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KRISLAI
Jie “Savanoriškai” 

Traukiasi.
Šv. Jurgio Draugystė 

Brooklyne.
Nelabai Garbingas Tas 

Savaitraštis.
Ruošiamasi Prie Birželio

22 Dienos.

Rašo R. M1ZARA

Vokiečių propagandi štai 
Berlyne skelbia, būk jų ka
riuomenė iš Demjansko miesto 
(netoli Ilmenio ežero) pasi
traukusi savanoriškai ir tvar
kiai.

O Tarybų Sąjungos kariuo
menės vadovybė praneša, kad 
Demjansko aerodrome raudon
armiečiai paėmė 40 vokiečių 
lėktuvų, gi pačiame mieste 
sunaikino keletą vokiečių ka
riuomenės dalinių.

Tokis yra tas vokiečių “sa
vanoriškas ir tvarkus” pasi
traukimas! Traukiasi jie gal
va t r ū k čiais tik ten, kur 
raudonarmiečiai užkuria karš
tą pirtį. Traukiasi tik per šo
vinių ugnį; traukiasi tik per 
savo sėbrų lavonus.

Panašų “savanorišką” pasi
traukimą vokiečiai, sakoma, 
padarė ir Rževe.

Brooklyne gyvuoja savišal
pos draugija — Šv. Jurgio 
Draugija arba Draugystė. Šie
met ji švenčia savo auksini ju- 
bilėjų, —- jai sukanka 50 me
tų amžiaus.

Ši Draugija dar vis tebėra 
stipriausia ir didžiausia lietu
viška organizacija Brooklyne. 
Turi arti tūkstantį narių, stip
rų iždą.

Kai Jurgine kūrėsi — pa
saulis buvo kitokis. Visas gy
venimas buvo kitokis. Tame 
pačiame mieste (New Yorke), 
kur ji užgimė, gatvekarius 
dar vilko arkliai .. . Tai buvo 
senai, senai, — daugelis mūsų 
dar buvome negimę.

Bet Jurgine gyvuoja. Tiesa, 
ir jai teko padaryti visą eilę 
organizacinių reformų, teko 
prisitaikyti prie naujesnių gy
venimo sąlygų, įeko išgyventi 
ekonominiai kriziai, betgi ji 
gyvuoja ir dar žada gyvuoti 
ilgus metus.

Mano linkėjimas šv. Jurgio 
Draugystei: Gyvuok ir sulauk 
garbingai minėti deimantinį 
savo jubilėjų!

Jėzuitų leidžiamame savait- 
raštyj America nesenai tilpo 
du rašiniai, byloją apie Lietu
vą ir Tarybų Sąjungą. Tai blo
gi straipsniai, aršiai nukreipti 
prieš Tarybų Sąjungą.

Nereikia stebėtis, kad tasai 
savaitraštis tuos rašinius iš
spausdino. Turime atsiminti, 
jog America redaktorius, kun. 
F. X. Talbot, yra fašistų talki
ninkas. Ispanijos karo metu jis 
griežtai palaikė galvažudžius 
gen. Franko, Hitlerį ir Musso- 
linį. Jis padėjo jiems kovoti 
prieš respubliką.

Niujorko dienraštis PM (iš 
kovo 2 d.) iškelia aikštėn tą 
faktą, kad paminėtojo savait
raščio redaktorius glaudžiai ir 
atvirai bičiuliavosi su tūlu 
John Eoghan Kelly.

Šiomis dienomis federalinė 
Grand Džiūrė įkaitino šį gai
valą dėl to, kad jis, būdamas 
svetimos valstybės (gen. Fran
ko) agentas tokiu neužsiregis
travo valstybės departmente.

Russian War Relief Komite
tas jau dabar ruošiasi prie 
birželio 22 dienos minėjimo.

Tą dieną, kaip žinia, sukaks 
lygiai du metai, kai naciškieji 
bestijos pasalingai užpuolė 
Tarybų Sąjungą; sukaks du 
metai Tarybų Sąjungos - Vo
kiečių karui.

Nesenai įvykusiame RWR 
Direktorių Tarybos posėdyj 
buvo nutarta ruoštis didžiulio s
įvykio tinkamam atžymėjimui.

Komiteto pirmininkas, Mr. 
Carter, pasiuntė laišką Angli
jos premjero žmonai, Mrs.

Washington. — Kongreso 
komisija laivyno reikalais 
svarsto L. Johnsono įneši
mą, siūlantį tuojaus imt ar- 
mijon darbininkus, kurie be 
reikalo išlikinėja iš darbo 
karinėse pramonėse, nors 
jų šaukimas (draftas) bu
vo atidėtas, kaipo svarbius

SILPNA NACIŲ LĖKTUVŲ 
ATAKA PRIEŠ LONDONĄ
London. — Vokiečiai at

siuntė naktį būrelį savo lėk
tuvų bombarduot Londoną, 
matyt, keršydami anglams 
už baisųjį Berlyno bombar
davimą. Prieš lėktuviniai 
Londono apsigynimai atmu
šė daugumą nacių bomba- 
nešių, ir tik keletas priešų 
lėktuvų paspėjo kai kur nu
mest savo bombas į miestą. 
Jie sukėlė šiek tiek gaisrų, 
bet gaisrai buvo maži ir 
greitai tapo visi užgesinti.

Šiuo žygiu hitlerininkai 
dar kartą parodė, kad jie 
tik mažai teturi nuo fron
tų atliekamų lėktuvų.

Churchill, kuri vadovauja pa
našiam komitetui Didžiojoje 
Britanijoje. Laiške siūloma su
derinti tąją sukaktį su Ameri
kos žmonių įvykstančiomis 
pramogomis. Be to, panašūs 
laiškai pasiųsti Kanados ir Lo
tynų Amerikos panašiems ko
mitetams, raginant juos ruoš
tis subendrinti savo pramogas 
su mūsų krašto pramogomis, 
įvykstančiomis birželio 22 d.

Amerikos lietuviams irgi 
reikia turėti galvoje paminė
tąją sukaktį.

Būtų gerai, jei nereikėtų to
ji diena minėti taip, kaip ren
giamasi. Būtų gerai, jei iki 
birželio 22 dienos hitlerizmas 
būtų sunaikintas ir karas Eu
ropoje baigtųsi. Bet sunku ti
kėti, kad taip bus.

Darbo žmonių 
Dienraštis
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Amerikos Lėktuvai Numetė 
Daugiau kaip 1,000 Bombų 

J Japonus Kiškoj Vasary j 
Amerikos Oficialiai Pranešimai

AMERIKOS IR AUSTRALIJOS 
LĖKTUVAI SUPLEŠKINO 10 
JAPONŲ KARO LAIVŲ 12 

TRANSPORTŲ, 15,000 KARIŲ
AUSTRALIJA, kovo 4.— Ijome pilną pergalę ir prie- 

Generolo MacArthuro ko- šas nukentėjo didžią nelai- 
mandoje veikdami, Jungti- mę.
nių Valstijų ir Australijos “Toje japonų laivyno jė- 
bombanešiai nuskandino bei goję buvo 22 laivai, viso

Washington, kovo 3. — Laivyno pranešimas 298:
ŠIAURINIS RAMUSIS VANDENYNAS

Vasario menesį, 1943 m., Jungtinių Valstijų lėktuvai, 
veikdami nepalankiose oro sąlygose, devyniais atski
rais atvejais bombardavo japonų pozicijas Kiškoj (va
karinėse Aleutų salose). Per tas atakas, kurios jau pir
miau paskelbtos, buvo numesta daugiau kaip 1,000 
bombų ir nušauta žemyn 10 priešų lėktuvų. Jungtinės 
Valstijos neprarado nė vieno savo lėktuvo tuose veiks
muose.

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Kovo 2 d. vienas mūsų Hudson sargybinis bombane- 

šis, grįždamas iš kitų pareigų, mėtė bombas į. japonų 
pozicijas Mundoj. New Georgia saloj.

Chungking, Chinija, kovo 3. — Generolo Stillwellio 
štabo pranešimas:

(Tąsa 5-tam pusi.)

RAGINA DRAFTUOT NE- 
ATEINANČIUS DARBAN

darbus dirbančiųjų; o kurie 
dėl savo amžiaus ar kitų 
priežasčių netinka karinei 
tarnybai, tuos piniginiai 
bausti arba iš algos atskai- 
tyt pabaudas.

Laivyno sekretorius Knox 
ir karo vice-sekretorius 
Patterson uoliai ragino pri
imt šį sumanymą. Knox nu
rodė, jog kur kas daugiau 
laiko yra sugaišinama per 
bereikalingus išlikimus iš 
darbo, negu per visus strei
kus.

Vien tik valdiškose laivy
no dirbyklose (Navy Yards) 
iš 347,195 darbininkų sau
sio mėnesį šiemet nuolat iš- 
likinėjo iš darbų po 94 iš 
kiekvieno tūkstančio. To
liau gi darosi dar blogiau, 
pareiškė sekretorius Knox.

........... ■■■■■■I.ll I, ,

Angly Karalius Dirba 
Kanuoliy Fabrike

London. — Anglų kara
lius Jurgis dirba kariniame 
fabrike du vakarus per sa
vaitę. Jis gamina lėktuvi
nių kanuolių dalis, reika
laujančias didelio akuratnu- 
mo.

Karalius reguliariai atei
na lygiai 6 vai. vakare, 
įspaudžia fabrikiniame laik
rodyje savo atėjimo laiką, 
apsivelka darbiniais drabu
žiais — “overolzėmis” ir 
dirba iki 8:30 vai. Mokes
čio už tai jis neima.

Darbvedis (formanas) sa
ko, jog karalius gabiai vei
kia akuratnumo įrankiais.

Tame pačiame fabrike 
jau nuo pirmiau dirba ir 
keli kiti karališkos giminės 
nariai. 

--■L...---------------------------------

Kiekvienas aukokime A- 
merikos Raudonajam Kry
žiui!

paliko skęstančiame būvyje 
10 Japonijos karo laivų 
(šarvuotlaivių bei naikintu
vų) ir 12 transporto laivų, 
kurie buvo pilni priešų ka
riuomenės. Tie laivai plau
kė j Naujosios Guinejos sa
lą.

Talkininku lakūnai tuo 
pačiu žygiu nušovė jūron 
55 japonų lėktuvus, kurie 
mėgino pridengti savo lai
vus. Amerikiečiai-australai 
prarado tiktai tris lėktuvus 
kovotojus ir vieną bomba- 
nešį.

Su japonų laivais žuvo ir 
15,000 jų kariuomenes.

Gener. MacArthuro pra
nešimas dėl to' sako:

“Bismarcko Jūros mūšis 
jau išspręstas.

Demokratą Grupe Prašo Rooseveltą 
Vėl Kandidatuot į Prezidentas

Washington. — Du ar 
trys Demokratų Nacionalio 
Komiteto nariai su E. Wal- 
keriu, generaliu paštų vir
šininku, priekyje, ’ragino 
prez. Rooseveltą kandida- 
tuot į prezidentus ketvir
tai tarnybai. — Walker yra 
to komiteto pirmininkas.

Rooseveltas neatsakė, ar 
jis dar sykį kandidatuos į

Fašisty Submarinai vis 
Dar Perdaug Nuskandi
ną Jungi Tautą Laivą

.....................■—■■■■I

London. — Anglijos lai
vyno ministeris Alexander 
sakė seimui, kad Jungtinės 
Tautos vis šiek tiek dau
giau pasistato prekinių lai
vų, negu fašistų submarinai 
nuskandina; bet jis įspėjo, 
jog Ašies submariniai su
naikins dar daug Anglijos 
ir Amerikos laivų.

Sir Arthur Salter, galva 
anglų prekinių laivų misi
jos Jungtinėse Valstijose, 
pareiškė, jog fašistai vis 
dar nuskandina taip daug 
talkininkų laivų, kad tuomi 
apriboja smūgius, kokius 
Jungtinės Tautos galėtų 
kirsti fašistų Ašiai sausu
moje, nes talkininkai dėl tų 
nuskandinimų dar nepajė
gia sudaryt reikalingo lai
vų daugio kariuomenei per
gabenti.

Maskva. — Sovietų armi
ja pasigrūmė dar pirmyn 
linkui Staro jos' Russos.

apie 90,000 tonų įtalpos. Vi
si jie nuskendo arba skęsta.

“Priešo kariuomenė (ga
benta tais laivais), turbūt, 
iki 15 tūkstančių karių, 
siunčiamų atakuot Naująją 
Guineją, visa tapo nuskan
dinta bei užmušta beveik iki 
paskutinio vyro.

“Mūsų visokių rūšių lėk
tuvai nuolat atakavo prie
šus per ištisą dieną, ir že
mai skrisdami kartotinai 
smogė didžiosiomis bombo
mis tiem laivam, vienam po 
kito.

“Lemiamasis mūsų pasi
sekimas tikrai paveiks stra
teginius ir taktikinius prie
šų planus. Jų kampanija 
tapo visiškai išnarinta, bent

Mes laimė- šiuo tarpu.”

prezidentus ar ne. Tačiaus, 
manoma, kad jis norėtų 
prezidentauti , tol, kol bus 
užbaigtas karas ir padaryta 
taika.

Republikonų Willkie ir 
Ohio gubernatorius Bricker 
faktinai jau pradėjo kam
paniją, terpdamiesi kandi
datais į prezidentus 1944 
metų rinkimams.

Amerikiečiai Atėmė Iš 
Nacią Sidi Bou Zidą, 

Gręsia Faidui
šiaur. Afrika, kovo 4.— 

Amerikos kariuomenė užė
mė Sidi bou Zidą, centrali- 
nėje Tunisijoje, ir punktus 
jau tik už trejeto mylių į 
vakarus nuo strateginės 
Faid tarpkalnės. Rommelio 
naciai iš anksto apleido Si
di bou Zidą, pabėgdami nuo 
amerikiečių.

Amerikiečiai taip pat va
rosi pirmyn ir į pietus lin
kui Gafsos, geležinkelio ir 
vieškelių centro.

Anglai šiaurinėje Tunisi
joje sudaužė tris smarkias 
naciu tankų atakas Bea- 
Sed-Jenane srityje, o Med- 
jez-el-Babo apylinkėje vo
kiečiai privertė anglus vie
name sektoriuje pasitraukt 
keturias mylias atgal; bet 
anglai padarė didelių nuo
stolių fašistams.

šiaur. Afrika. — Ameri
kiečių ir anglų lakūnai vėl 
bombardavo fašistų įrengi
mus Italijos salose.

Sovietai Nukovė 2,000 Nacių 
Rževe; Sučiupo 112 Tankų, 
78 Kanuoles, L,200 Vagonų

Sovietų Oficialiai Pranešimai
London, kovo 3. — Specialis Maskvos radijo praneši

mas, užrekorduotas Londone:
Mūsų kariuomenė pirm kelių dienų pradėjo griežtai 

šturmuot Rževo miestą. Vokiečiai jau seniai buvo pa
vertę šį miestą ir jo apylinkes į drūčiai aptvirtintą sritį.

šiandien, kovo 3 d., po ilgo ir įtūžusio mūšio, mūsų 
kariuomenė užėmė Rževą.

Pagal dar nepilnus skaitmenis, mes pagrobėme se
kamus vokiečių karinius įrengimus: 112 tankų, 78-nias 
įvairių rūšių kanuoles, 35 garvežius, 1,200 geležinkelio 
vagonų, penkis sandėlius ir didelį kiekį kanuolinių svie
dinių, minų, kulkasvaidžių, šautuvų ir kitų reikmenų.

Priešai paliko apie 2,000 užmuštų savo kareivių ir 
oficierių miesto apylinkėse ir pačiame Rževe.

Pirmutiniai į miestą įžengė raudonarmiečių daliniai, 
komanduojami generolų majorų Kuprianovo ir Olešo- 
vo ir pulkininko Šulkanino.

Po atkaklių kautynių, mūsų kariuomenė užėmė Lgo- 
(Tąsa 5-tam pusi.)

(.LESIA NACIAM DIDELIS
PAVOJUS ORIOLE

MASKVA, kovo 4. — So
vietų kariuomenė, vydama- 
si bėgančius nacius į pietų 
vakarus nuo atimto iš jų 
Rževo, užėmė 11 miestų- 
miestelių. Vokiečiai bandė 
sustot kokioj nors naujoj 
apsigynimo linijoj, bet Rau
donoji) Armija sudaužė jų 
bandymus ir bloškia priešus 
vis tolyn atgal.

Berlyno radijas kovo 4 d. 
paskelbė, kad Sovietų ka
riuomenė pralaužė kai ku
rias nacių apsigynimo lini
jas aplink Oriolą (svarbų 
geležinkelių ir' pramonės 
miestą ir stipriausią hitle
rininkų atspirties punktą 
toje vietoje, kur sueina cen- 
tralinis frontas su pieti
niu).

London. — Atėjo anglų 
spaudai pranešimas iš Šve
dijos, kad vokiečiai, girdi, 
ruošiasi pasitraukt iš Orio
lo. Jau pirmesnėmis žinio
mis, sovietinė kariuomenė 
užėmė punktą tiktai už 20 
mylių nuo to miesto.

Oriolo srityj naciai yra 
siaurame ruožte apsupti iš 
rytų, šiaurių ir pietų šonų, 
ir jiem telieka atvira spra
ga tiktai į vakarus.

PAVOJUS VOKIEČIAMS 
VIAZMOJ IR BRIANSKE

Maskva. — Sėkmingomis 
atakomis į pietų vakarus 
nuo Rlževo Sovietai gręsia 
naciams Viazmoje, stambia
me* mieste ir geležinkelių 
mazge visai arti fronto li
nijos, kaip sako ameriki
niai korespondentai. — Vi- 
azma stovi už 80 mylių į 
pietus nuo Rževo.

Raudonoji Armija, užim
dama Dmitrjevo miestą su 

geležinkelio stočia ir Lgovo 
miestą su geležinkelių maz
gu, 45 ir 55 mylios į šiaurių 
vakarus ir tiesiai į vakarus 
nuo Kursko pasiekė punk
tus tiktai už 45 mylių nuo 
Briansko geležinkelio, ei
nančio į pietus ir vakarus 
per Konotopą į Kijevą. So
vietų kovotojai vis grumia
si pirmyn Dmitrjevo ir Lgo
vo sektoriuose.

Į vakarus nuo Charkovo 
raudonarmiečiai atėmė iš 
vokiečių dar tris apgyven
tas vietas.

SOVIETAI GAL PA
TRAUKS PER BAL

TIJOS RESPUBLIKAS
Neoficialiai teigiama, jog 

Sovietai turi pusantro mi- 
liono kariuomenės, maršalo 
Simo Timošenko komando
je, šiauriniai - vakariniame 
fronte ir stato pavojun vi
są vokiečių liniją nuo Smo
lensko iki Leningrado: grę
sia prasiląužt iki Baltijos 
respublikų, o per jas iki jū
ros ir taip atkirst hitleri
ninkus visoje Leningrado 
srityje.

VOKIEČIŲ NAUJOKAI AT
SISAKO DAINUOT NACIU 

ĮSIVERŽIMO DAINĄ
Stockholm, šved. — Be

veik kasdien ateina žinių, 
kad vokiečių kareiviai Nor
vegijoj ir Lenkijoj nelabai 
nori klausyt savo viršinin
kų. O trečiadienio vakaro 
pranešimas teigia, kad vo
kiečių naujokai Danijoj at
sisakė dainuot nacių įsiver
žimo dainą “Wir Fahren 
Gegen England” (Mes Va- 
žiuojame-Plaukiame prieš 
Angliją).
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Kenkia Karo Laimėjimui
Jungtinių Valstijų Kongrese susidarė 

grupė kongresmanų, bandančių pravesti 
tokią politiką, kuri kenkia šalies vieny
bei ir karo išlaimėjimui. Štai keletas pa
vyzdžių.

Prezidento Roosevelto Administracija 
prašė, kad kongresas paskirtų $1,200,- 
000 suteikti motiniškais klausimais pa
galbą kareivių nėščioms žmonoms ir jų 
gimusiems vaikams. Tikslas labai gra
žus.

Bet kongrese susidariusi grupė, kuri 
kenkia prezidento tikslams, ir tą suma
nymą atmetė.

Mūsų vyriausybė vėl prašė, kad kon
gresas paskirtų tam tikrą sumą pinigų 
pašalpai darbininkams, sužeistiems prie 
darbo. Tikslas vėl labai geras ir būtinai 
reikalingas. Bet ir čia ta pati kongres
manų grupė, kuri ardo namų frontą, 
kietai atsakė: “NO!”

Vyriausybė prašė, kad kongresas pa
skirtų tam tikrą sumą pinigų finansavi
mui gaminimui maisto, reikalingo karo 
išlaimėjimui. Ir čia tie patys kongres
menai kietai atsakė: “NO!”

Vyriausybė prašė, kad kongresas pa
skirtų tam tikrą sumą pinigų pagerini
mui dalybos (rationing) sistemos. Ir čia 
tie patys kongresmanai pareiškė: “NO!”

Bet štai Amerikos žmonių vienybės ar
dytojas Mr. Martin Dies pareikalavo pu
sės miliono dolerių jo veiklai ir tie patys 
kongresmanai tarė: “YES!”

Yra ir daug kitų pavyzdžių. Tas pa
rodo, kad mūsų kongrese ne viskas ge
rai. Tas parodo, kad piliečiai balsuoto
jai turi sekti gyvenimą ir siųsti kon- 
gresmanams reikalavimus. Mes turime 
sustabdyti tą jų sauvaliavimą, kuris ar
do naminį frontą! Darbo žmonių orga
nizacijos ir unijos turi pareikšti savo 
balsą. Piliečiai turi prisidėti su savo pro
testais, kad sulaikyti kongresmanų ne
paisymą valdžios reikalavimų. Organi
zacijos, piliečių grupės ir pavieniai pi
liečiai turi reikalauti iš savo distrikto 
kongresmanų, kad jie palaikytų Roose
velto valdžios programą karui laimėti.

Meksika ir Ispanijos Liaudiečiai
Meksikoj visa eilė žymių liaudiškos 

Ispanijos vyriausybės žmonių ir taip vei
kėjų panaujino prašymą, kad Meksikos 
vyriausybė priimtų pas save 30,000 ispa-

nų liaudiečių, kurie vis dar yra laikomi 
koncentracijos liogeriuose šiaurinėje Af
rikoje.

Prie šio prašymo prisidėjo ir Antonio 
Villalabos, Meksikos vyriausybės veikė
jas, ir Meksikos darbo unijos. Prašymas 
paduotas Meksikos prezidentui Avilla 
Camacho ir laukiama jo atsakymo.

Jeigu Meksikos vyriausybė ir sutiks 
įsileisti kovotojus, tai vis vien Amerikos 
žmonės dar turės daug aukų sukelti, kad 
pervežus tuos žmones ir sudarius sąly
gas, kad jie galėtų imtis darbo ir pasi
daryti sau pragyveriimą.

Daugelis liaudiečių yra netekę svei
katos, vesdami kovą prieš Hitlerio, Mus- 
solinio, generolo Franko fašistus ir 
darni Franci jos fašistinių elementų 
darni Franci jos fašistinių elementų 
daryti į koncentracijos liogerius.

bū- 
už- 
už-

Žuvėdra ir E. V. Rickenbacker
Ponas Ed. V. Rickenbacker blaškosi 

po visą šalį ir puola darbo žmonių uni
jas. Atrodo, kad tas vyras ne tiek rū
pinasi mūsų šalies karo išlaimėjimu prieš 
Hitlerį, kiek rūpinasi, kaip sudaužyti 
darbo žmonių organizacijas, kaip Ame
rikoj įvesti hitleriškas vergijos sąlygas.

Rickenbacker stengiasi būti visur ir 
visų žinomas. Apie jį daug' rašo turčių 
spauda ir jis patsai garsinasi, net apsi
lenkdamas su tiesa.

Jis pasakoja nebūtus dalykus, būk ka
da buvo nukritęs Ramiajame Vandeny
ne ir plaukiojo valtyje, tai jam ir Dievo 
prašant ant kepurės nutūpė žuvėdra— 
suprask, ją Dievas pasiuntęs, kad Ric- 
kenbackeris suvalgytų. Kiti lakūnai bu
vę kartu su juomi tą “stebuklą” jau nu
ginčijo.

Tą pasaką labai pamylo kunigai ir tur
čių spauda. Ji visur kartojama, kad dar 
labiau išgarsinus poną Rickenbackerį, 
kuris važinėja po mūsų šalį ir niekina 
darbo žmonių organizacijas, o pirmoj 
vietoj unijas. Kas yra ponas Ricken- 
backeris ir koki jo politiniai tikslai mes 
apie tai patieksim greitoj ateityj straips
nį.

Pono Rickenbacker prakalbos ir veikla 
siekia įnešti suirutę mūsų šalyje, įnešti 
pasidalinimą tarpe darbo žmonių iš vie
nos pusės ir armijos — iš kitos, o tas 
reikštų Hitlerio laimėjimą. Jis puola dar
bo žmones, ’tuos, kurie karo išlaimėjimui 
sunkiai dirba gamindami tankus, lėktu
vus, kanuoles ir kitus ginklus, kurie su
silaiko nuo streikų, nors turčiai darosi 
didelius pelnus iš karo užsakymų, o dar
bininkams sunku gyventi su pirmesnė
mis algomis, kada gyvenimo reikmenų 
kainos kyla.

Žygiuos Išlaisvinti Lietuvą
Mr. Edward Schriftgiesser rašo dien- 

raštyj PM, kad naujos Raudonosios Ar
mijos atakos limeno ežero srityje reiš
kia, jog Sovietų Sąjunga pradės genera- 
lį ofensyvą šiaur-vakariniame fronte, 
kad Hitlerio govėdas išmetus iš Estoni- 
jos, Latvijos, Baltarusijos ir Lietuvos.

Kiekvienas laisvę mylįs žmogus, kiek
vienas lietuvis karštai trokšta, kad juo 
greičiau Raudonoji Armija ir jos tarpe 
Lietuvių Divizijos galėtų atlikti tą žygį 
ir išlaisvinti mūsų tėvų, brolių ir gimi
nių kraštą.

priešą — 
panūs.

Raudonosios Armijos ginkluotosios jėgos kdžiti, kur Rytą Fronte Vejat nelabąjį 
vokiečius ir j ii talkininkus, —• fuitiunus, stldmiiis, vengrus, italus ir is-

ŠIAURĖS AIRIJA: ŠAUS AMERIKOS 
PREZIDENTŲ PROTĖVIŲ

Šiaurės Airija, kur dabar 
randasi stovyklos mūsų ka
reivių ir kur jie lavinasi dėl 
Ašies sunaikinimo, yra ša
lis daugelio jų tėvų ir pro-

Škotai, kurie apsigyveno 
apskričiuose Ulster, Šiau
rės Airijoj, vedė aires, ir 
taip atsirado Škotų-Airių 
(Scotch - Irish) kilmė, kuri 
buvo svarbus faktorius 
Amerikos immigracijos ko
lonijų dienose, ir daugelį 
metų vėliau. Kada Nepri
klausomybės Deklaracija 
buvo pasirašyta, vienas is
torikas apskaičiavo, kad be
veik vienas šeštadalis gy
ventojų naujoj respublikoje 
buvo Škotų - Airių kilmės. 
Nors ligi šioliai tos skaitli
nės galėjo pasikeist, nes im- 
migracija iš Europos 19-ta- 
me ir anksti 20-tame šimt
mety žymiai padidėjo. Ško
tų-Airių gentis yra stipri 
Amerikos tautoj.

Galima sakyti, kad vie
nuolika iš trisdešimts Jung. 
Valstijų prezidentų, buvo 
Škotų-Airių kilmės.

Pirmas buvo Andrew 
Jackson, pravardintas “Old 
Hickory,” šalies septintas 
prezidentas. Jo tėvas, moti
na ir du vyresnieji broliai 
atvyko Amerikon iš Car- 
rickfergus, kuris yra į šiau- 
ryčius nuo Belfast, sostinės 
Šiaurės Airijos.

Sekantis buvo James 
Knox Polk. Jo šei
mos pavardė buvo Pollok, 
bet tapo sutrumpinta, kada 
jo protėviai persikėlė iš 
Škotijos į Šiaurės Airiją. Iš 
Londonderry valstijos Pol- 
ko pro-pro-tėvukas persi
kėlė į Maryland valstiją pa
baigoje 17-to šimtmečio, ir 
iš tenai jo tėvukas persikėlė 
į North Carolina, kur li
tas prezidentas gimė, 1795 
metais.

P

Vienintelis nevedėlis, ku
ris tapo prezidentu,buvo Ja
mes Buchanan. Jis irgi bu
vo Škotų-Airių kilmės. < Visi 
jo protėviai rados,L tarp tų, 
kurie atvyko pabaigojer 18- 
to šimtmečio ir apsigyveno 
Penrisylvanijoj, kurioj ran
dasi vienas iš didžiausių 
Škotų - Airių centrų visoj 
Amerikoj. Prezidento Bu
chanan tėvas gimė Ramėl- 
ton, Lough Swilly, County 
Donegal 1761 m. Jis atvy
ko Amerikon 1783 m. Per, 
pirmą pasaulinį kara Ame
rikos jūreivių stovykla ra
dosi Rameltbne, bet šiandie
ną šis miestelis jiems užda
rytas. County Donegal yra- 
vienintelė valstija Šiaurės 
Airijoj, kuri yra dalis Eire; 
(Airių Laisva Valstybe), Ir 
Eire yra viena iš nedauge
lio šalių, kuHos b^siliekk 
neutralios Sename Pasauly
je.

Andrew Jacksori, pagal jo 
biografiją, irgi paėjo iš 
Škotų - Airių kilmės. Taipgi 
ir Ulysses S. Grant, kari
ninkas herojus ir preziden
tas, buvo škotų kilmiės iš 
tėvo p'ušės ir škotų Airių iš 
motinos, kurios šeima atvy
ko iš Ulster 1763 metais.

Chester A. Arthur tapo 
dvidėšinit pirftiu prėzidėri1- 
tu, kada James A. Garfield 
buvo nužudytas 1881 m. 
Balleriiėnoj, CoUnty Ant
rini, šeimos pavardė buvo 
MacArthur, bet prėzidėrito 
tėvas sutrumpino pavardę, 
kada jis atvyko į Vermont 
valstiją 1817 m. užimti Bap
tisto kunigo pareigas.

Grover Cleveland, Benja
min Harrisori ir Theodore 
Roosevelt, visi gali pašisa- i

, •>... ....... . .

vinti Škotų-Airių kilmę iš 
motinų pusės. Prezidentas 
William McKinley atvyko 
iš County Antrim į York 
County, Pennsylvania, 1743 
m.

Dabartinių laikų * prezi
dentas, kuris buvo Škotų- 
Airių kilmės, buvo Wood
row Wilson. Jo tėvo tėvu
kas James,, atvyko Ameri
kon 19tam šimtmety iš 
Strabane, kuris randasi ke
lios mylios nuo Londonder
ry, ir iš motinos puses jis 
irgi buvo Škotų-Airių kil
mės.

FLIS—Common Council.

Pittston, Pa.
šiuom tarpu, rodos, bedar- 

bių nesimato, bet kurie dirba 
— neuždirba daut?, nes mai- 
nieriai gal gaus pakelt algas— 
kada nors po “konvencijai”, 
kuri dabar atsibus Scrantone.

Čia apart karo žinių, tai 
pirmoj vietoj stovi apie vienos 
dalies miestelio griuvimą į že
mę ir mainas. Praeitą vasarą 
griuvo nekurios * dalys West 
Pittstono, vėliau griuvo Pitts- 
tone, taip vadinamoj “Walsh 
Hill” dalyj, dabar pradeda 
griūt “Frog Town” dalyj. To
liau bus ir daugiau ingriuvi- 
mu.

Beje, kovo 7-tą, sekma
dienio vakare bus Literatūros 
kuopos susirinkimas paprastoj 
vietoj, 206 E. 4th St., Wyom
ing. Visų narių priderystė da
lyvauti. Taipgi turime dvi kny
gutes “štampų” dėl Įrengimo 
Botkino ligoninės Maskvoj, 
kurioj gydysis sužeisti Sovietų 
armijos kareiviai. Mes tuos 
ženklelius turime išpirkti ir pi
nigai turj būt sugrąžinti iki 
kovo 15-tai. Čia yra pride
rystė visti Laisvės skaitytojų ir 
simpatikų. Neužtenka vemt So
vietus žodžiais, turime pasiro
dyt darbais, ženkleliai yra 
nuo 50c. iki $10 vienas. Tai, 
draugai, pasipirkimc kokius 
katras išgalime. Atlikime savo 
priderystę.

ženklelių galima gaut pas 
Raudunę ir Valinčių, taipgi 
ant LDS ir LLD susirinkimo.

Pasipirkime prieš 15-tą.
A. Valinčiuš.

Newark, N. J
Mirė jaunuolė Biruta Maisdii

Vasario 18 dieną Washinto- 
nė mirė jauna mergaitė, Ago
tos Meslaiškienės jauniausia ir 
mylimiaiišia dukrelė Biruta. 
Vos pražydus, jauna gėlelė ir 
taip greit nuvyto, net mažą 
žymę palikdama, bet didelį 
liūdesį savo tėveliams, ypa
tingai savo motinėlei, kurią 
Birutėlė taip labai mylėjo ir 
gerbė. Laidotuvės atsibuvo 
Newarke vasario 22 dieną, tai 
mūs šalies tėvo, Washingtono, 
gimtadienį. Labai daug gėlių 
vainikų Birutėlė turėjo ant sa
vo šermenų, ktir ir pati biivo 
tarp tų gėlių kaipo jauna, 
skaisti roželė.

Biruta buvo 24 metų. Apie 
metai ii) pusė buvo vedus už 
amerikono vaikino^ kuris apie 
6 mėnesiai jau tarnauja laivy
ne, Washingtone.

Birutė jau spėjo ir našlaitį 
palikti, 7 mėnesių kūdikį, ku
riam vargeliui neteko nei pa
žinti savo brangios motinėlės. 
Pastaruosius 3 mėnesius Biru
ta gyveiio WaShirigtOne sii sa
vo mylimu vyru.

Liūdime visi jaunuolės,
Albinas.

VVaslimgtdri. — Ėereika- 
lingi išlikimai iš darbų pel
nai kelis kartus daugiati su
trukdė karinę gamybą nėgu 
streikai.

Už KARA, Už PERGALE, Už 
LIETUVIŲ VIENYBĘ

Penktadienis, Kovo 5, 1943

Rezoliucija
Priimta So. Bostono mitinge-koncerte, suruoštame 

Lietuvių Komiteto Mass, valstijoje, vasario 28, 1943, 
Municipal Auditorium, So. Boston, Mass.

Mes, ši skaitlinga publika, nuoširdžiausiai sveikinam 
tuos veikėjus ir organizacijas, kurie suriiane, pradėjo 
ir suorganizavo šį prakilnų žmoniškumo darbą — nu
pirkti tris ambulansus mūsų didvyriškoms ginkluotoms 
jėgoms. Mes karštai raginame visus lietuvius šios apy
linkės suvienytomis spėkomis padėti Lietuvių Komite
tui Mass, valstijoje pilnai ir greitai pasiekti užsibrėžtą
jį tikslą.

Mes labai nuoširdžiai dėkavojame tiems profesiona
lams ir visuomenininkams, lietuviams ir kitataučiams, 
kurie indorsavo šį minėto komiteto prakilnų darbą ir 
tuomi prisideda prie jo pravedimo gyvenimam

Mes, toliau, pilnai užgiriame Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus vajų ir raginame visus lietuvius jame akty
viai dalyvauti.

Mes karščiausiai sveikiname mūsų šalies, Jungtinių 
Valstijų, didvyriškas ginkluotas jėgas, tuos mūsų bran
gius sūnus ir mylimuosius, kurie šiandien grumiasi su 
mirtinuoju priešu Afrikoje ir ruošiasi užpulti jį Eu
ropoje ir nušluoti jį nuo žemės paviršiaus. Mes žemai 
nulenkiame savo galvas prieš mūsų karžygius, kurie 
jau paaukojo savo gyvybę šioje garbingoje kovoje už 
žmonijos laisvę prieš fašistinį barbarizmą.

Mes iš gilumos širdies siunčiame savo sveikinamus 
herojiškajai Sovietų Sąjungos Raudonajai Armijai, 
jos lietuviškiems pulkams, kuriuose skaisčiausi lietuvių 
tautos sūnūs -savo gyvybe ir krauju padeda sumušti 
kruvinąjį hitlerizmą ir išlaisvinti mūsų gimtąjį kraštą 
— Lietuvą. Mes sveikiname Lietuvos drąsiuosius par
tizanus, kurie savo negirdėtu pasiaukojimu gina lie
tuvių tautos garbę.

Mes pareiškiame pilniausį pasitikėjimą mūsų prezi
dentui ir jo vadovaujamai vyriausybei ir pasižadame 
visais būdais remti visas mūsų šalies ir visų Jungtinių 
Tautų karo pastangas.

Šalin fašizmas! Šalin hitlerinis barbarizmas!
Tegul gyvuoja Jungtinės Tautos!
Tegul gyvuoja pergalė!

Prof. B. F. Kubilius, pirm.
Dr. J. F. Borisas, sekr.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
580 SUMMER AVE. NEWARK, N. J. 

Tel. Humboldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

OI TAS GUDRYBES 
DANTELIS

Drauge gydytojau. Aš 
esu Laisvės skaitytoja ir 
seku visus jūsų patarimus. 
Ale tokio panašaus, kaip 
man reikėtų, dar neužėjau. 
Gal duosit ir man patarimą 
per Laisvę?

Aš taip jaučiuosi sveika, 
39 mėtų motėtis. Tik aš da
bar susirūpinau ir nebeži
nau, kas man ir daryti.

Man dygsta galutinis 
dantys, pats tas užpakalinis 
krūminis (wisdom tooth). 
Dabar man paskauda žan-

Daktaras sako, kad vis 
viena turėsiu trauk tą dan
tį. Sako—jam nėra vietos 
išdygt. “X-ray” rodo, kad 
vienas to dančio šonas už
kliuvęs už žando. Ir sako, 
kad gal reikės kirsti biskį 
žando kaulo.

Kas čia man dabar da-| 
ryt? Ar traukt tą dantį, 
ar tegul taip būna? Iš kal
no dėkui.

Atsakymas. —
Sunku, Drauge, taip griež

tai pasakyt. Visaip esti su 
tais vėlyvais gudrybės dan
timis. Gal ir priseis iš
traukt. O gal ir nereikėtų. 
Nereikėtų bent tuč tuojau 
skubintis su traukimu.

Gamta dažnai suranda 
sau kelius, suranda geriau
sią išeitį, jėi jos perdaug 
nespiri. Dabar, kaip tas 
Rentgeno spindulių atvaiz
das rodo, anot Jūsų, vienas 
danties šonas užkliuvęs už 
žando. I

Palūkėkitė dar kiek. Gal 
keletą savaičių; Gali kar-1

tais tas dantys, kaip nors 
sau prasistumti ir prasikal
ti. Dabar ir traukti, man 
rodos, būtų kebliau, nes 
dantys tebėra apyminkštis, 
gali nutrūkti ar nuskilti. O 
žandakaulio skaldymas — 
nemenka operacija. Jei jau 
ir reikėtų taip daryti, tai, 
dančiui pilnai išaugus ir su
brendus, lengviau gal būtų 
padaryti.

Imkite didelėmis dozo- 
mis vitaminų preparatus. 
Vitaminai visur ir visada 
eina geram Padeda daug ir 
dantimis augti ir sveikai 
laikytis. Jie galės ir čia 
jums gražiai pasitarnauti. 
Gal būtų geriau daugelio 
vitaminų mišinį vartoti, ir 
.gausiai, ne po vieną, kitą 
žirnelį, bet bent po kelis ant 
karto, keletą kartų per 
dieną, su maistu.

Redakcijos Atsakymai
V. Koncevičius, Haverhill, 

Mass. — Jūsų korespondenci
ją apie So. Bostono koncertą 
gavome tiktai vasario 27 d. O 
koncertas įvyko vas. 28. Aiš
ku, jog nėbegalėjome suspėti 
patalpinti. Atleisite.

NACIAI BIJOSI GREITO TAL
KININKŲ JSIVERŽIMO

London. — Pabėgęs An- 
glijon senatorius Andre 
Marosell iš Franci jos tei
gia, kad vokiečiai nuogąs
tauja greito anglų ir ame
rikiečių įsiveržimo į Euro
pos sausumą ir desperatiš
kai drūtina savo pozicijas 
pajūriuose.

v
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American Woman Author "These Are ‘Drangas’ Editor Continues
Answers Letter of So

viet Girl Guerrilla
McKenney’s (of “My Sister 
fame) answer to the 

Alexandra, the Soviet 
that was featured

Ruth 
Eileen” 
ter of 
guerilla,
week. (Reprinted from "New 
ses.”)

I,Ct-
Girl- 
last

Mas-

solemnity — that at this season, 
with my room filled with flowers 
and gifts and all the warm remem
brances of you, my dear friends, that 
indeed, my cup runneth over. I was 
so very happy.

Then the nurse brought in the 
mail.Dear Friends: This morning I was 

lying here in my hospital 4)cd smil
ing exultantly to myself. The nurse 
had just taken our elegant daughter 
Eileen back to the nursery. She’s 
very nice — our daughter Eileen— 
and at this moment she’s sleeping 
safely and soundly in one of those 
modern American miracles, a total
ly antiseptic, germ-proof, every- 
thing-proof hospital nursery. Noth
ing can touch her or harm her. She 
is surrounded by love and tender 
care. Nurses and doctors hover over 
her, waiting for the slightest va
riation in her conduct. You know 
the song, that very sweet one — 
"Angels watch o’er you, all through 
the Night.” So it is with our baby 

•— the angels being modem 
tists with germ masks, 
gowns, and alcohol-scrubbed 
— but angels all the same.

And as if this weren’t enough, 
just after the baby went back to
its bed our dumpling Patrick called i and the brave Russian people for all 
up on the telephone to inquire theithese years of agony have stood off 
latest news of his 
to report that he 
for an important 
dergarten play.

It seemed to me, as Paddy finally j 
hung up that

scien- 
sterile 
hands

Dcar friends, read this letter, and 
then read it again and again.

Our baby sleeps safely, our Paddy 
practices the gallop of magic steeds, 
only because this faraway friend, 
Alexandra Ivanova, has walked 
with terror, holding back with her 
bare hands, the horror that threat
ens to engulf us all. When will she 
have a chance to hold a child — 
her own baby — in her arms? How 
will this season be for her, for little 
Alexandra Ivanova, the "baby” of 
the guerrilla detachment, she with 
the sweet 
sually in 
return to 
—without
not very long to live.

And my happiness is bought with 
the pain of her wounds — our dear 
children live surrounded with 
warmth and tenderness because she

We 
will 
tor- 
off

tooth. She says so ca- 
her letter that she will 
the guerrillas. She says 
a sigh — that she has

sister Eileen and; the Nazi plague with their blood, 
had been chosen; with their very lives.
role in the kin- What can I say to answer the 

: words of Alexandra Ivanova ?
From a profoundly humble heart

I say this in all'I can send her my gratitude and

love — but that is so little. No, 
the only real answer I can make 
Alexandra Ivanova is a promise and 
a pledge. I know, dear American 
friends, that you all join with me 
in sending this brave Russian girl 
our promise to keep faith with her 
courage. Dear Alexandra Ivanova, 
we Americans will never give up 
the fight for justice and peace! 
will win this people’s war! We 
avenge the children you saw 
tured to death! We will wipe
the face of the earth even the me
mory of the inhuman beasts who 
condemned the people of your vil
lage to death ..in ..those ..terrible 
flames.,

DEAR ALEXANDRA IVANOVA! 
I hope this mesage will somehow 
reach you in your distant forests. I 
hope, too, that by some miracle the 
package of chocolates and coffee 
our family is sending you will end 
up in your hands. And oh how pro
foundly I wish that you will come 
safely through the ordeal of this in
human war, to live to sec freedom 
in this world, Yes, and not only 
peace and liberty, but. to you who 
so completely deserve it, I wish — 
I hope — for you the great hour 
when you and a dear husband will 
look for the first time on the face 
of a child, your child, whose safety 
and happiness is forever secure.

This message brings you our love 
and devotion and gratitude.

Salud! Good fortune!
Ruth McKenney.

Our Boys

LIEUT. VINCENT ULCHICKAS

at

was
in

the

Fort

well-
the

1943.

to Disrupt War Efforts of 
Patriotic Lith-Americans

DETROIT, Mich.—Not con
tent with spreading disruptive 
pro-Nazi and un-American 
propaganda amongst Lithuan
ian - Americans through the 
columns of his paper the Chi
cago Daily Draugas, Leonard 
Shimutis now employs the 
false fear of Communism to 
wreck unity amongst Lithuan
ian Americans.

His latest gesture was 
split a united Committee 
Detroit Lithuanians organi

to 
of 

zed 
at the end of last year to raise
funds for buying an ambul
ance for the American Red 
Cross.

How Shimutis split the com
mittee is explained in a cor
respondence appearing in 
Lithuanian Daily Vilnis 
February 26, 1943.'
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for the Nazis 
column front 

head in large

July 29, 
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■Fill, darling, It breaks my heart—but with meat being rationed .. .

New York Liths Give 
$1,142 to Help Support 
Russian War Hospital

Spending a ten day leave with 
friends in Brooklyn and Maspeth, 
is Lieutenant Vincent Ulehiekas, 
who just received his commission 
Friday, February 2fith, 
Benning, Georgia.

In civilian life, Vincent 
known for his activities
Brooklyn Aido Chorus, and was the 
well liked president of the former 
Maspeth VavaLcaDeS.

He is staying with his sister, Mrs. 
Nellie Shutschek, of Maspeth. The 
many friends and co-workers of 
Vincent are very proud and happy 
to see him making such progress.

in Brooklyn have receiv- 
from PFC George Kaza- 
who is now attending 
Los Angeles, California

Friends 
cd a card 
kevich — 
school in
and at the same time enjoying the 
new sights.

the 
very 
wel-

LIEUT. PETER ČEPAS
Aido Chorus has just, had 

pleasure of hearing from a former 
active member, Lieutenant Peter 
Čepas. Letter is reprinted: 

February 15, 
Dear Aido Chorus Members,

I’d like to thank you for 
Xmas gift you sent. I was 
glad to receive the gift, and 
corned it warmly. I hope you all
had a joyous Xmas and New Year. 
My Holidays were spent very 
quietly on a convoy.

I’m stationed somewhere in the 
tropics and getting along fine. I’m 
at a outpost in the jungle function
ing as an Aircraft Warning Detach
ment.

I hope I’ll be able to be 
soon, and join with you, once 
singing the songs we sang.

I hope my letter finds you
the best of health and my greetings 
to you. Peter Čepas.

back 
again,

all in

Fashion Editor Hits 
Rumors Leading to 
Panic Buying

The inspector was paying a hur
ried visit to a slightly overcrowded 
school.

"Any abnormal children 
class?” he inquired of one 
ed-looking teacher.

"Yes,” she replied with
brow, "two of them have good man
ners.”

in your 
harrass-

knitted

March 
of the 
Assn., 

editor

1st, 
Na- 

Mrs.
of

Speaking Monday, 
1948, at a convention 
tional Shoe Retailers’ 
Edna Woolman Chase,
“Vogue” stated that consumer re
action to shoe-rationing had been 
a “sorry spectacle.”

“We are being told that we can 
have 
shoes 
and 
shall

Try corn flakes instead of cracker 
crumbs when frying fish filets on 
the next Meatless Tuesday.

streetonly three pairs of
a year, besides plenty of play 
house shoes—and maybe we 
have some clothes rationings.

“And so what happens?
“You might think that we had 

been told we had to go barefooted 
and naked for the duration, the way 
many of the women of this Nation 
have behaved. Rushing into shops, 
buying everything in sight, calling 
on the telephone and placing orders 
for enough clothes to last for years 
and years.”

She appealed to the shoe retail
ers present to “stop those whisper
ed words of your salespeople: ‘You 
better buy all you can now, Madam, 
there Isn’t going to be any more.’ 
It Is up to you to stop this kind of 
urge which only leads to panic buy
ing.” 
....Two basic types of shoes are now

asked for by women: A
sturdy, low-heeled comfor-

being 
simple, 
table walking shoe and a simple 
higher-heeled dress shoe for after
noon or evening, thoroughly adap
table so that it could be worn with 
as many different clothes as pos
sible................ ...

Oley Svensen went to see his girl 
and they sat in the parlor for a 
full hour in complete silence. Fin
ally, Oley said, "Hilda, will you 
marry me?” Hilda said, "Oley, I 
will.”

Then another hour went by in 
silence. So Hilda said, "Oley, why 
don’t you say something?” And 
Oley said, “I think I said too much 
already.”

According to the English 
translation of the Vilnis 
story “at the endi of last year, 
through the initiative of pro
gressive Lithuanians, there 
was formed a united Detroit 
Lithuanian committee for buy
ing an ambulance for the Red 
Cross.”

At a huge mass meeting held last 
Sunday, February 28th at the 
Grand Paradise Hall in Brooklyn, 
more than $1100 was collected in 
donations to the Russian War Re
lief Fund. This money is to be 
used in maintaining the Botkin hos
pital in Moscow.

The meeting which was arranged 
by the Lithuanian Committee, af
filiated to the Russian War Relief, 
Inc., was opened by Mrs. K. Pet
rick who is the Secretary of the 
Lithuanian Committee. She 
acted as Chairman.

Our Condolences WEEKLY

also

the day were: 
acting Secreta- 
Youth Commit-

The speakers of 
Matt Sholomskas, 
ry of the. National 
tee, Vladimir Kazakevich, a repre
sentative from the Russian War 
Relief, Inc., Roy Mizara, editor of 
Laisve, and P. Rotomskis, attache 
to the Soviet Consulate General in 
New York.

To add an esthetic touch to the 
meeting, there were several solos 
by Miss Aldona Klim, Miss Susan 
Kazakevich, plus the singing of the 
well known Sietyno Chorus of New-* 
ark, conducted by Bernice Shellan- 
Sukackas and several selections by 
the Russian Balalaika orchestra, 
conducted by Frank Velunas.

An added cheer to the meeting 
was the appearance of nine visitors 
from the Soviet Union, in the per
son of two women and seven men, 
all of whom work on a Soviet ship 
which has recently come into New 
York. They were presented 
gifts, to the men, sweaters
mufflers, which were knitted by our 
Lithuanian women, and stockings to 
the two women. M. S.

with 
and

to Laisve, Vilnis 
and former LDS 

and member of 
on the 
father,

PATTERN
We express our sympathy to 

Bertha F. Daniels, well-known 
contributor 
and Tiesa, 
youth leader
the BuilDerS branch, 
bereavement of her 
Peter Fulton, who died sud
denly at 
Hospital, 
3rd, 1943.

the Kings County 
Wednesday, March

Funeral services will be held 
at Matthew Ballas’ Funeral 
Chapel, 660 
Brooklyn, N. 
March 6th, at

Grand Street, 
Y., Saturday, 
2 :()0 p. m.

is survived byMr. Fulton
his daughter Bertha Daniels, a 
son-in-law, Ralph Daniels, who 
is serving in the armed forces, 
somewhere in the Far East 
and a grand-daughter, Patri
cia, also relatives in Massachu
setts.

In Santa Fe, N. M., J. D. Wil
kerson suffered a nasty wound in 
his left hand when his musical saw 
broke during an Ozark Mountain 
number.

A driver doing a hauling job was 
told that he could not be paid un
til he submitted a statement of his 
account. After a great deal of me
ditation he evolved the following 
bill:

“All Lithuanian groups 
made up the committee. De
troit Lithuanian priests in ser
mons at three churches urged 
the people to work unitedly. 
After the sermons in behalf 
of joint effort to buy an am
bulance for the Red Cross 
had been delivered on Sun
day, Father 
cal Catholic 
telegram on

: Shimutis of
that Catholics should not join 
with “communists” (for them 
all are communists who do 
not succumb to Nazi propa

ganda) and should separate 
themselves from the united 
committee, and at the same 
time to separate themselves 
from the 
bulance.
Cizauskas 
superior,
declined from such a necessa
ry and worthy cause in behalf 
of our country.”

Cizauskas (a lo- 
priest) received a
Monday from L. 
Chicago advising

buying of the am- 
Of course, Father 
heeded his political 
The Catholics have

“—Timt

7487V
by Alice Brooks

Long Record of Black Deeds
Just last December Mr. 

Shimutis’ Draugas cursed a 
group of patriotic Lithuanian 
Americans who had voted do
nations to Russian War Re
lief, the U.S.O, the Navy 
Fund, the Red Cross and Chi
na War Relief. In his Decem
ber 4, 1942 edition the ef
forts of these patriotic citi-

edi- 
ful- 
had 
the

cannons roared at 
the 
the

zens were characterized as 
“work of swine.”

Two weeks later, Draugas on 
December 22, 1942 displayed 
its secret love 
with a seven 
page banner
type reading “Hitler prepares 
to liberate Tunisia.” This 
headline appeared at a time 
when North African countries 
were being liberated from the 
Nazis at the expense of lives 
and blood of American sol
diers.

Even before this time, Drau
gas was already hailing the 
Nazis as “liberators”. A month 
after the bloody Nazi military 
machine had invaded Lithuan
ia, the Draugas of 
1941 rejoiced over 
invasion. “These 
most happy days”,
way Draugas described it.

Here is the story Draugas 
printed then:

“The hopes of the rebels 
(Lithuanian Quislings — 
tor) of Lithuania were 
filled. The deciding hour 
struck. On June 22nd, in 
morning,
the Lithuanian border, 
echoes resounded from 
iron birds laying ‘eggs’ from 
which all the airodromes and 
other military equipment built 
by the bolsheviks in Lithuania 
flew into the air. On June 23, 
about noon, all of Lithuania 
arose.

“In this decisive battle, the 
Lithuanian refugees living in 
Germany and its conquered 
countries did not stand by. 
Not a few of them stood along 
side of the German soldiers 
and together they marched 
against Lithuania’s and all 
Europe’s tyrant, bloody red 
bolshevism. These were the 
most happy days for the re
fugees (Quislings -— editor) : 
to liberate Lithuania from 
barbarism, to help their bro
thers from 
that which 
saved, and 
their own
uania’s freedom and indepen
dence. (Sic!)”

Thus Mr. Shimutis who has 
been parroting Nazi propa
ganda for so long a time con
tinues to employ Goebbels’ Red 
Bogey to wreck our war ef
fort by disuniting and dis

rupting reputable and worthy 
Lithuanian Committees. In do
ing so he is doing just what 
Goebbels has hoped for. Cer
tainly this latest gesture by 
Shimutis can only be appre
ciated by the Nazis.

ruin, to help save 
today still may be 
finally to die in 

country for Lith-

ome across
for the only agency that goes across

The Red Cross is the only agency that follows 
our boys to battle, no matter where they go. 
The drain on its resources is now greater than 
ever. It needs more help from you than ever 
before. Greater New York alone is being asked 
to give $13,000,000. Give — and give gener
ously — now. Send your gift to the Red Cross 

kWar Fund of N. Y. C., or to your local chapter.

WHEN
RED
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HE NEEDS YOU MOST..
CROSS IS AT HIS SIDE

RED CROSS WAR FUND

First Call to Spring—in charming 
bird motifs for your bedspread! The 
birds perch, fly, flutter their wings 
and look real enough to burst into 
song. Each has a different flower 
background — a chance for color! 
Pattern 7487 contains a transfer, 
pattern of eight 5t£x5!4 inch mo
tifs and eight smaller motifs: stit
ches; materials needed.

To obtain this pattern send ELE
VEN CENTS in coins to MARY 
SINCUS, 427 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y.

BECAUSE OF THE SLOWNESS 
OF THE MAILS DELIVERY OF 
OUR PATTERNS MAY TAKE A 
FEW DAYS LONGER THAN 
USUAL.

The Office of Defense Transpor
tation decided that police squad 
cars didn’t need certificates of war 
necessity, but patrol wagons did.

Michigan’s Governor-Elect, Har
ry F. Kelly, having spent a fruitless 
day trying to rent a suitable house 
in Lansing, the state capital, said 
he guessed he’d have to commute 
from Detroit.

Virginia’s Liquor Board told the 
state stores not to sell anybody 
more than one quart of whisky a 
day.

A Pittsburgh man wrote to the 
St. Regis Hotel to reserve a Fifth 
Avenue corner suite on a low floor 
for the Victory Parade in New York 
at the end of the war.

Musical 
Notes

By The Trio

.........................■■■■■■■■ ' t........................................... '

Columbia has just released an album of 4-10 inch records, “Songs 
of Free Men” with Paul Robeson as the recording artist. Paul Robeson 
is an artist who does his best work where his convictions are fully en
listed. And there is no question as to convictions. For these songs re
present the forces that Paul Robeson believes in and has fought for.

Of the eight songs selected by the artist, four are Russian—“From 
Border to Border,” "Oh, How Proud Quiet Don”, both being from Ivan 
Dzerzhinsky's opera, "Quiet Flows the Don”. These two songs Should be 
of especial interest since there is a project afoot to produce the work on 
Broadway this spring. The other two Soviet numbers are, "Song of the 
Plains”, a Red Army song, and "Native Land.”

Another selection is a German song, "Moorsoldaten” (Peat Bog Sol
diers), the unforgetable figthing song of the men and women who were 
tossed into concentration camps when Adolf Hitler came into power.

Robeson has not forgotten the Loyalist Spanish—as he also sings 
"The Four Insurgent Generals”, which was sung by the Loyalists in the 
first pitched battle against Nazism.

The American numbers are "The Purest Kind of a Guy” and “Joe 
Hill.” "The Purest Kind of a Guy” being taken from "No for an Answer” 
by Marc Blitzstein and "Joe Hill” as everyone knows is the favorite of 
all union men.

This music is familiar to the groups who have fought reaction. Mr. 
Robeson calls these songs, "a very important part of my concert pro
grams, expressing much of what I deeply feel and believe.”

In a brief note on the inside of the cover of the album, Mr. Robeson 
explains, "-----------they issue from the present common struggle for a
decent world, a struggle in which the artist must play his part.”

• The Theatre Guil'd will present Margaret Webster’s production of 
"Othello,” with Paul Robeson in the title role, on Broadway early next 
season. Miss Webster and Mr. Robeson performed the play last summer 
at Princeton, N. J., and Cambridge, Mass. An out of town tour Is plan
ned for the early fall.
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SAVAITE
RAUD. KRYŽIAUS 

KARO FONDAS
Paskirdamas kovo mėn. 

kaipo Raud. Kryžiaus mė
nesį, prezidentas Roosevel- 
tas praeitą savaitę prašė 
kiekvieno amerikiečio “sto
ti į mielaširdystės armiją” 
po Raud. Kryžiaus vėliava 
ir “aukoti gausiai” Raud. 
Kryžiaus Fondui.

Skaitliuojama, kad $125,- 
000,000 bus reikalinga dėl 
Raud. Kryžiaus sunkių ka
ro laikų pareigų ir atsako
mybių. Suma padengs or
ganizacijos vietinius, tauti
nius ir tarptautinius karo 
laiko reikalavimus vieniems 
metams, bet tas nelies ne- 
permatytas nelaimes.

Ką Raud. Kryžius tikrai 
nuveikia taikos ir karo me
tu žmonėms visai nežino
ma. Jie mano, kad Raud. 
Kryžius yra tik simbolis ir 
ne žmonių organizacija. Jie 
skaito laikraščiuose, kad 
Raud. Kryžius padėjo žmo
nėm, nukentėjusiem nuo po
tvynių, arba Graikijos ba- 
daujantiem vaikam, arba 
karo belaisviams, bet retai 
atkreipia dėmesį į gydyto
jus, slauges ir kitų profesi
jų ir užsiėmimų žmones, 
kurie galutinai atlieka Rau
donojo Kryžiaus mielašir
dystės darbus.

Amerikiečiai namie, ku
rie aukoja Raud. Kryžiaus 
Karo Fondui, tiesiog pade
da tėvams, vyrams ir bro
liams karo laukuose, gimi- Į 
nėms, kurie yra karo be
laisviai, iš karo okupuotų 
šalių išlaisvintiems žmo
nėms.

(apsižvalgymo b o k š telio). 
Dauguma žmonių nežinojo, 
ką tai reiškia; bet laivyno 
vyrai žinojo, kad tai neofi
ciali dekoracija submari- 
nui, už tai, kad jis nuskan
dino visus priešų konvojaus 
laivus.

Wahoo tai užsitarnavo, 
nušluodamas n a i k i n tuvą, 
tankerį (žibalo transporto 
laivą), transportą ir du ta- 
vorinius laivus arti New 
Guinea krantų. Transpor
tas buvo prikimštas japonų 
kareiviais. Kada Wahoo re
kordas buvo priskaitytas 
prie kitų nuskandinimų, lai
vynas įrašė 129 japonų 
laivus, kurie buvo nuskan
dinti submarinų, 22, apie 
kuriuos tikrų žinių nėra, ir 
32 sužaloti.

TUNISIJA
Nacių pasiryžimas atsi

laikyti Tunisijoj neabejoti
nai buvo paskatintas prezi
dento Roosevelto kalbos 
Lincolno gimtadienio pro
ga, kai jis pasakė: “Hit
leris nujaučia pasekmes 
Talkininkų pergalės Tunisi
joj. Tos pasekmės yra in
vazija Europos kontinento. 
Spaudimas Vokietijos ir 
Italijos bus neatleidžiamas. 
Rusų armijos rytuose už
duoda vokiečiams didelius 
smūgius, mes turime taip 
pat padaryti ir vakaruose. 
Priešą turime mušti iš visų 
pusių, kad jis nežinotų, kur 
suktis.”

O. W. I.

tuvos Sūnų ir Dukterų Draugi
jos pirmasis pirmininkas A. 
Čekas. Iš jo kalbos supratau, 
kad tais laikais drg. Čekas ir 
kiti draugijos tvėrėjai, nema
žai padėjo darbo, pakol sutvė
rė laisvą draugiją. Tai yra ūž 
tai jiems didelė garbė.

Taipgi kalbėjo nemažai pa
sidarbavęs draugijai, per kele
tą metų būdamas pirmininku, 
M. Seliokas. Jis sakė, buvę ir 
tokių laikų, kad draugijos gy
vavimas buvęs priėjęs visai ar
ti prie likvidacijos. Bet atsira
dę keletas energingesnių na
rių, kurie prie to nedaleido. 
žinoma, reikėjo nemažai pa
dirbėti iki draugija atsistojus 
ant stipraus pamato. Dabar ji 
turinti apie 300 narių ir arti 
$10,000. Jo kalbą palydėjo 
griausmingais aplodismentais.

Po tam kalbėjo dabartinė 
vice-pirmininkė Ona Giraitie- 
nė. Ji sakė: ši draugija, ne 
vien tinkamai aprūpina ser
gančius ir mirusius, bet ir la
bai daug prigelbsti darbinin
kiškam .judėjimui. Taipgi ne
mažai esanti prisidėjus finan
siškai prie labdaringų darbų. 
Kai Sovietų Sąjungos buvus 
sunki padėtis ekonomiškame 
gyvenime, tai ši draugija pa
aukavus dėl badaujančių kū
dikių $100. O dabar iš tų kū
dikių išaugę karžygiški kovo
tojai už viso pasaulio demo
kratiją. Jos kalbą palydėjo 
entuziastiškais aplodismentais.

Prie pabaigos programos 
pirm. P. Krikščius keliais žo
džiais gana aiškiai privedė 
reikalingumą finansiškos pa
gelbės Raudonajam Kryžiui ir 
Russian War Relief. Aukavo 
sekančiai:

Detroito Žinios

Hartford, Conn,.
RUSŲ FRONDAS

Vokiečių pasitraukimas iš 
Krasnodaro, Rostovo, Vo- 
rošilovgrado, ir Charkovo, 
jeigu matuotas pagal žuvu
sius, gali būti ne toksai rim
tas, kaip prie Stalingrado. 
Bet rusai parodė tokią pui
kią strategiją, kad vokie
čiams teko pasitraukti labai 
plačioje skalėje, nes atsi
spyrimas per daug kainuo
tų. Aišku, kad vokiečiai ne
teko daugelio savo strategi
nių pozicijų rusų fronte; 
tuomi pačiu laiku rusai at
siėmė daugelį miestų, kurie, 
kaip patys vokiečiai prane
šė, yra didelės ekonominės 
ir militarinės svarbos.

PACIFIKO PRIZAS
Didžiulis Jungtinių Vals

tijų submarinas Wahoo, at
plaukė į pietų vakarų Paci- 
fiko bazę su šluota, pririšta 
prie jo “conning tower”

įspūdžiai Iš Jubiliejinio 
Parengimo

Vasario 14 d. Lietuvių Ame
rikos Piliečių Kliubo svctainė- 

I je, Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
i Draugija apvaikščiojo savo 30 
metų gyvavimą. Pramoga su
sidėjo iš skanių ir turtingų pie
tų, kalbų ir šokių. Pirmininka
vo Povilas Krikščius.

Dalyviams susėdus apie sta
lus, pirmininkas trumpoj su
traukoj perstatė parengimo 
tikslus ir paprašė visų pradėti 
vaišintis. Pirmučiausia kalbė
jo adv. Pranas Mančiūnas. Jo 
kalba klausytojams patiko. 

'Buvo trumpa, bet pritaikyta 
i prie parengimo.. Paskui iššau- 
! kė vietinių draugijų pirminin
kus. Jų atskirai kalbų neminė
siu. Visi palinkėjo gero drau
gijai, perdavė parengimo pir
mininkui pinigiškas dovanas.

Pirmininkas Krikščius labai 
tinkamai jiems paačiavo už 

, gražius linkėjimus ir suteiktas 
i dovanas.

Po tam buvo iššauktas Lie-

The Nation Aids The Navy

| One of the big problems of this war, says the March of Time in “The 
Navy Sc the Nation,” has been the problem of logistics, or supply. But 
U. S. industry, working in close cooperation with the Navy, has done 

' a spectacular job in getting the lighting goods to the lighting men who 
' use them. Ouk.of this continued teamwork, says the film, will come 

•veatual victory.

J. Alekna $2. Po $1: J. Vei- 
veris, G. Johnson, M. Seliokas, 
M. Seliokienė, M. Ramanaus
kas, B. Lukas, P. Miller, A. 
Griška, J. Bernotas, A. Kli
mas, A. Kasputis, M. Vailio
nis, J. Nixon, J. Beržinis, M. 
Juškienė, K. Aksamaitis, <M. 
Sabaliauskienė, M. Kovas, M. 
Giraitienė, M. Narbutienė.

Po 50c.: M. Kasparaitienė, 
A. Dagilis, S. Makaveckas, K. 
Mačiutas, M. šelinskaitė, A. 
Dagilienė, A. Vitkauskas, M. 
Lukštienė, A. Kiškiūnas, A. 
Ramanauskienė, A. čekas, M. 
Krikščienė, P. Krikščius, J. 
Vilčinskas, J. Pilkauskas, J. 
Navickas, Mr. & Mrs. P. Rau- 
linaičiai. C. Evans ir E. Griga
liūnas po 30 centų.

Po 25c.: J. šilanskis, A. Po
vilionis, V. Bradauskas, J. Po
vilionis, Mrs. Kiškiūnas, M. 
Raulinaitienė, M. Geškus, M. 
Valavičius, M. Mashalienė, A. 
Mashalienė, J. Rėkus, P. 
Aukščiūnas, K. Narkaitis, Mrs. 
Narkaitienė, K. Plitnikienė, 
M. Navenis, O. Verketienė, 
Mrs. Rasilevičienė, J. Dagilis, 
W. žaltauskas, J. Barkauskas, 
A. Raulinaitis.

Viso surinkta $57.24. Pada
linti pusiau: Raudonajam Kry
žiui ir Russian War Relief. 
Varde šių įstaigų, aukotojams 
širdingai ačiū.

Taigi, iš to visko galima su
prasti, kad parengimas savo 
tikslą pilnai atsiekė. Girdėjau 
nuo dalyvių, kad jie labai pa
sitenkinę vaišėmis ir gražiu 
patarnavimu. Už tai yra garbė 
rengėjams, gaspadinėms ir 
patarnautojams. Taipgi ir 
tvarkos vedėjui Povilui Krikš- 
čiui.

Tiktai man nusiskundė ko
misijos rengimo narys J. Bal- 
tulionis, sakydamas, kad būtų 
buvęs daug skaitlingesnis pa-, 
rengimas, jeigu draugystės na
riai būtų daugiau kooperavę 
su rengėjais pardavinėjime 
įžangos bilietų.

DETROITO LIETUVIAI JAU 
TURI SURINKS $1,500 AM- 

BULANSO PIRKIMUI
Leonardas Šimutis Įgrasino 
kunigą Čižaųską Besidėti prie 
bendro darbo: suardė lietuvių 

vienybę
Pereitų metų pabaigoj, pa

žangiečių lietuvių užmanymu, 
buvo sudarytas bendras Det
roito lietuvių komitetas nupir
kimui ambulanso Raudonajam 
Kryžiui. Darbas klijavosi ge
rai. Visos lietuvių sriovės su
darė komitetą. Bet sužinojo 
apie tą gražų ir bendrą veiki
mą Lietuvių Rymo Katalikų 
Federacijos prezidentas Leo
nardas Šimutis. Detroito lietu
viai kunigai iš sakyklų trijose 
bažnyčiose ragino žmones ben
drai veikti. Po pasakytų pa
mokslų sekmadienį apie bend
ra veikla dėl ambulanso nu- V V
pirkimo Raudonajam Kryžiui 
pirmadienį kunigas čižauskas 
gavo telegramą nuo L. šimu
čio iš Chicagos, kad katalikai 
nesidėtų su “komunistais” 
(jiems visi komunistai, kurie 
nepasiduoda nacinei propa
gandai) ir atsimestų nuo ben
dro komiteto, o tuo pačiu sy
kiu atsimestu ir nuo ambulan- c

so pirkimo, žinoma, kunigas 
čižauskas politinio viršylos 
paklausė. Katalikai atsisakė 
nuo to taip reikalingo ir mūsų 
šaliai būtino, gražaus darbo.

Ambulansas bus nupirktas.
Leonardas šimutis suardė 

Detroito lietuvių vienybę, bot 
jis nepalaužė ir nepalauš žmo
nių pasiryžimo bendrai veikti 
ir nupirkti ambulansą, kuris 
taip reikalingas mūsų šalies 
karo pastangoms ir sužeistų 
fronte gelbėjimui.

Ambulanso nupirkimui ko
mitetas energiškai darbuojasi. 
Jau turi surinkę per $1,500 
tam reikalui, šiuo laiku komi
tetas rengiasi prie labai dide
lės pramogos, kuri įvyks Lie
tuvių salėj, 25th ir Vernor 
Ilgy., neabejotinai bus sukel
ta pakankamai pinigų ir am
bulansas nupirktas.

Puikiai pasidarbavo bonų 
pardavimui

Vasario 15-tą lietuviai davė 
parinktą radijo programą. Ten 
buvo paskelbta, kad-išpardavė 
viršaus už $23,000 bonų. Pati 
viena U. Palevičienė pardavė 
už $12,000 bonų. Daug bonų 
pardavė N. Beliūnienė ir M. 
Masys.

Tenka pasakyti, kad nei ši
mučiai nei Grigaičiai, kurie 
taip uoliai tarnavo ir tarnau
ja nacių propagandai, nesulai
kė ir nesulaikys Detroito lie
tuvių nuo vienijimosi karo lai 
mėjimui prieš Ašį, prieš Hitle
rį, Mussolinį ir Hirohito. Mes 
padėsime Susijungusiom Tau
tom sudaužyti, fašizmą ir tuo 
pačiu sykiu išlaisvinti Lietu
vą. Šaltkalvis.

lyvaukite ir kurie dar nesate 
nariais LDS, dabar gera pro
ga įstoti.

Kovo 7 d. 10 vai. ryte įvyks 
LDS 86 kp. susirinkimas, 1035 
Caniff Avė.

Kovo 7 d. nuo 6 vai. vaka
re įvyks didelis parengimas 
westsides pažangiųjų organiza 
ei jų. Bus sulošta dviejų veiks
mų operetė “Auksinės Vestu
vės” ir Moterų, Pažangos Cho
ras duos koncertinę programą, 
po programos bus šokiai.

Prieš programą sakys pra
kalbą mūsų gera veikėja Mar
garet Cowl, apie moterų tarp
tautinės dienos paminėjimą. 
Rengia bendrai Moterų Kliu- 
bas, LDS 21 kp. ir LLD 52 kp. 
Įžanga iš anksto 55c. Tas vis
kas įvyks Lietuvių Svetainėj 
ant 25-tos.

Alvinas.

katroji baigia naikinti visą 
Lietuvą.

čia taip vadinamas Labda
rybės Kliubas buvo surengęs 
Lietuvos 25 m. minėjimą, kad 
išniekinti kitaip manančius 
žmones. Pirmą sykį girdėjau 
kalbant kun. Mocejauską. Jo 
kalba susidėjo beveik iš se
kančių žodžių: Judošiai, išga
mos, šėtonai, prasmegs.

Tas senis pilnas keršto ir 
neapykantos prieš savo arti
mą ir, matyti, iš jo apsiėjimo, 
kad labai tamsus.

Na, o jeigu tie pilvo laisva
maniai iš kliubo mano, kad 
jiem garbė sekti paskui tokį

senį, tai tik pažeminimas 
žmogaus veislės. Turi būti di
džiausias Molio Motiejus, kad 
nupulti taip žemai.

Gaila žiūrėti į tuos, katrie 
per tiek metų buvę laisvi žmo
nės, dabar tupinėja apie tokį 
tamsybės apuoką, kun. Maci
jauską. Gaila tų, kurie yra 
geri žmonės, bet baisiai nuse
nę supratimu — žinojime, kur 
teisybė ir kur melas. Jiems 
reikėtų ne tokių Macijauskų 
patarimų klausyti, bet paimti 
pavyzdį iš Los Angeles lietu
vių gražaus, pavyzdingo gyve
nimo. R-KA.

j

SVARBIOS KNYGOS

Atyda Moterims
Kovo 8 d., tai yra vienintelė 

moterų tarptautinė diena, ir ta 
diena turi būt sunaudota dėl 
akstinimo moterų prie pažan
gesnio darbo ir geresnio su
pratimo darbininkiško judėji
mo.

Todėl mes, detroitietės mo
terys, pasinaudodamos ta pro
ga, paminėsime Moterų Tarp
tautinę Dieną kovo 7 d., 6 vai. 
vakare. Tam svarbiam reika
lui turėsime gerą kalbėtoją 
drg. Margaret Cowl - Kava
liauskaitę (kalbės lietuviškai), 
ši draugė yra gyvenus ir stu
dijavus moterų padėtį Sovietų 
Sąjungoj per 6 metus, ir ji yra 
plačiai patyrus motorų judėji
mą ir gyvenimą mūsų šalyj ir 
t.t. Todėl ji mums pasakys 
neilgą, bet įdomią ir pamoki
nančią prakalbą apie darbi
ninkių moterų veikimą. Todėl 
šį sekmadienį kiekviena mote
ris privalo dalyvauti virš mi
nėtose prakalbose ir išgirsti 
prakalbą mūsų garbingos vieš
nios ir veikėjos.

Minėtos prakalbos įvyks 
Lietuvių Moterų Pažangos 
Kliubo parengime, Lietuvių 
Svetainėj ant 25-tos ir West 
Vernor. Ten įvyks ne tik pra
kalbos, bet ir puikus parengi
mas su dviejų veiksmų opere
te.

M. Alviniene,
L. M. P. Kliubo Pirm.

Los Angeles, Calif.

Detroito Kalendorius
Kovo 7 d. 1:30 vai. po pietų 

įvyks LDS 21 kp. susirinkimas, 
4097 Porter St. Visi nariai da

f Los Angeles ir apylinkę 
ateina vienas pilnas hitlerinės 
propagandos laikraštis Darbi
ninkas iš Bostono.

Pas lietuvius kyla klausi
mas, kas už tą laikraštį apmo
ka, nes mes visi žinom, kad 
nei viena lietuviška redakcija 
negalėtų siuntinėti po kelis 
šimtus egzempliorių per virš 
pusę metų kas savaitė.

Ar tik nebus iš to paties šal
tinio, iš kurio ir Vokietijos 
propagandos ministeris Goeb
bels gauna algą? Mat, tam 
Darbininke pilna visokių me
lagysčių ir šmeižtų ant Sovie
tų Sąjungos, o nei žodelio nė
ra prieš fašistinę Vokietiją,būkite Amerikos piliečiais

Įsigykite šią naudingą knygelę:
KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

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

Aš atsakiau jam : Nenusi
minkite, drauge, tai ne jūsų 
rengėjų kaltė. Bile tik pilnai 
patenkinote tuos, kurie daly
vavo ir sugebėjote pravesti to
kią programą, kuri visame ka
me pasiliks tarpe vietinių ir 
apylinkės lietuvių neužmiršti
na.

Tęisybęs Mylėtojas.

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

Adv. CHAS. P. KAL 
Knygeles Autorius

KAINA 35c. t

Reikalaudami rašykite:

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

RAISTAS
Apysaka iš Chicagos lietuvių gyvenimo, dirbančių 

gyvulių skerdyklose
PARAŠE UPTON SINCLAIR

♦ Pataisytas ir papildytas lietuvių kalbon vertimas.
459 Puslapių. Kaina $1.00.• • ■ • • • •

Mortos Vilkienės 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 prieteliajns. Vieniems progresuojant, o kitiems 
tinginiaujant atvykusioms į šią laisvą šalį, prasideda kova švie
sos su tamsa. Ji pasireiškė formoje divorso jaunoje šeimoje, kur 
iškyla daug skandalų. • • • • • ••

English - Lithuanian
Self - Instructor

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

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

• • • • • •

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais
SUTAISĖ DR. D. PILKA

Kaina $1.00 už egzempliorių.

• • • • • •

“Gyvenimo Saulėleidis”
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą
Parašė ir Išleido Graborius

JOSEPH LeVANDA—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, chemikalai, 
taxidermija, koplyčios, kapinės, mausolėjai, deginimai, mirusio 
tu to pervedimai ir tt.

Bešvintantis Rytas
STASIO JASILIONIO EILIŲ RINKINYS

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

288 puslapių. Kaina 50c.
• • • • < • •

Vokiškieji Grobikai — Mirtini 
Lietuvių Kultūros Priešai

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

Puslapių 32. Kaina 10c.
• • i • • • • •

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

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

Ši knyga duoda daug receptų, sulyg kuriais gausite vaLtų gydy
tis pagal nurodymus knygoje.

Kabia $1.00.

• • • • • •

New Yorko Pasaulinės Parodos 
Paveikslą Albumas

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

56 puslapių; kaina 25c.

“Laisvės” Administracija
427 Lorimer St Brooklyn, N. Y.
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Sovietai Nukovė 2,000 Nacių 
Rževe; Sučiupo 112 Tankį, 
78 Kanuoles, 1,200 Vagonų

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
vo miestą ir geležinkelių mazgą (į vakarus nuo Kurs
ko.) Buvo pagrobta dideli kiekiai vokiečių karo reik
menų, tame skaičiuje 148 trokai, vežusieji kanuolių 
sviedinius, 22 trokai, vežusieji paraką, trys amunicijos 
sandėliai ir atskiri dideli kanuolinių šovinių sandėliai 
ir du inžinerijos medžiagų sandėliai.

London, kovo 4. — Vidunaktinis Sovietų radijo pra
nešimas, tarp kitko, sakė:

Vakar Sovietų kariuomenė taip pat užėmė Dmitrjev- 
Lgovskf miestą (ir geležinkelio stotį, į vakarų šiaurius 
nuo Kursko).

Antradienį mūsų oro jėgos įvairiose fronto dalyse 
sunaikino bei sužalojo iki 100 vokiečių trokų su kariais 
ir reikmenimis ii’ nutildė 14 baterijų priešų kanuolių.

RŽEVO TVIRTUMOS UŽĖMIMAS
Jau 1941 m. spalių mėnesį vokiečių fašistų kariuome

nė buvo pavertus Rževą ir apylinkę į stipriai aptvir- 
tintą sritį. Per ištisus mėnesius priešai stengėsi atlai- 
kyt šį miestą, nepaisant savo nuostolių.

Dabar prieš kelias dienas sovietinė kariuomenė, apė
jusi vokiečius Rževe iš pietų vakarų ir pietų rytų, pra
dėjo ryžtingai šturmuot priešus ir šiandien visiškai už
ėmė miestą.

Į pietų vakarus nuo Vorošilovgrado vienas dalinys 
mūsų kariuomenės nušlavė iki 300 vokiečių kareivių ir 
oficierių.

Į vakarus nuo Charkovo vienas mūsų kariuomenės 
junginys užėmė tris apgyventas vietas ir sunaikino 
daugiau kaip 400 hitlerininkų.

Po atkaklių mūšių užimdami Lgovo miestą ir gele
žinkelių mazgą, sovietiniai kariai trečiadienį šioje sri
tyje nušlavė 800 vokiečių kareivių ir oficierių ir pa
grobė daug karinių reikmenų, kurie dar tebeskaičiuo
jami.

Šiaurvakariniame fronte vienas Sovietų kariuomenės 
dalinys apvalė nuo priešų kelias apgyventas vietas.

STALINAS PASVEIKINO
ANGLIJOS PREMJERA Už 

BERLYNO B0MBARDAV1MA
LONDON.-—Anglijos mi- 

nisteris pirmininkas W. 
Churchill gavo nuoširdžius 
sveikinimus nuo premjero 
Stalino už tai, kad anglų 
lėktuvai sėkmingai bombar
davo Berlyną, kaip paskel
bė anglų ministerių kabihe- 
tas. ' ' ..UJffl

Washington. — Kol kas 
armijon imama tik tokie 
turintieji vaikų vyrai, ku
rie apsivedė po 1941 m. 
gruodžio 8 d.

šis mėnuo, tai Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus Va
jaus Mėnuo.

MASKVA. — Amerikie
čių pranešimai iš Sovietų 
sako, jog naciai niekur ne
sustabdė rusų žygiavimo 
pirmyn.

Maskva. — Sovietų ka
riuomenė pažygiavo prieš 
nacius linkui Briansko ir 
Viazmos.

Washington. — Kainų 
administracija leido rytinė
se valstijose pirkt 10 galio
nų kūrenamojo žibalo vie
ton 8 ar 9-nių pagal No. 5 
kuponą.

New Yorko miesto majo
ras LaGuardija žada pra
dėt griežtą kovą prieš mė
sos raketierius, juodojo 
turgaus meistrus-šmugel- 
ninkus.

HARTFORD, CONN.
Liet> Am. Ch. Bendrovė rengia 

skanią kalakutų vakarienę ir šo
kius. Įvyks sekmadieni, 7 d. kovo, 
155 Hungerford St. Prasidės 2:30 
v. dieną. Ši. vakarienė bus paminė
jimas >jų metų gyvavimo šios ben
drovės. Kviečiame dalyvauti. — Ko
mitetas. (54-55)

ALDLD 68 kp. susirinkimas 
įvyks kovo 8 d., 157 Hungerford St. 
Dalyvaukite ir pasimokėdami duo
kles atsiimkite jūsų literatūrą. Pa
siskubinkime su duoklėmis, nes 
Centrui reikalingi finansai išleidi
mui šių metų knygos, kuri jau 
spaudoje. — J. Vilčinskas, sekr.

(54-56)

SCRANTON, PA.
Literatūros Draugijos 39 kp. su

sirinkimas įvyks 7 d. kovo, 2 vai. 
dieną, pas drg. Rraleikus, 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. Wizard. Pra
šome pasimokčti duokles, ir pagei
daujama kuo daugiausia naujų na
rių. — P. Šlekaitis, sekr. (53-55)

EASTON, PA.
LLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

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

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, sekr.

(53-54)

ELIZABETH, N. J.
Elizabetho ii' apylinkes Mezgėjų 

Grupė šaukia susirinkimą, kuris 
įvyk kovo 7 d., š. m., 3-čią valandą 
po pietų, L. D. P. Kliube, 408 Court 
St., Elizabeth, N. J.

Draugės Mezgėjos! Atsilankykite 
visos ir atsiveskite savo drauges, 
nes turėsime daug svarbių dalykų 
aptarti. Ypatingai lindonietės turite 
būtinai dalyvauti. — Kviečia Komi
sija. (54-55)

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)

Baltimore, Md.
Mes esame gerai pasiruošę, tik 

taukiame sekmadienio
Visoje Baltimoreje dabar lie

tuviai tik ir kalba apie tą di
dįjį susirinkimą, kuris įvyks 
Lietuvių Salėje šį sekmadienį, 
kovo 7 d., 2 vai. po pietų. Mat, 
šis susirinkimas bus nepapras
tas iš visų taškaregių. Visų 
pirma, mes turėsime nepapras
tą svečią, Lietuvos žmonių at
stovą, Povilą, Rotomskį. Jis ta
me susirinkime dalyvaus ir kal
bės. Jis puikiai pažįsta Lietu
vą ir visą Sovietų Sąjungą, jos 
žmones, jos armiją,, kuri šian
dien muša hitlerinius razbai- 
ninkus, jos valdžią ir vadus. 
Nes jis neseniai atvykęs iš Lie
tuvos ir Sov. Sąjungos. Jis 
pergyveno Smetonos režimą 
Lietuvoje, jis Lietuvoje veik
liai darbavosi per tuos vienuo
lika mėnesių, kuomet Lietuvos 
žmonės buvo įvedę socialistinę 
santvarką. Jis matė hitlerines 
gaujas besiveržiant į Sovietų 
žemę ir jų kruvinus darbus.

Visus tuos įspūdžius, visus 
tuos patyrimus ir visą tą žino
jimą jis dabar perduos Balti- 
morės lietuviams.

O kaip smagu bus pasima
tyti ir susitikti su grupe So
vietų Sąjungos jūrininkų, tų 
didvyrių, kurie dalyvaus šiame

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

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

mitinge! Dabar visa Amerika, 
visas pasaulis su pasididžiavi
mu kalba apie Sovietų žemės 
herojus, kovotojus. Dabar mes 
turėsime progą su jais akis 
akin susitikti ir susipažinti. Jie 
sveikins lietuvius vardu visų 
Sovietų žemės kovotojų.

Be to, kaip jau žinoma, sek
madienio susirinkime kalbės 
A. Bimba, “Laisvės” redakto
rius ir v Lietuvių Literatūros

Draugijos pirmininkas. Jis kal
bės apie tai, kaip eina karas, 
kokios viltys yra greitai laimė
ti, kas reikia mums daryti, 
idant sutaupyti milijonus Ame
rikos jaunų gyvybių, mūsų jau
nų sūnų, kurie šiandien randa
si Dėdės Šamo armijoj bei lai
vyne.

Todėl, kas gyvas dalyvaukite 
sekmadienio susirinkime!

Korespondentas

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 Pare Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

Maskva, vas. 28. — Sovietų Žinių Biuro pranešimas, 
be kitko, sakė:

Į pietų vakarus nuo Vorošilovgrado mūsų kariuo
menės junginys X pažygiavo pirmyn, nežiūrint smar
kios priešų ugnies. Vokiečiai, stengdamiesi atgriebt 
prarastąsias pozicijas, darė kelias kontr-atakas, bet 
jiem visai nepavyko, šiuose mūšiuose mūsų kariuome
nė nukovė apie 300 hitlerininkų.

Amerikos Lėktuvai Numetė 
Daugiau kaip 1,000 Bombų

Į Japonus Kiškoj Vasaryj
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Atakuodami japonų ofensyvius veiksmus Salween 
srityje, Jungtinių Valstijų lėktuvai Chinijoje pataikė 
bombomis į tris priešų įrengimus kovo 1-2 d.

Į pietus nuo Tengyueno buvo padegta japonų auto
mobilių daržinės ir įrengimai; Hwanglike sunaikinta 
bent trys dideli priešų trokai, padegta trys pastatai ir 
sunaikinta bei sužeista daug priešų karių.

Visi mūsų lėktuvai sugrįžo iš tų žygių.

Didelė grupė mūsų lėktuvų kovotojų su lengvomis 
bombomis ir kulkasvaidžiais tą pačią dieną pakilo iš 
Assamo ir urmu atakavo japonų stovyklą Waingmaw, 
šiaurinėje Burmoje. Bombarduodami ir apšaudydami 
priešų gazolino, amunicijos ir kitų reikmenų sandėlius, 
jie sukėlė sprogimus ir gaisrus. Visas miestas liko ap
siaustas juodų dūmų debesiais, ir sugrįždami mūsų la
kūnai pranešė, jog gaisrai buvo matomi per 60 mylių.

Visi mūsų lėktuvai iš tų abiejų žygių saugiai sugrįžo.
Vėliausi pranešimai patvirtina, jog mūsų lėktuvai 

kovotojai vasario 25 d. sunaikino aštuonis japonų 
bombanešius ir šešis kovos lėktuvus pačiose jų stovyk
lose ir, turbūt, dar ketutioliką kitų siinaikino, o liku
sios sužalojo.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
ALDLD moterų 155 kp. susirin

kimas įvyks 8 d. kovo, 7:30 v. v. 
Liet. Salėje, 29 Endicott St. Malo
nėkite visos dalyvauti ir naujų atsi
veskite. Yra svarbių reikalų aptarti. 
— A. W. ■’ (54-56)

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72 kp. susirinkimas įvyks 

8 d. kovo, 7:30 v. v. Kasmočių salė
je, 91 Steamboat Rd. Visi nariai da
lyvaukite ir naujų narių atsiveskite 
į kuopą. — Sekr. (54-56)

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 turime daly
vauti. — M. K. (53-54)

BALTIMORE, MD.
Svarbios prakalbos įvyks kovo 7 

d., 2 vai. dieną. Liet. Didžiojoje sa
lėje, 853 Hollins St. Kalbės Povi
las Rotomskis, Sov. Sąjungos Gen. 
Konsulato lietuvis atstovas ir An
tanas Bimba, Laisves redaktorius, 
abu iš New Yorko. Kviečiame lietu
vius dalyvauti ir išgirsti teisybės 
žodį kas link Lietuvos ir šį baisų 
karą. Įžanga veltui. — Kom.

(54-55)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 9 d., 7:30 v. v., 1072 E. 79th 
St., Moniuško salėje. Malonėkite da
lyvauti šiame susirinkime. Kadangi 
susirinkimas įvyks kas antro mėne
sio, tai bus daug dalykų svarstyti. 
—Kom. (54-56)

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.

Liuosybės Choras rengia gražų 
vakarą, kovo 6 d. L. T. Namo sa
lėje. Bus graži programa ir šokiai 
prie Steponavičiaus orkestros. Ne
pamirškite, kad bus paskutiniai šo
kiai prieš užgavėnes. Įžanga 55c as
meniui. Kviečiame dalyvauti. — 
Rengėjai. (53-54)

NASHUA, N. H.
LDS 128 kp.. ir ALDLD 42 kp. 

Bendras susirinkimas įvyks kovo 6 
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)

Vakariene ir Koncertas
Rengia 

Philadelphijos Darbininkiškų Organizacijų Veikiantysis Komitetas

NAUDAI DIENRAŠČIO LAISVĖS
Tai reguliaris metinis bankietas su gražia 

koncertine programa. Įvyks

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
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 Lino

Tel. GLenmore 5-6191

a--------------------------------------- m

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179 
«----------------- --------------------- e

J. GARŠVA
Graborlus-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: EVėrgreen 8-D770

I................................................

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

Telefonas EVergreen 7-1661

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.
4* *2* 4*

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

Angly Lakūnai Vėl Ata
kavo Vokietiją

London, kovo 4. — An
glijos bombanešiai jau aš- 
tuhtą naktį paeiliui daug- 
meniškai bombardavo kari
niai svarbius punktus Vo
kietijoje. Jie ypač atakavo 
Hamburgą, nacių submari- 
nų centrą, karo fabrikų 
miestą ir didįjį uostą.

Kiti anglų lėktuvai bom
bardavo nacių pramones ir 
geležinkelius vakarinėj Vo
kietijoj. Anglai prarado 10 
bombanešių.

Maskva. — Atvaduotose 
vietose Sovietai veda kovą 
prieš nacių paskleistą tifo

Nuskandinta 7 Ašies
Laivai Vidurž. Jūroj

šiaur. Afrika, kovo 4. — 
Anglai ir amerikiečiai nu
skandino septynis # fašistų 
laivus ir sužalojo dar de
vynis Viduržemio Jūroje, 
srityje Italijos ir Šiaurių 
Afrikos.

Washington. — Valdiško 
Karo Žinių Biuro vedėjas 
Elmer Davis sakė, jog šie
met vasario mėnesį priešai 
nuskandino daugiau talki
ninkų prekinių laivų negu 
sausyje, bet; girdi, paskuti
niai trys mėnesiai tuo at
žvilgiu abelnai buvę neblo
gi-

Kovo 2.1 March
Graži Koncertinė Programa, Kurią Išpildys:

S. KUZMICKAS, Baritonas 
iš Shenandoah, Pa.,

V. O. WALL, Tenoras 
iš Wilkes-Barre, Pa.,

M. VAIDŽIULIENĖ, Sopranas 
diiftuos solus

C. WALANT, Smuikininkas 
duos gražių smuiko šolų

RUSŲ šOklKŲ GRUPĖ 
pašokš šalinių Šokių.

RUSŲ BALALAIKŲ
ORKESTRĄ Skambins rusų 

liaudies dainas.
J. JURCIUKONIO MIŠRI ORKESTRĄ

------------ -- --- _----------------- j----- -—----- - ---------

D. M. ŠOLOMSKAS SAKYS PRAKALBĄ

STANTON HALL
360 Snyder Avenue Philadelphia, Pa.

Skani paukštienos vakariene, pagaminta 
ekspertų kukoriy

Koncertas prasidės 4 vdl. dieną 
Vakariene 6 vai. vakaro

PO PROGRAMO S ŠOKIAI

Le VANDA
| FUNERAL PARLORS |
q Incorporated E

I Juozas Levandaiiskas
| Graborius—-Undertaker
| 337 UNION AVENUE
| BROOKLYN, N.Y.

NIGHT—HAvemeyer 8-1158
X Tel. STagg 2-0788

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

. 530 Summer A vende 
Art! Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

LIETUVIU ŽINIAI 
-M Girdėjote?

A t 7 \ ’ r j U Ar žinat kaiminka, kodėl mes taip greit pa- 
/t' I \ I * senome? Mat, priežastis yrd tame, kad mūsų 

maiste buvo trūkumas vitaminų ir mineralų. 
Tad verčiau mes eikime i Sveikatos Maisto 
krautuvę ir pasipirkime nesugadinto maisto su 
vitaminais, būtent:

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

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

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

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

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

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

9. VELVETONE CREAM, dėl sausos veido odos; vienas iš geriausių 
DEL MERGINŲ ir MOTERŲ. Taipgi parduodami DIABETIC ir 
REDUCING DIET maistą, kenuotus vaisius, kurie yra supekinti 
geriausia rūšis, be kemikalų ir balto sukraus syrupo; ir nesulpu- 
ruotus džiovintus vaisius. Naturališkas saldaines; Čielų grūdų ru
ginę, kvietinę, soya duoną ir pyragaičius; Kava, Chocolate Malt, 
su vitaminais, 100 nuoš. tikrą bičių ttiedų; sudaryta iš Soya pupelių 
mėsą. Ir Įvairių kitokių maisto produktų galite gauti. Maistą ir 
Vitaminus šiunčiame paštu 1 visus kitus mieštus. Rašykite arba 
kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara nuo 10 vaL ryto iki 9:30 
vakare. Sekmadieniais uždaryta.

VITAL HEALTH FOODS
SAVININKAI KANAPORIAI

465 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.
... ...................................................... .. ............ .. ......... . ................... ..............
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E A I s v a t
Penktadienis, Kovo ft, 1948

NewYorko^K^felinios
Antras Lietuvių Šūvis Raud.

Kryžiui Šiame Vajuje
A. Bimba Kalbės Fulto- Liuoslaikio Valandomis 

no Laidotuvėse Smagioje Maudynėje
Laisvėj jau buvo minėta, 

kad kovo 4-tą įvyko atidary
mas kraujo davimo nacionalės 
kampanijos, kuriose iškilmėse 
dalyvavo Laisvės redaktorius 
ir LDS Centro darbininkai.

Antru šūviu, šį kartą pini
ginių, bus Moterų ApŠvietos 
Kliubo ir Mezgėjų ruošiamas 
balius - judžiai šį sekmadienį, 
kovo 7-tą, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Šios pramogos VI
SAS PELNAS skiriamas Ame
rikos Raudonajam Kryžiui.

Prašome Įsitėmyti, Jog 
Pakeista Diena

Balius originaliai buvo ren
giamas kovo 6-tą, bet tas va
karas užleista .Turginei ir Rau
donojo Kryžiaus balius nukel
tas į sekmadieni, kovo 7-tą. 
Tikietai tie patys geri 7-tai, 
judžiams ir baliui.

Judžiai prasidės 2:30 vai. 
po piet. Kam galima, prašome I 
ateiti pamatyti judžius, nes 
bus įdomūs ir pamokinanti. 
Po judžių tuojau prasidės ba

lius. Ateikite pavakarieniauti. 
Karšti ir šalti skanumynai bus 
gatavi nuo 5 vai., pas moteris 
alkanais nebūsite. O po va
karienės galėsite šokti prie 
jaunuolio Simonavičiaus muzi
kos ir baliavoti iki vėlumos, 
tuomi padėdami lietuviams su
kelti savo kvotą Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus fondui, 
kuriam šiemet reikia $125,- 
000,000, kad išgalėtų aprūpin
ti mūsų karius ir nelaimių iš
tiktus civilinius.

Dar Vienas Prašymas
Kam išgalima, komisija įver

tintų ir dovanų, ypatingai na
mie gamintų skanumynų mūsų 
valgių, stalui, kad galėtume iš
laikyti įsigyvenusią tradiciją, 
jog moterų rengiamuose ba
liuose galima gerai pavalgyti, 
kaip pas motiną svečiuose.

Lauksime visų širdingos tal
kos ir atsilankymo:

Moterų Apšvietos Kliubo 
Ir Mezgėjų Komisija.

Petras Fulton - Paltanavi
čius, 49 m. amžiaus, 191 Mc
Kibben St., Brooklyne, mirė 
kovo 3 d., Kings County ligo
ninėj. Kūnas pašarvotas Bie
liausko koplyčioj, 660 Grand 
St. Bus palaidotas šeštadienį, 
kovo 6 d., 2 vai. po pietų, Aly
vų Kalnelio "kapinėse.

Su velioniu atsisveikinimo 
kalbą pasakys A. BIMBA, vie
nas iš Laisvės redaktorių.

Paliko nuliūdime dukterį 
Bertha Daniels, anūkę Patri
cia ir brolį Juozapą.

Laidotuvių apeigas aptar
nauja graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

• .............................................—■ ■■ ■■ '■ 1

Laisves Bazaras
Laisvės bazaras bus balan

džio (April) 3 ir 4 dienomis, 
Laisvės salėje.

Pinigais dovanų bazarui ga
vome nuo šių asmenų :

M. Vaitonaitė - Mikšienė, 
Waterbury, Conn., $2.

B. Shlaves, New York City, 
N. Y., $1; W. Keršulis,
Brooklyn, N. Y., $1 ir J. Sa
baliauskas, Valhall, N. Y., $1.

Agnes Ling, iš W. Hartford, 
Conn., atsiuntė dėžutę gražių 
mezginių. Dr. Kaškiaučius jau 
iš anksčiau davė tris gražias 
komodos. Drg. Lazauskas, iš 
Hudson, Mass., prisiuntė ran
kų darbo medinį gražų cigare- 
tams standą.

Laukiame daugiau dovanų 
bazarui.

Laisvės Administracija.

Jack Benny ir Priscilla Lane komedijoj “Pikčiausias 
Vyras Pasaulyje,” dabar rodomoj Roxy Teatre, 7 Avė. 

ir 50 St., New Yorke. Prie judžio yra ir scenos aktai.

Organizaciją Valdybom
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. Registracija $1 per 
delegatą.

Jeigu kurips organizacijos 
neišrinko delegatų, valdyboms 
reikėtų pasiųsti atstovus.

30,000 antifašistų, Tarptau
tinių Brigadų karių ir oficie- 
rių, kovotojų prieš fašizmą Is
panijoj, taipgi pabėgėlių dar 
vis tebesiranda uždaryti kon
centracijos kempėse Algerijoj 
ir Morocco. Jų yra iš Ispani
jos, Austrijos, Vengrijos, Vo
kietijos,, Italijos, Jugoslavijos 
ir kitų kraštų. Padėtis, kaip 
pasakoja pabėgėliai iš tų kem
pių, yra baisi. Maisto stoka. 
Daugelyje tų vietų temperatū
ra dienomis siekia net 122 
laipsnių, o naktimis nupuola 
iki 35. O šėtrose gyvenanti be
laisviai daugiau nieko neturi 
apsaugai nuo šalčio nakčia, 
kaip tik pluoštą šiaudų ir bo- 
velninį blanketuką. Tarp jų 
siaučia ligos ir mirtis.

Konferencija reikalaus išri
šimo tos padėties ir tokia kon
ferencija turi būti skaitlinga, 
kad jos balsas būtų išgirstas.

Dirbusiems Laisvės 
Bankiete

Prašome visus bankieto dar
bininkus ir darbininkes susi
rinkti į Laisvės salę šį penkta
dienį, kovo 5 d. čia kartu su 
Aido Choru turėsime parę.

Paveiksle (iš kairės į deši
nę) : korporalas GEO. SKU
BA, seržantas JOHN ADO
MAITIS, JONAS ADOMAI
TIS, Sr., iš Ashley, Pa., ir 
JUOZAS BYRONAS, brook- 
lynietis.

Tie balti ruožai, tai ne 
Coney Islando sniegai, o šilu
moje ir karštoje saulėje pla
kamos jūrų bangos Miami 
Beach,. Floridoj. Ir ta grupė 
žmonių maudymosi kostiumuo
se, tai ne dykinėtojai, bet di
džiųjų karo žygių veiklai pa- 
siruošiantieji žmonės, atitrūkę 
nuo tarnybinių pareigų liuos- 
laikiu išėję pasigauti saulės ir 
sustiprinti raumenis jauni vy
rai kariai ir jų artimieji.

Seržantas John Adomaitis 
ir jo draugas kaimynas kita
tautis Geo. Skuba tenai tar
nauja, o jo tėvas, Jonas Ado
maitis, pasiilgęs sūnaus, prieš 
mėnesį laiko buvo nuvykęs jį 
atlankyti ir ten praleido porą 
savaičių. Keliaudamas pas sū
nų, d. Adomaitis buvo sustojęs 
pasiimti ir brolį, laisvietį Juo
zą Byroną, kuriam iš po sun
kios ligos reikėjo saulės ir ši
lumos, o taip pat norėjosi pa
matyti - atlankyti ir brolio sū
nų. Tai jie ir sudaro tą gra
žų ketvertuką.

Grįždamas iš atostogų, Jo
nas Adomaitis dar svečiavosi 
pas brolį Juozą ir Amiliją By- 
ronus, keletą kartų atsilankė 
pas laisviečius ir užsirašė dien
raštį Laisvę. Adomaitis senais 
laikais yra buvęs Laisvės skai
tytojas, bet paskui įvairiuose 
gyvenimo sūkuriuose buvo ati
trūkęs, nors visuomet pasiliko 
to judėjimo rėmėju, o dabar 
ir vėl sugrįžo į skaitytojų šei
myną.

Adomaitis užlaiko valgyklą 
- užeigą, 65 N. Main St., Ash
ley, Pa., Wilkes Barre prie
miestyje. Laike jo nebuvimo 
namie biznį veda žentas ir 
duktė. “Lai pasimokina, pri
pranta,” sako Adomaitis. “Jie 
pasimokins, aš pasilsėsiu ir vi
siems bus naudon.” Adomaitis 
išvyko namo kovo 2-rą.

Šv. Jurgio Draugijos 
Užgavėnių Balius

šio šeštadienio vakarą, ko
vo 6-tą, Grand Paradise salė
se, įvyks šv. Jurgio Draugys
tės metinis Užgavėnių balius, į 
kurį susieis jurgiečiai ir skait
lingi jų draugai iš daugelio ki
tų organizacijų pasilinksminti 
sykiu ir paremti draugiją, ku
ri per ilgą savo gyvenimą yra 

^nudirbus daug naudingų dar
bų.

Jurgine šiais metais ap- 
vaikščioja savo Auksinį Jubi
liejų ir nors vyriausiu draugi
jos jubiliejiniu šūviu bus ban- 
kietas, rengiamas gegužės 15- 
tą, tačiau ir šis balius jau yra 
sk a item as j u bi 1 i c j i n i u.

Baliuje gros dvi orkestros, 
viena lietuviškus, kita ameri
koniškus šokius. Įžanga 45c.

Američan^oinmon 
Programos

American Common progra
mos pildyti yra kviečiami įvai
rių tautų ir organizacijų vei
kėjai. Atitinkamai, jų klausyti 
taipgi susirenka daugelio tau
tų, luomų, bei pažiūrų žmo
nės.

šį penktadienį, kovo 5-tą, 
8 :30 vai. vak., bus lenkų prog
rama. Kalbės Dr. Ludwik 
Krzyzanowski, J. Arthur La- 
zell ir Anne Su Cardwell, taip
gi dalyvauja pianistė Helena 
Morsztyn ir dainininkė Ste
phanie Grodkiewicz. Kalbės 
apie Lenkiją seniau ir kare.

Pirmadienį, kovo 8-tą, 8:30 
vai. vak., bus kalbama apie 
pokarinį pasaulį ir problemas, 
kurios turi būti išrištos laimė
jimui pastovios taikos.

Programos būna American 
Common patalpose, 40 E. 40th 
St., New Yorke. Užeiti gali 
bile kas. Įžanga yra nemoka
ma, bot nepriklausantieji pra
šomi paukoti 25c. įstaigos iš
laikymui. Nariai moka po $5 
ir, kas nori, daugiau per me
tus.

Majoras LaGuardia prašė 
valstijos seimelio leisti pakelti 
pardavimų taksus iki dviejų 
nuošimčių.

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)

“Leningrado Apgula” 
Turi Daug Žiūrovų

Be galo įdomi ir nuostabi 
tikrųjų pergyvenimų drama, 
judyje “Leningrado Apgula” 
išbuvo Stanley Teatre, 7th 
ir 42nd St., New Yorke, 
tris savaites ir vis žiūrovu 
trūksta.

Apart kitų įdomybių,
matosi ir paroda, kaip įsikurti 
bombų išdaužytuose budinguo
se, kas reikėjo atlikti patiems. 
Tie patys gyventojai pamaino
mis buvo kariais, darbininkais, 
slaugėmis, partizanais.

jau
ne-

čia

Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

Gerai Patyrę Barberinį

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th

BROOKLYN,
Tel. EVergreen

Street

7-6868

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

<♦>

Joseph Merk prieš tūlą lai
ką susižeidė koją ir nuėjo pas 
daktarą, bet begydoma koja 
pradėjo eiti blogyn, ne geryn. 
Turėjo visai atsigulti - atsi
sėsti kojas ilsinti ir žiūrėti, 
kas bus toliau. Randasi namie, 
85-29 94th St., Woodhavene.

Linkiu greit sugyti ir vėl 
greitam būti. A. B.

* LIETUVIŠKAS *

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynu ir Degtinės
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

Ill Grand St. Brooklyn

(Shalinskas)

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Lietuvių Rakandų Krautuvė <b

<♦><t>

<!>

<<!>

<!

<t>

<♦>

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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“Abejonės Šešėlis” Rodomas 
Academy of Music

“Abejonės šešėlis,” Alfredo 
Hitchcock melodrama, per sa
vaitę, kovo 4-10, bus rodomas 
Academy of Music, 126 E. 
14th St., New Yorke. Vado
vaujamose rolėse Theresa 
Wright ir Joseph Cotten.

Priedams rodoma muzika- 
hška komedija “Kada Jonu
kas Parmaršuos Namo.”

Kainų Administracija 
Naujoje Vietoje

Kainų Administracijos New 
York o distrikto raštinė perke
liama nuo 535 Fifth Ave. i 
Empire Bildingo trečią aukš
ta, v

Kiaušinių kainoms būsian
čios uždėtos lubos kovo 11-tą, 
bet ne visur vienodos, pagal 
miestus, taipgi pagal rūšis ir 
sezonus.

Bus užkandžių ir gėrimų.
Vyrai, dirbusieji bankiete, 

atsiveskite žmonas, o moterys 
atsiveskite savo vyrus. Taipgi 
dalyvaukite visi Aido \Choro 
nariai.
- Mokytoja pageidauja, kad 
choriečiai susirinktų anksčiau 
ii’ kad prieš parę galėtų paši
lą vinti dainavimo. Pare prasi
dės apie 8:30 vai. vak. Būtų 
gerai, kad choriečiai susirink
tų apie 7:30 vai. vak.

Laisvės Bankieto Komisija.

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

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

Akiniai
už $7.50

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

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

s
MATTHEW P. BALLAS

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Atlikite Income Tax Reikalą
Duokite priruošt ekspertui Accountantui savo In

come Tax (Įplaukų Taksų) Blanką. Jis atliks už la
bai prieinamą atlyginimą.

Kreipkitės į Laisves raštinę, 427 Lorimer Street,

MIRĖ
Eva Bendikowska, 64 m, 

amžiaus, mirė kovo 3 d., na
muose, 101-39 92nd St., Ozone 
Parke. Laidotuvės įvyks kovo 
6 d., 10 vai. ryto, šv. Jono 
kapinėse. Kūnas pašarvotas 
namuose.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

Vakarais nuo 6 iki 9 vai. 
šeštadieniais nuo 12 vai. dieną iki 5 vai. vakaro. 
Sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 12 vai. dieną.
Atlikite taksų priruošimą tuojau, nes jau laiko ne

daug. Kiekvienas žmogus, uždirbęs algos virš $600, 
turės išpildyt valdžiai tam tikrą Income Tax Blanką.

LAISVĖS ANTRAŠAS:
427 Lorimer Street, » Brooklyn, N. Y.

ii

Helen Myers, 59 m. am
žiaus, gyveno po 349 Rodney 
St., Brooklyne. Laidotuvės 
įvyks kovo 6-tą, 2 vai. dieną. 
Kūnas pašarvotas graboriaus 
J. Garšvos koplyčioje, 231 
Bedford Ave. Dėl daugiau in
formacijų kreipkitės pas gra- 
borių J. Garšvą.

Abiejų laidotuvių pareigo
mis rūpinasi grab. J. Garšva.

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 Hewes St. elevelterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508
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