SCRANTON, PA.
Literatūros Draugijos 39 kp. 

sirinkimas įvyks 7 d. kovo, 2 
dieną, pas drg. Praleikus, 407 Elec
tric St. Visi draugai dalyvaukite, 
nes turime daug svarbių reikalų. 
Reikia gerai prisirengti prie prakal
bų, kurios įvyks 14 d. kovo, 1:30 
vai. dieną. Kalbės R. Mizara. Pra
šome pasimokėti duokles,' ir pagei
daujama kuo daugiausia naujų na
rių. — P. Šlekaitis, sekr. (53-55)

Newark, N. J
Eilė labai gerų prakalbų, 

lekcijų
Jas rengia Komunistų Par

tija I»ssex apskr. Visos trys į-

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 Purė Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Givlais 
Geriausias Alus Brooklyne

SUNAIKINTA 2 JAPONŲ 
LAIVAI SU KAREIVIAIS 

IR 5 SU KROVINIAIS

TAKSAI TIESIAI Iš 
ALGŲ KANADOJE

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Laivyno pranešimas 296:

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Kovo 1 d. mūsų Dauntless bombanešiai-smigikai, ly

dimi Wildcat lėktuvų kovotojų, mėtė bombas ir užkū
rė gaisrus japonų užimtoje srityje Mundoj, New Geor
gia saloj. Visi Jungtinių Valstijų lėktuvai sugrįžo.

i----------
Chungking, Chinija, kovo 2. — Generolo Stillwellio 

štabo pranešimas:
Jungtinių Valstijų lėktuvai Chinijoje, paremdami 

chinų kariuomenę Salween upės fronte, ir toliau nuo
lat atakavo japonų susisiekimų linijas ir įrengimus 
šiaurinėje Burmoje ir Yunnane (Chinijoj).

Kanadoj nuo kito mėne
sio pradžios bus reguliariai 
atskaitoma privalomi val
džiai taksai tiesiog iš darbi
ninkų ir tarnautojų algų. 
Valdžia pareiškė, jog užtat 
ji dovanos pusę taksų už 
praeitus metus.

EASTON, PA.
LLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 7 d., 2:30 vai. dieną. YMHA 
salėjo, Ferry ir Walnut Sts. Malo
nėkite dalyvauti. — Sekr. (53-54)

ELIZABETHAN. J.
LDP Kliubo susirinkimas įvyks 

sekmadienį, kovo 7 d., 2 vai, dieną. 
408 Court St. Visi nariai dalyvauki
te šiame susirinkime. — C. Andriū- 
nas, sekr. (53-54)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp,, moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks penktadienį, 5 d. 
kovo, Liet, salėje, 315 Clinton St., 
7:30 v. v. Draugės, šis susirinkimas 
bus svarbus, tad visos turimo daly
vauti. — M. K. (53-54)

Fotografas
Traukiu paveikslus f am iii jų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su aine-

štal 
adresa8

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

Anglijos Lakūnai Vėl 
Pliekė Ašį Europoj

LONDON, kovo 3. — An
glijos bombanęšiai jau sep
tintą dieną paeiliui plačiai 
atakavo nacių punktus va
karinėje Vokietijoje ir šiau- 

Dingoline j e Franci jo j e. 
trys anglų lėktuvai

NEW HAVEN, CONN.
Kovo 7 d., įvyks prakalbos. Ren

gia ALDLD 32 kp. Liet. Salėje, 243 
Front St. Pradžia 2 vai. dieną. Kal
bės K. Petrikienė iš Brooklyno. Po 
prakalbų bus užkandžiai. Pelnas 
skiriamas Sovietų Sąjungai gelbėti. 
Kviečiame visus dalyvauti. (53-54)

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, 5 d. kovo, 7:30 v. v., 
L. Taut. Name. Nariai malonėkite 
dalyvauti.

EASTON, PA.
Liuosybės Choras rengia gražų 

vakarą, kovo 6 d. L. T. Namo sa
lėje. Bus graži programa ir šokiai 
prie Steponavičiaus 
pamirškite, kad bus 
kiai prieš užgavėnes, 
meniui. Kviečiame 
Rengėjai.

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

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

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St, Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

CHARLES
. UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN 

Gerai Patyrė Barberlal

orkestros. 
paskutiniai 
Įžanga 55c 
dalyvauti.

(53-54)

Ne- 
šo- 
as-

0 a

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

New Delhi, Indija, kovo 2. — Jungtinių Valstijų oro 
jėgų pranešimas:

Gokteik didysis tiltas (Burmoj), vienas iš geležinės 
inžinerijos stebuklų Tolimuose Rytuose, yėl buvo ata
kuojamas Jungtinių Valstijų didžiųjų ir vidutinių bom- 
banešių.

Šis 2,200 pėdų ilgio tiltas yra svarbiausias geležinke
lių ryšys tarp Mandalay ir Lashio. Tam tikras skaičius 
bombų tiesiai pataikė į tiltą. Visi mūsų lėktuvai su
grįžo.

INDIJA. — Indėnų vadas 
Gandhi užbaigė trijų savai
čių bado streiką ir, sako, 
gerai jaučiasi.

KRISLAI

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, kovo 7 d., YMHA salė
je, Ferry ir Walnut Sts. Pradžia 1 
vai. dieną. Visi nariai kviečiame da
lyvauti. — Evelyn Farion,-

(53-54)

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-8622

sekr.

Cairo, Egiptas, kovo 2. — Jungtinių Valstijų armijos 
štabo pranešimas:

Mūsų Liberator bombanešiai atakavo laivus ir prie
plaukas dienos laiku kovo 1 d. Neapolyj, Italijoj. Bom
bomis pataikyta į Masaniello ir kitas prieplaukas. Nu
šauta žemyn vienas priešų lėktuvas, pakilęs pasiprie
šint mūsų bombanešiams.

RAUDONOJI ARMIJA DAR PAŽYGIAVO PIR 
MYN PRIEŠ NACIUS VISUOSE FRONTUOSE
Maskva, kovo 3. — Ne

žiūrint blogo oro ir pasmar- 
kėjusių pasipriešinimų iš 
vokiečių pusės, Sovietų ka
riuomenė dar pažygiavo 
pirmyn visoje 500 mylių il
gio fronto linijoje nuo Sta
rą jos Russos srities iki Juo
dosios ir Azovo Jūrų.

Šiaurinėje tos linijos da
lyje raudonarmiečiai dar 
pasigrūmė artyn Starajos 
Russos, grūmodami jai ir 
geležinkeliui, einančiam tie
siogine linija iš Lenjngrado 
į Vitebską ir Kijevą.

Atakomis į šiaurius nuo 
Kursko sovietiniai kovoto
jai užėmė Zmijevką, tik už 
23 mylių į pietus nuo Orio
lo, svarbaus pramonės ir 
geležinkelių centro.

Į vakarus nuo Kursko 
Raudonoji Armija išmušė 
vokiečius dar iš dviejų ap
gyventų vietų, o į vakarus

nuo Charkovo atėmė iš 
priešų kelis kaimus bei 
miestelius.

Į pietų vakarus nuo Vq- 
rošiloygrado, sovietine ka
riuomene užėmė 1-ną stam
bų miestą (pietiniame Do- 
neco fronte).

Raudonarmiečiai įsiveržė 
į vokiečių apkasus, iš kurinį 
hitlerininkai gina patį Ta- 
ganrogą, uosto miestą prie 
Azovo Jūros.

(Naciai giriasi, būk jįe 
Kramatorsko srityje prašl
iaužę į Slavianską; bet nię- 
kas nepatvirtina šio nacių 
pagyro.)

(Tąsa nuo 1 pusi.)
Lietuvių Komitetas Sovietų 

Medikalei Pagelbai sakė, kad 
mes, lietuviai, turime sukelti 
penkius tūkstančius dolerių 
dėl Botkino ligoninės. Tai mū
sų kvota. Aš manau, kad tą 
tikslą mes jau baigiame pa
siekti.

Naujosios Anglijos lietuviai 
pasimojo sukelti šešius tūks
tančius dolerių nupirkimui tri
jų ambulansų.

Rev. Kubilius, Dr. Borisas, 
Jonas Grybas, Antanas KupsJ* 
tis ir kiti to sąjūdžio lyderiai 
man sakė, kad jie irgi baigia 
tikslą pasiekti. Jie jau turį 
sukėlę arti penkių tūkstančių 
dolerių!

Tai šitaip puikiai eina mū
sų didieji,-gerieji darbai.

Kurie darbuojasi, tie nepa
vargsta. Aš pastebėjau,
pavargsta greičiau tie, kurie 
bijo pirštą pajudinti, koją iš 
vietos pakelti.

Jiems tai viskas eina vel
niop. Jie serga visų galų su
irimu.

42 kp. 
kovo 6

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVerg.-een 8-7179
{3

NASHUA, N. H.
LDS 128 kp. ir ALDLD 

Bendras susirinkimas įvyks 
d., 8 v. v. 171 Main St., kampas
High* St., ant antrų lubų. Draugai, 
malonėkite susirinkti, nes bus svar
bių dalykų aptarti. — Kviečia Val
dyba. (53-54)

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus —- pir

kite bonus ir štampas.

{PHILADELPHIA, PA 43

15 proc, 
pernai.

Amerika įgabena vis daū 
giau karių ir ginklų į Šiaur 
Afriką.

Amerikoj šiemet liks tik 
mažiau maisto kaip

kad

Prieina prie manęs Bridge- 
waterio Frank Kaulakis ir sa
ko : Nesuspėjau pasiųsti, štai 
du doleriai Laisvės Popieros 
Fondui.

Worcesteryje draugas žo
lynas prinešė ir padavė penki
nę tam pačiam fondui.

O Petras Butkevičius davė 
šešius dolerius: tris Laisvės 
Popieros Fondui ir tris Apš- 
vietos Fondui. &

Svarbi diena Philadelphi- 
joje bus Kovo-March 21. 
Įvyks dienraščio Laisvės 
Bankietas ir Koncertas.

Bus graži dainų progra
ma kurių išpildys: Stasys 
Kuzmickas, baritonas, iš 
Shenandoah, Pa.; V. O. Va
liukas, tenoras,, iš Wilkes - 
Barre, Pa.; M. Vaidžiulienė, 
sopranas, vietinė. Taipgi 
bus ir kitokių gražių nume
rių programoje iš vietinių 
talentų: jaunuolis, žymus 
smuikininkas C. Wulant, 
duos smuikos solų. Senas, 
puikios praktikos muzikas 
J. Jurčikonis turi gerų miš
rių orkestrų kuri dalyvaus 
šioje programoje.

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

Visi philadelphiečiai yra 
širdingai kviečiami dalyvau
ti šioje svarbioje iškilmėje 
naudai- dienraščio LaUvės.^ 
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J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

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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Juozas Levandauskas
Graborius—-Undertaker
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LIETUVIŲ ŽINIAI
Ar Girdėjote?

Ar žinai, kaiminka, kodėl mes taip greit pa
senome? Mat, priežastis yra tame, kad mūsų 
maiste buvo trūkumas vitaminų ir mineralų^ 
Tad verčiau mes eikime į Sveikatos Maisto 
krautuvę ir pasipurkime nesugadinto maisto su 
vitaminais, būtent:

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

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

taipgi gera inkstų valytoja, rūkščių naikintoja ir skausmų mažin- 
toja laike mėnesinių. . , . ,
VHF tabletėlės turintiems aukštą kraujo spaudimą. > t 
SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, Neuri
tis skausmus dėl trūkumo kūne mineralinių druskų.
KAL tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi nervuoti. 
P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimą i 
N-56 CA-83 tabletėlės dėl Peptic Ulcers, Gastritis. Palengvina 
skausmus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda progą 
opai užgyti.
VELVETONE CREAM, dėl sausos veido odos; vienas iš geriausių 
DĖL MERGINŲ ir MOTERŲ. Taipgi parduodami DIABETIC ir 
REDUCING DIET maistą, kenuotus vaisius, kurie yra supekinti 
geriausia rūšis, be kemikalų ir balto sukraus syrupo;, ir nesulpu- 
ruotus džiovintus vaisius. Naturališkas saldaines; čielų grūdų ru
ginę, kvietinę, soya .duoną ir pyragaičius; .Kava, Chocolate Malt,, 
su vitaminais, 100 nuoš. tikrą bičių m«dų; sudaryta iš Soya pupelių 
mėsą. Ir įvairių kitokių maisto produktų galite gauti. Maistą ir 
Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite arba 
kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara nuo 10 vai. ryto iki 9:30 
vakare. Sekmadieniais,uždaryta.

VITAI. HEALTH FOODS 
SAVININKAI KAN AP ORIAI

465 Lorimer Street Brooklyn, N.
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DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

t 3

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N.Y.

NIGHT—HAyemeyer 8-1158
Tel. STagg 2-0783 ‘ •I
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NeivYorto^zžfejy/aZIniot
Laisves Bankieto 

Darbininkams
Dėkojame visiems dirbu

siems dienraščio Laisvės ban- 
kiete sausio 31 d., š. m. Taipgi 
dėkojame Aido Chorui ir jo 
mokytojai Aldonai Anderson 
už suteiktą gražią dainų prog
ramą.

Prašome visus bankieto dar
bininkus ir darbininkes susi
rinkti į Laisvės salę šį penkta
dienį, kovo 5 d. čia kartu su 
Aido Choru turėsimo pare. 
Bus užkandžių ir gėrimų.

Vyrai, dirbusieji bankieto, 
atsiveskite žmonas, o moterys 
atsiveskite savo vyrus. Taipgi 
dalyvaukite visi Aido Choro 
nariai.

Mokytoja pageidauja, kad 
choriečiai susirinktu anksčiau 
ir kad prieš parę galėtų pasi- 
lavinti dainavimo. Parė prasi
dės apie 8:30 vai. vak. Būtų 
gerai, kad choriečiai susirink
tų apie 7:30 vai. vak.

Laisvės Bankieto /Komisija.

Visom Organizacijoms
Nepaprastai svarbi konfe

rencija gelbėjimui anti-fašistų 
kovotojų ir pabėgėlių įvyks šio 
šeštadienio popietį, kovo 6-tą, 
Hotel Astor, Times Square ir 
44th St., New Yorke. Tęsis tik 
3 valandas, nuo 2 iki 5 vai. 
po piet.

Šiomis dienomis įvyksta or
ganizacijų susirinkimai. Netu
rėtų liktis nei vienos organi
zacijos, kuri nebūtų pasiuntus 
delegatų ar atstovo. Registra
cija $1 per asmenį.

Prašome Draugu Ir 
Draugių Talkos

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus naudai rengiamieji ju- 
džiai ir balius įvyks jau šį sek
madienį, kovo 7-tą, po pietų ir 
vakarą, Laisvės salėj. Pramo
ga turi būti sėkminga, nes 
tai pradžia lietuvių kvotos į R. 
K. fondą, į kurį visame krašte 
turi būti sukelta šimtas ir dvi
dešimt penki milijonai dolerių.

Tikietų platintojos prašomos 
Šiomis paskutinėmis dienomis 
susirinkimuose ir pramogose 
sunkiai padirbėti tikietų pla
tinime. O visi kiti pasipirkti 
iš anksto. Taipgi prašome vi
sus ir visur garsinti pramogą.

Moterų Apšvietos Kliubas.

Minios Newyorkieciu Sveiki
no Mme. Chiang Kai-shek

Aukojusieji Botkino Ligoni
nes Įrengimui Maskvoje

Vasario 28-tą įvykusiame 
masiniame mitinge - koncerte, 
Grand Paradise didžiojoj sa
lėj, Brooklyne, kur kalbėjo 
Tarybų Laivyno jūrininkai, 
Laisvės redaktorius R. Miza- 
ra, Tiesos jaunimo skyriaus re
daktorius M. Šolomskas, V. 
Kazakevich, kalbėtojų buvo 
išaiškinta ir, kaip matome, 
publikos pilnai suprasta, jog 
Lietuvos išlaisvinimas iš po 
nacių jungo ateis ne niekinimu 
Tarybų Sąjungos, kaip daro 
poniškų “Lietuvių Tarybų” su
ruoštuose mitinguose, bet bus 
išlaisvinta Tarybų Sąjungos ir 
kitų Jungtinių Tautų laimėji
mu karo. Publika suprato, kad 
teikimu visokios pagalbos did
vyriškai Raudo.najai Armijai 
ir jos lietuviškiems daliniams 
pagreitiname karo laimėjimą 
ir Lietuvos išlaisvinimą.

Įrodydami ta savo nusista
tymą, lietuviai to mitingo daly
viai sudėjo virš vienuolikos 
šimtų dolerių palaikymui Bot
kino ligoninės, Maskvoje, kur 
gydomi sužeisti rauionarmie- 
čiai. Aukojo sekamai:

Moterų Apšvietos ir Mezgė
jų* Kliubas, Brooklyn. N. Y. 
$77.

Ig. Sutkus, Brooklyn, N. 
Y., $25.

Drg. Grikštas, Brooklyn, N. 
Y., $25.

V. Keršulis, Brooklyn, N. 
Y.,. $20.

J. Weiss, Brooklyn, N. Y., 
$20.

Leipų šeima, Brooklyn, N. 
Y., $20.

Sietyno Choras, Newark, N. 
J., $20.

M. ir A. Klimas $10: Al. 
Klimas $5; Emily Klimas $1, 
Richmond Hill, N. Y., viso $16.

Po $10: Dr. & Mrs. Kaš- 
kiaučius, Mateušas ir Emilija 
Simon avičiai, V. Bunkus 
(Newark, N. J.), K. Mockus, 
Mr. ir Mrs. Joseph Sukaskas, 
J. Vaiginis, drg. Jongas, Le
nine Verkūtis, drg. čiuberkis, 
Vincas Runas, drg. česna, K. 
Yuknys, Bukšnaičiai, Mrs. Va
siliauskienė, Frank ir Helen 
Bepirščiai, J. Liudvinskas, dd. 
Thompsonai, R. & E. Mizarai, 
dd. Titaniai, A, Balčiūnas, 
Wm. Skodis, J. Juodzevičius, 
J. Ažys, K. Yoneliūnas.

Po $5: Ed. Morkus, J. Sta- 
nelis, J. J. B., N. ir F. Pakal

LAISVES BAZARAS
šiemet Laisve turės bazarą savo salėj e, nes ta 
sale, kur visada laikydavo bazarus, užsidarė 

iki karo laimėjimo.

Laisvės Bazaras Bus
Balandžio 3 ir 4 April

ABU VAKARU BUS ŠOKIAI 
Gros Pavidis Orkestrą

l
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 s 
privalo kuom nors prisidėti prie bazaro.

LAISVĖS SVETAINĖJE
419 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

niškiai, J. Juška, drg. Kalvai
tis, Ig. Urbonas, Muškauskas,
J. Balčiūnas, Tamšys, O. šo- 
lomskaitė, J. Petrikonis, J. 
Thompson, East New Yorko 
LDS 13 kp, ir ALDLD 185
kp. , P. Kapickas, A. Bimba, 
A. Dagis, J. Gužas, A. Velič
ka, dd. Paukščiai, drg. Mi
ronas (žydų tautos), Budro- 
nis, dd. Rainiai, J. Marmokas, 
A. Giedrys. Al. Bepirštis, P. 
Vaznys, V. Tauras, Lapikai- 
tis, J. Purvėnas, J. Cedronas,
K. Bindokas, M. Kreivėnienė, 
Vinikaitienė, Mačiutai, O. 
Depsienė, Lileikis, G. Klimas, 
dd. Thompsonai, A. Blozne- 
lienė, Catskill, N. Y., dd. Skii- 
montai, J. Dainius.

Po $5: Jonas Skirmontas, B. 
Adomaitis, P. Loreška, F. Ba
nius, S. Vaitkienė, K. Degutis, 
dd. Sprainiai, černevičia, dd. 
Linkai, dd. šibeikai, drg. 
žvirblis, vaistininkas Potašius, 
drg. Daukšas, drg. Kalakaus- 
kienė, drg. Wort, V. Karlonas,
J. ir E. Gasiunai, J. Kalvaitis, 
Maspethe, drg. Misevičienė, 
A. Mureika, F. ir N. Bukniai,
K. Dzevecka, drg. Lukošius,
lg. Urbonas, A. Talandzevi- 
čius, E. Granickienė, drg. 
Gražuliukas, Draugelis, P. ir 
H. Siauriai, J. Sinkevičius, M. 
Gramskis (rusų tautos), Mas
pethe, O. Juodzevičienė, K. 
Joneliūnas, drg. Jakštas, Ar
thur Baltrušaitis, D. Petriką, 
J. Grubis, Mrs. M. Brown, V. 
ir V. Bunkai, Mrs. V. Balkus, 
A. Jasulaitis, Kamuliūnienė, 
čiurlys, M. Kraujalis, Geo. 
Wareson, Ig. Beeis, Grinys, J. 
Ažys, Simpatikas.

Po $3: V. Rudaitis, drg. 
Kosmoch, dd. Laukaičiai, Mas
pethe, drg. Babarskis.

Po $2:.St. Kunevičius, dd. 
Meškiai, Roman, B. Briedienė, 
Petlis, Simsonas, M. Jokubaus- 
kas, Antanas Sincus, Zaukat, 
P. Petrauskas, drg. Cibūlskie- 
nė, Zablackas, D. Repšys, drg. 
Malinauskas, šiaurys, Julius 
Kalvaitis, O. Kruzaitienė, La- 
žinskis, Stupurienė, M. Lauris, 
Klimas, A. Bieliauskas, K. že
maitis, Žilinskas, P. Bieliaus
kai, Jonas Guminas, Elz. Ma- 
tis, Al. Maldeikis, drg. špokas, 
Radzevičienė, Aidbalsiai.

Po $1 : drg. Dambrauskas, 
Kvietkienė, Masiulis, šukaitie- 
nė, Markevičius ir Adams, Lo
pata, Petlickienė, Reklienė, G. 
Incus, drg. Stupur, J. Baleika, 
Vaškevičia, Paškauskienė, ša
linis, Petkevičius, Adonas, J. 
Diržis, V. J. Senkevičius, Byro- 
nas, Nalivaika, V. Baltrušaitis, 
Milčienė, Kazlauskienė, P. Pa
kalnis, P. Žukas, K. Pliaugie- 
nė, L. Miller, V. Macy, K. Ma
čys, J. Stankevičius, Ch. Ja- 
naičiai, K. Milinkevičius, A. 
Gustaitis, J. Barzdaitis, V. Bo
vinas, P. G., Paukštienė, P. 
Šolomskas, J. Zajankauskas, 
Mingilas, J. Kairys, A. Yanch, 
G. Zablackas, M. X.

Po $1: K. Balčiūnas, Viš- 
niauskas, Statkus, Jotauta,. 
Kvietkus, Petras Kalvis, Bitar- 
manienė, šolomskienė, Zablac- 
kienė, Juozas Mickūnas, Sijo
nas, Timsys, Neckworth, Bru- 
sokas, Butkus, J. Rusiackas, 
O. Aliliūnienė, Algirdas Dobi- 
nis, Anna Dobinis, M. Dobinis, 
U. Sincus, Ruškys, J. Kairys, 
Kasokaitis, N. Russin, K. Le- 
vanas, P. Urbaitis, Fr. Krung- 
lis, W. Kulik, M. Kulikienė, 
Velmusienė, Rinkevičius, Se
mėnienė, Rušinskas, Mažylis, 
Juozas Kalvaitis, J. Bibarskas, 
J. Galauskas.

Po $1: J. Steponaitis, Mr. ir 
Mrs. Ruštelis, K. Mockus, 
Venskūnaitė, N a g ulevičiūtė, 
Alex Sirutis, K. Sasnauskas, J. 
Kruminas, B. Litvin, W. Bels
ky, Laukaitienė, Griškus, M. 
Antulis, Tamelis, žvirblienė, 
čikanavjčienė, Mozuraitis, J.

Pocius, Vilkas, S. Buč, J. že
maitis, J. Gergelys, J. Aleksy
nas, J. Kovas, Zurba, Oris, 
česna, Vaičiulis, K. Rušinskie- 
nė, E. Jeskevičiūtė, M. Krune- 
lis, Adomaitis, V. Guraitis, 
Draugas, Čepulis, Laimikis, 
Mažeikienė.

Po 50c.: Valinčius, Čepulie
nė, Poškaitienė, Načiunskas, 
Sinuš-rs, Lazauskienė, O. Zata- 
veckas, Elsie Bitner,t V. Karlo
nas, O. Lazdinienė.

Masiniame susirinkime, .su 
smulkesnėmis aukomis, buvo 
surinkta $1,132.11. Pirmadie
nį dar '$10 į tas aukas įėjo. 
Tai viso surinkta $1,142.11.

Kai kurias pavardes ncbuVo 
galima nugirsti. Todėl, jeigu 
nesimato šiame surašė, malo
nėkite pranešti iždininkei L. 
Kavaliauskaitei, bus paskelb
ta.

Tariame širdingai ačiū už 
gražią sumą pinigų. Tikimės, 
kad dar ne viskas, kad mūsų 
broliai, amerikiečiai lietuviai, 
pagelbės Lietuvių Komitetui 
pasiekti nustatytą kvotą 5,000 
dolerių dėl Botkino ligoninės 
Maskvoje.

Taipgi tariame ačiū aukų 
rinkėjams^ir™)visiems progra
mos dalyvian(is.

rengimo "Komisija.

Petras Fulton Mirė
Petras Fulton - Paltanavi

Pereitą pirmadienį iš Wa- 
shingtono New Yorkan pribu
vo Mme. Chiang Kai-Shek, 
Chinijos vyriausio karvedžio 
žmona, pirmoji moteris (First 
Lady).

Jos pribuvimo proga visas 
Chinatown buvo iškilmingai 
pasipuošęs, o minios chiniečių 
ir ne chiniečių pakelėse ir prie 
Miesto Salės susitelkė ją pa
matyti ir pasveikinti. Ji Mies
to Salėj oficialiai priimta kai
po miesto garbės viešnia.

Antradienio vakarą jos suti
kimui suruošta masinis mitin
gas Madison Square Gardene, 
kalbėtojuose ir garbės svečiuo
se dalyvaujant majorui La 
Guardijai, Wendell Willkie, 
gub. Dewey ir kitų valstijų 
aštuoniom gubernatoriam, žy
miem kariškiam. Tarpe jų, ve
žamoj kėdėj sėdėjo J. B. Po
well, buvęs laikraščių kores
pondentas Shanghajuje, chi
niečių perkęstų kančių aiškus 
liudininkas, buvęs ten sužeis
tas. O svetainės kiekvienas 
kampelis buvo užpildytas en
tuziastiška publika, norinčia 
pasveikinti kovingo krašto ko
vingą pirmąją moterį ir per ją 
tą didvyrišką tautą, kuri per 
šešis metus atmuša galingą 
Japonijos karo mašiną.

Kalbėdama mitingui, Mme. 
Chiang Kai-Shek ragino pub
liką turėti pasiryžimo ir pasiti
kėjimo savimi, tikėjimo į per
galę ir už ją be paliovos kovo

ti. Ji priminė, kad visai nese
nai Hitleris didžiavosi, jog nė
ra žmonėse tokios pajėgos, ku
ri galėtų prašalinti vokiečius 
iš Stalingrado.

“O kur tie vokiečiai da
bar?” klausė kalbėtoja.

Perbėgdama skaudžios, še
šių metų kovos prieš Japoniją 
istoriją, Mme. Chiang Kai - 
Shek priminė, kad Japonijos 
princas Konoye liepos mėnesį, 
1937 metų, sakė: “Mes Chini- 
ją paklupdyšime ant kelių 
bėgiu trijų mėnesių.”

“Kiek nuo to laiko po tris 
menesius praėjo? Ir Chinija 
dar vis kovoja.”

Viešnia kreipėsi į visuome
nę daugiau paramos Chinijai 
ir kalbėjęs mitinge gen. H. H. 
Arnold tikrino, jog kas kart 
daugiau Amerikos orlaivių su 
reikmenimis nuskrenda Chini- 
jon ii’ ateityje nuskris dau
giau, nežiūrint, sunkumo kelio
nių. Pažadėjo daugiau para
mos ir gubernatoriai, taipgi 
kiti įtakingi žmonės.

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, 
Banketų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius su 
naujausiais jtaisyYnais.

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

SKAITLINĖS IR FAKTAI
Turgaviečių Department*) 

išleistame sąraše produktų ir 
jų. kainų pažymėta, kad sva
ras “chuck steiko” parsiduoda 
po 30 centų. Bet šeimininkės 
klausinėja ir nesuranda, kur 
už tokią kainą galima rasti, 
nes jos moka po 45 ir iki 50 
centų ‘svarui.

Pagelbčkit savo tautai pirkda
mi bonus ir Štampas

F. W. Shalina 
(Shalinskas) 

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

___ i_____  
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto. 
Tel. Virginia 7-4499

* LIETUVIŠKAS *

TRAKT YRIUS.
(VALGYKLA IR ALINE)

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

čius, trumpai, bet sunkiai sir
gęs pneumonija, prisidėjus ki
toms komplikacijoms, mirė ko
vo 3-čios rytą, Kings County 
ligoninėj. Bus pašarvotas pas 
grab. Bieliauską, 660 Grand 
St., Brooklyne.

Petras Fulton seniau yra gy
venęs Bostone ir jo apylinkė
se. Per eilę pastarųjų metų 
gyveno Brooklyne. Nors jis 
dėl nepatogių darbo valandų 
restauranuose negalėdavo mū
sų judėjime veikliai dalyvauti 
tiek, kiek jis norėjo, vienok 
visuomet buvo ' ištikimas dar
bininkų judėjimo ir spaudos 
rėmėjas, pažangių organizaci
jų narys, griežtas fašizmo 
priešas.

Su netekimu to tykaus, bet 
pasišventusio žmogaus liekasi 
didelė spraga mūsų judėjime.

Draugai ir pažįstami prašo
mi geram draugui atiduoti tin
kamą pagarbą atsilankymu į 
jo šermenis ir laidotuves.

Mūsų gili užuojauta dukrai 
Birutai, kuriai šis smūgis ypa
tingai sunkus, kadangi lieka
si pati viena su mažu kūdikiu. 
Jos vyras tarnauja mūsų gink
luotose jėgose.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

LDS 14 kp. susirinkimas jvyks 
kovo 4 d., Zabielskio salėje, 8 v. v. 
Kviečiame narius dalyvauti.
EAST NEW YORK - RICH

MOND HILL, N. Y.
LDS 13 kp. ir Literatūros Drau

gijos 185 kp. susirinkimas jvyks 
ketvirtadieni, 4 d. kovo, 8 v. v., A. 
Daukanto salėje, 950 Jamaica Ave., 
Brooklyne. Malonėkite dalyvauti.

(53-54)

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS VYRAS DIRBTI 

REKSAUNftJE
NUOLATINIS DARBAS 

Kreipkitės: Hellerman Waste Co., 
65 George Street, 

tarpe Central ir Wilson Avės., 
Brooklyn, N. Y. (53-55)

Reikalinga jauna mergina arba su
augusi moteris dirbti prie lengvo na
mų darbo, taipgi prižiūrėti ligonę. 
Gaus atskirą kambarį. Puiki kaimi- 
nystė. Skambinkite: Pr. 4-1932 nuo 
1 vai. dieną iki vakaro. (53-55)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau pusbrolio Juozapo Ro- 

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

(51-53)..

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

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

30 Dienų
Nuolaida

Atsilankę parodykite mums ši 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 Broadwa^y Brooklyn, N. Y..

Akiniai
už $7.50

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
(&T 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. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Howes St. elevelterlo stoties. Tol. EVergreen 4-9508

Lietuvių Rakandų Krautuvė <♦><!>

<♦><♦>

<!>

į><♦>

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. Petraitiene ir Sūnai
409 ir 417 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telephone EVergreen 7-8451.
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MATTHEW P. BALLAS

660 GRAND ST.
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NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

(BIELIAUSKAS)

LAISN1UOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

BROOKLYN, N. Y.

Pavasario Laukiant
Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą.

Pamatykite Mūsų Dovanų Departmentą.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

ROBERT LIPTON 701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.




