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“Matote, kai mes supliekė
me Filadelfiją,” sakė man vie
nas baltimorietis pereitą savai
tę einant iš svetainės. O aš ne
žinojau, kad jie prie to ruošė
si.

Baltimoriečiai šį sykį pasiro
dė labai puikiai. Didelis jiems 
kreditas, o dar didesnė garbė.

Baltimorės lietuvių kriaučių 
lokalas gražiai įsirašė šių ko
vų istorijon. Jis paaukojo 50 
dolerių Botkino ligoninei.

Turėtų būti gražus pavyz
dys Brooklyno lietu v i a m s 
Griaučiams.

Sovietų vyriausybė sučiupo 
ir sušaudė du parsidavėliu na
ciams. Tai kas, kad jie buvo 
žydų tautybės, bet jie buvo 
parsidavėliai mirtinajam žydų 
tautos priešui.

Kai mūsų valdžia pernai 
nuteisė ir sudegino elektra ke
lius nacių agentus, atvykusius 
čionai naikinti mūsų kraštą, 
visi tam pritarė.

Bet kai Sovietų valdžia pa
statė prie sienos Hitlerio agen
tus Erlich ir Alter, tai čia be
veik proto neteko berėkus ko
mercinė spauda. Ypatingai 
menševikų spauda šėlsta dėlei 
to.

Vietoj atsižadėti tų Hitlerio 
agentų, tai jinai juos skelbia 
mučelninkais ir socialistiniais 
šventaisiais.

Visas tas alasas nieko nepa
gelbės. Sovietų vyriausybė mo
kėjo ir moka apsidirbti su sa
vo priešu. Nesiklausia mūsiš
kių Grigaičių bei Norman 
Thomasų patarimo. "

Kai prieš kelius metus So
vietų valdžia sunaikino Hitle
rio agentus, ir tada buvo daug 
alaso. Bet istorija tą valdžią 
išteisino, o trockistų hitlerinin
kų globotojus pristatė prie' 
pardavikų stulpo.

Drg. R. Mizara pasikniso 
po senų laikraščių špaltas ir 
atidengė labai juodą istorijos 
lapą. Ypatingai jis davė gerą 
straipsnį apie Chicagos Drau
go redaktorių šimutį.

Tas “generolas,” kaip žino
te, pradžioje karo buvo visai 
paaukavęs Raudonąją Armiją 
Hitleriui. Jis tauškė panašiai, 
kaip ir Grigaitis.

Skaitai žmogus iš tų šimu
čio editorialų ištraukas ir gal
voji sau: Kokia didelė lietuvių 
nelaimė, kad toks protinis liur
bis gali redaguoti dienraštį, — 
katalikų srovė nebesuranda 
žmogaus su smagenimis.

St. Louiso unijistai parodo 
kelią visiems organizuotiems 
darbininkams. Jie pamiršo 
unijinius skirtumus ir sudarė 
United Labor Committee.

Čia sueina atstovai iš CIO, 
Amerikos Darbo Federacijos 
ir geležinkeliečių brolijų.

Komiteto tikslas: padėti 
Amerikai laimėti karą!

So. Bostono Darbininkas (ko
vo 9) kardinolo O’Connell pri
sakymus talpina savo viernie- 
siems, kaip jie turi užsilaikyti 
per gavėnę. Tiesiog prisako
ma, ką jie turi valgyti, o ko 
neturi valgyti.

Tai baisi diktatūra, koman
da iš viršaus, žmogui uždrau
džia valgyti, kai jis turi iŠ ko 
valgyti!

Ne vien tik uždraudžia tam 
tikrą maistą valgyti, bet pri
sako, kad “pasninkas tepave
lka tik vieną sykį į dieną so
čiai pavalgyti.”

Bet, matyt, k'ardin. O’Con
nell jaučia, kad to jo prisaky
mo mažai kas prisilaikys, nors, 

(Tąsa 5 pusi.)

No. 59 LAISVES ANTRVekphonl: s?«TrMS871treet Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Kovo-March 11,1943 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXIII. Dienraščio XXV 
...... '■'?..... . ...—■■■■■■—.......... 1

SOVIETAI PASITRAUKĖ IŠ 8 MIESTŲ DOIECO BASEINE
ŠIMTAI ANGLŲ LĖKTUVŲ 

NAIKINO NACIŲ SVENT-
MIEŠTI MUNICH^

Amerikos Lėktuvai Sėkmin
gai Bombarduoja Japonus

Kiškoj ir Saliamono Salose 
Amerikos Oficialiai Pranešimai

WASHINGTON, kovo 9. — Laivyno pranešimas 304: 
ŠIAURINIS RAMUSIS VANDENYNAS

Didieji ir vidutiniai Jungtinių Valstijų bombanešiai 
atakavo japonų pozicijas Kiškoj (vakariniuose Aleutuo- 
se). Buvo susidurta su ugnim iš japonų priešlėktuvinių 
kanuolių, bet nebuvo jokio pasipriešinimo iš japonų lėk
tuvų pusės. Visi Jungitnių Valstijų lėktuvai sugrįžo.

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Naktį kovo 7-8 didieji mūsų bombanešiai Liberato- 

riai darė nedideles bombardavimų atakas prieš japo“nų 
įrengimus Kahili ir Ballale, Shortland salos srityje (Sa
liamono salyne) ir Viloj ir Rekatos Įlankoj ir centra- 
linėse Saliamono salose. Pasekmės nepastebėtos. Visi 
Jungtinių Valstijų lėktuvai sugrįžo.

Standley be Amerikos Žinios 
Pasakojo, būk Sovietai 
Užtyli Gaunamą Pagalbą

Washington. — Veikian
tysis Amerikos valstybės 
sekretorius Sumner Welles 
kovo 9 d. pareiškė, kad šios 
šalies ambasadorius Sovie
tams, admirolas Standley 
visai “be jokio pasitarimo 
su savo valdžia ir neatsi
klausdamas jos,” sakė, kad 
Sovietų valdžia, girdi, ne
paskelbianti savo žmonėms, 
kiek ji gauna karo reikme
nų paramos iš Jungtinių 
Valstijų.

Sumner Welles telegrama 
pareikalavo, kad adm. Stan
dley atsiųstų savo pasta
bas, kuriose jis teigė, būk 
Sovietų vyriausybė nepa
skelbianti gaunamos iš 
Amerikos paramos.

Welles išreiškė viltį, kad 
adm. Standley’o kalba nepa
žeidė pasitikėjimo tarp So
vietų Sąjungos ir Jungti
nių Valstijų.

Kongresmanas ir Senato
rius Peikia Standley

Kongreso atstovas Bloom 
nupeikė Standley’o išsišoki
mą ir pareiškė:

“Rusų spauda skelbė ži
nių apie gaunamus reikme
nis iš Anglijos ir Jungtinių 
Valstijų... Pravda, vienas iš 
svarbiausiu Sovietų Sąjun
goj laikraščių, įtalpino ži
nias apie gautus iš Anglijos 
ir iš mūsų lėktuvus, tankus, 
automobilius ir t.t., kaip 
kad buvo pranešta New 
Yorko Times’e 1943 m. sau
sio 24 d.

“Rusų laikraščiai papras
tai išspausdina ištisas pre
zidento (Roosevelto) ir 
(Anglijos) premjero Chur- 
chillo kalbas apie lend-lease 
(paskolų) pagalbą Sovietų 
Sąjungai.”

Senatorius Tom Connally 
sakė:

“Nors tai ne mano daly
kas kritikuot netinkamumą 
musu ambasadoriaus Rusi
jai, bet aš negaliu suprast, 
kodėl jis darė tokį pareiš
kimą, neturėdamas šiokių 

ar tokių žinių apie tai. Bet 
mano gautos žinios įtikina 
mane, jog Rusijos žmonės 
ir Rusijos valdžia tikrai ži
no apie pagalbą, kurią 
Jungtinės Valstijos siunčia 
Rusijai.

“Aš turiu vilties, kad 
admirolo Standley pastabos 
Maskvoj neiššauks jokių ne
malonių nuotikių. Aš žinau, 
kad jos supurtė ir nustebi
no Jungtinių Valstijų vy
riausybės žmones.”

Net republikonas senato
rius Vandenburg piktinosi 
admirolo Standley pareiški
mu:

“Aš labai nustebau tokio
mis admirolo Standley pa
stabomis. Lygiai keista, kad 
(Jungtinių Valstijų) vice
prezidentas spėjo, kad Ame
rika gali net apgauti Rusi
ją”

Demokratas kongresma
nas Luther A. Johnson pa
reiškė :

“Aš manau, kad admiro
las (Standley), turbūt, tru
putį sumaišė faktus. Tai ne
išmintingas dalykas mums 
bevedant karą raukytis 
prieš mūsų talkininkus.”

Gręsia Naciam Reples 
Centralinėj Tunisijo j
šiaur. Afrika, kovo 10.— 

Amerikiečiai ir anglai, ata
kuodami Rommelio nacius 
centralinėje Tunisijoje iš 
dviejų šonų, gręsia suimt 
priešus į reples, jeigu vokie
čiai nepaskubės pasitraukti 
atgal.

ŠVEICARIJA BIJO FAŠI
STŲ ĮSIVERŽIMO

Berne, Šveic. — Šveicari
ja užtaisė minas - sprogi
mus visuose geležinkelių tu- 
n e 1 i u ose ir tarpkalnėse, 
ypač tarp Italijos ir Šveica
rijos.

London, kovo 10.—Praei
tą naktį keli šimtai Angli
jos didžiųjų bombanešių 
audringai ardė ir degino 
Munichą, nacių partijos 
gimtamiestį ir svarbių ka
ro pramonių centrą. Muni- 
cho vidurys virto liepsnų 
“jūra.”

SOVIETAI ATMETA ATGAL
NACIŲ ATAKAS; UŽIMA

NAUJUS PUNKTUS
Maskva, kovo 10. — Rau

donoji Armija atmetė at
gal visas šėlstančias vokie
čių atakas į pietus nuo 
Charkovo, o centraliniame 
fronte prasigrūmė pirmyn 
iki 17 mylių nuo Viazmos.

(Nacių radijas, be jokio 
patvirtinimo iš niekur, pa
sakojo, kad vokiečiai pasie
kę punktą tik už 9-nių my
lių nuo Charkovo.)

(Švedijos telegrafo agen
tūra neoficialiai skelbė, kad 
premjeras Stalinas, Raudo
nosios Armijos maršalas, iš
vykęs iš Maskvos į pietų 
frontą prieš nacius.)

Associated Press, ameri
kiečių žinių agentūra, pra
neša, kad sovietinė kariuo
menė atlaiko visas savo po
zicijas. šiaurinėse pakrantė
se Dono upės aukštutinės 
tėkmės.

Viename sektoriuje į pie
tus nuo Charkovo 3,000 na
cių su 30 tankų puolė So
vietų liniją. Raudonarmie-

“Neteisingas Įtarimas,” 
Sako New York Times

Korespondentas
Maskva. — .New Yorko 

Times korespondentas 
Ralph Parker rašo savo 
laikraščiui, kad Amerikos 
ambasadorius Standley Ma
skvoje neteisingai įtarė, būk 
Sovietai slepią gaunamą iš 
Jungtinių Valstijų paramą.

“Antra vertus,” sako Par
ker, “žmonės žino, jog di
džioji daugumą Raudono
sios Armijos karo reikmenų 
yra jų pačių rankomis pa
gaminta, iš savų medžiagų 
sukurta.”

Amerikiečiai Žygiuoja 
Pirmyn Tunisijoje

Vichy radijas, nacių kon
troliuojamas, pripažino, kad 
amerikiečiai centralinėje 
Tunisijoje grumiasi pirmyn, 
esą, po to, kai vokiečiai ap
leido kelias pozicijas.

Prancūzai atėmė iš vo
kiečių Tozeurą, centralinėje 
Tunisijoj; dabar jie gręsia 
dešiniajam nacių armijos 
sparnui.

Kiti anglų lėktuvai bom
bardavo įvairius karinius 
taikinius vakarinėje Vokie
tijoje ir šiaurvakarinėje 
Franci jo j e.

Negrįžo 11 Anglijos lėk
tuvų. Tuo tarpu buvo nu
šauta žemyn du nacių lėk
tuvai.

čiai užmušė 500 priešų, su
naikino 15 jų tankų, o Ii- 
kusius nuvijo iki pirmesnių l 
jų pozicijų.

(Berlyno radijas pranešė, 
kad vokiečiai pasitraukė iš 
Bielyj miesto ir geležinkelio 
stoties, 60 mylių Į pietų va
karus nuo Rževo ir apie 
tiek pat nuo Viazmos.)

Sovietų kariuomenė atė
mė iš priešų Tumanovo 
miestą su geležinkelio sto- 
čia tarp Gžatško ir Viaz
mos.

Raudonarmiečiai taipgi 
pažygiavo pirmyn linkui 
Starajos Russos. Įvairiose 
centralinio fronto dalyse 
sovietiniai kovotojai per 
dieną užėmė dar kelis tu
zinus miestų, miestelių ir 
kaimų.
Sovietų oficialis praneši

mas pažymi, jog tik iš va
karinės Europos naciai per
metė 12 šviežių divizijų 
(180,000 karių) į pietinį 
frontą prieš Sovietus.

Senatas Reikalauja 
Neimt Farmy Darbi
ninką į Kariuomenę

Washington. — Senatas 
beveik vienbalsiai pareika
lavo, kad būtų atidėtas ka
riuomenėn šaukimas farmų 
darbininkų, reikalingų ja
vams auginti bei kitiems 
būtiniems ’ maisto produk
tams gaminti.

Verstino kariuomenėn 
ėmimo valdyba planuoja 
pasiųst į laukų darbus porą 
tūkstančių vyrų iš koncen
tracijos stovyklų, kurie ne
sutiko stoti armijon, saky
dami, kad jų sąžinė esanti 
priešinga bet kokiam ka
rui. •

47 JAPONŲ LĖKTUVAI 
PUOLĖ TALKININKUS

Australija, kovo 10. — 
27 japonų bombanešiai ir 
21-nas lėktuvas kovotojas 
atakavo amerikiečių-austra- 
lų stovyklą Wau, Naujosios 
Guinejos saloje; menkai 
nuostolių tepadarė ir mažai 
ką sužeidė bei užmušė.

Blogas oras Tunisijoj šiuo 
tarpu trukdė talkininkų 
lėktuvų žygius.

375,000 Vokiečių Atakuoja 
Pietuose; Sovietai Laimi

Viazmos ir Oriolo Srityse 
____________ ___________________________________ t

Sovietų Oficialiai Pranešimai
LONDON, kovo 10. — Vidunaktinis Maskvos radijo 

pranešimas:
Vokiečiai veda kontr-ofensyvą Doneco Baseine ir 

Charkovo srityje.
Doneco Baseine priešai, atpildydami supliektą savo 

kariuomenę, turėjusią pirmiau aštuonias tankų divizi
jas ir penkias pėstininkų divizijas, atsigabeno paskuti
niu laiku 12-ką naujų divizijų vien tik iš Vakarų Euro
pos. Tarp šių divizijų yra keturios tankų divizijos, vie
na motorizuota divizija ir septynios pėstininkų divizi
jos.

Vasario mėnesio pabaigoje, priešai, naudodami šias 
jėgas, pradėjo stiprias kontr-atakas prieš sovietinę ka
riuomenę, žygiuojančią pirmyn linkui Dniepro upės.

(Tąsa 5 puslapy j)

Pavojinga Būtų Mažinti 
Amerikos Armija, Sako
Karo Sekret. Stimson

Washington. — Jungtinių 
Valstijų karo sekretorius 
Stimson aštriai nupeikė 
tuos, kurie siūlo mažiau 
imt armijon vyrų, negu val
džia reikalauja. Jie perša iš 
to skaičiaus palikt farmų ir 
fabrikų darbuose porą tre
jetą milionų tų vyrų ir pa
sakoja, kad jeigu bus pa
imta kariuomenėn tiek žmo
nių, kiek valdžia planuoja, 
tai, girdi, neliksią gana dar
bininkų gamint maistą ir 
kitus būtinus reikmenis.

Stimson užreiškė, jog tik 
reikia sumobilizuot kitų 
amerikiečių, vyrų ir mote
rų, jėgas, tai nepritrūks 
darbininku nei farmom nei 
fabrikam.

8,200,000 Armija iki šių 
Metų Pabaigos

Karo sekretorius Stim
son sakė, jog iki šių metų 
pabaigos būtinai reikia da- 
varyt Jungtinių Valstijų 
armiją iki 8,200,000, įskai
tant ir 150,000 moterų pa-

Ašies Spauda Džiaugia
si dėlei Admirolo

i

Standley Pasakojimu
Berne. — Vokietijos ir 

Italijos fašistų spauda rašo, 
kad pareiškimai Amerikos 
ambasadoriaus Standley’o 
Maskvoj ir vice-prezidento 
Wallace’o paskutinė kalba, 
tai, girdi, esą įrodymai, kad 
esą priešingumų tarp Angli
jos ir Amerikos, iš vienos 
pusės, o Sovietų Sąjungos, 
iš antros pusės.

Fašistų Ašies laikraščiai 
išnaudoja admirolo Stand
ley’o pasakojimą, būk So
vietų vyriausybė užtylinti 
nuo savo žmonių gaunamą 
iš Amerikos paspirtį.

’ Anglų lakūnai vėl bom
bardavo fašistus Sicilijoj, 
Italijos saloj. 

galbinėms tarnyboms. Jis 
nurodė, kad vien tik oro lai
vynui turės būti paskirta 
pustrečio miliono vyrų.

AŠIS TURI DAUGIAU 
KARIUOMENĖS

Sykiu Stimson priminė 
daug skaitlingesnes fašistų 
Ašies armijas:

“Skaičiuojama, kad Euro
poj vokiečiai ir jų talkinin
kai turi apie 14,000,000 gin
kluotų vyrų. Rusija ir Ang
lija kartu turi kur kas ma
žesnį skaičių karių. Azijoj 
japonai turi daugiau kaip 
3,000,000 kariuomenės.”

Jeigu Amerika neturėtų 
užtenkamai armijos, tai ka
ras perilgai užsitęstų ir, 
galų gale, žūtų kur kas 
daugiau amerikiečių, negu 
turint gana kariuomenės, 
kad ne tik sumušt, bet ir 
pribaigt priešus, sakė sekr. 
Stimson.

Tarp kitko, jis kreipė dė
mesį į tai, jog ištisus metus 
tenka naujokus lavinti, kol 
jie priruošiami mūšiams.

Sovietai Pilnai Paskel
bia Gaunamą iš Ame

rikos Paramą
Maskva. — Sovietų vy

riausybė per radiją ir spau
doje paskelbė pilną Jungti
nių Valstijų Lend - Lease 
(paskolų) administratoriaus 
naujausią raportą (išleistą 
praeitą šeštadienį) apie ka
ro pabūklų ir kitų reikme
nų siuntinius Sovietų Są
jungai.

Stettiniaus gi raportas 
sako, kad Jungtinės Valsti
jos iki 1943 metų sau
sio 1 d. pasiuntė Sovietams 
daugiau kaip 3,200 tankų ir 
beveik 2,600 lėktuvų ir di
delius kiekius kitų reikme
nų, tame skaičiuje 81,000 
trokų, lengvųjų karinių au
tomobilių — “džypsų” ir 
kitų reikmenų.
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Kenkia Karo Laimėjimui
Kada Hitleriui blogai dalykai yra So

vietų Sąjungos fronte ir nesiseka Afri
koj, tai jis ir jo šaika labai bijo antrojo 
fronto. Antrasis frontas — iškėlimas 
Amerikos ir Anglijos armijos į Franci- 
ją, Belgiją, Holandiją, Daniją arba Nor
vegiją, — reikštų hitlerizmui galą.

Todėl tie, kurie tik nori pakenkti 
Jungtinių Tautų karo laimėjimui, ban
do įnešti kuo daugiau painiavų jų tar- 
pan, kad skardžius jų vieningumą.

Iš Berlyno hitlerininkai bliauna prieš 
Sovietų Sąjungą, baugina visą pasaulį 
“bolševizmo pavojumi.” Iš Vatikano po
piežius vis daugiau siuntinėja instrukci
jų per katalikų bažnyčią, o popiežiaus 
užnugaryje jau pastatytas Mussolinio 
žentas grafas Ciano tos propaganos di
rigavimui.

Mūsų kongrese jau kelintu kartu, tai 
vienas, tai kitas kongresmanas išstoja 
su kalbomis, kurios kenkia mūsų karo 
laimėjimui. Neseniai tokią, kalbą pasakė 
ponia iš Connecticut valstijos užgauda
ma Sovietų Sąjungą ir Angliją.

* Dabar išstojo reakcininkas Hamilton 
Fish prieš Angliją, kritikuodamas, būk 
mūsų šalis perdaug teikianti Anglijai 
pagalbos pagal Lend-Lease bilių.

• Šalyj eina lenkų, lietuvių, finų ir kitų 
spauda, kuri niekina Amerikos talkinin
kę Sovietų Sąjungą, kuri klaidina žmo
nes.

Visa tai kenkia mūsų šalies karo lai
mėjimui. Kenkia atidarymui antro fron
to. O juo ilgiau tęsis karas, tuo dau
giau jis atsieis mums pinigų, sunkesnė 
bus taksų našta. Juo ilgiau neatidarysi
me antro fronto prieš Hitlerį, tuo dau
giau naciai pasistatys tvirtumų, labiau 
prisirengs ir paskui daugiau Amerikos 
jaunų vyrų turės žūti, kad tas tvirtu
mas paimti, kad karą išlaimėti.

gos, jų tarpe ir orlaivynas. Jeigu tik vie
nos dienos kovose Sovietų lakūnai ir ar
tilerija sunaikino 68 Hitlerio lėktuvus, 
tai tas parodo, kad tūkstančiai jų veikia.

Iš Maskvos praneša, kad Hitleris me
tė į Sovietų Sąjungos frontą naujos rū
šies “Focke-Wulf-90” lėktuvus, kurie ga
li daryti po 400 mylių į valandą, turi po 
4 kanuoliukes, 2 kulkasvaidžius ir veža 
po 550 svarų bombų. Sovietų specialis
tai sako, kad, abelnai, tie nacių lėktu
vai yra geri, bet Sovietų Sąjunga turi 
savo lėktuvų neprastesnių.

Taip pat iš Maskvos praneša, kad 1942 
metais Sovietų aviacijos gamyba ant 
75% pralenkė 1941 metų gamybą. Tas 
parodo, kaip sunkiose karo sąlygose mū
sų talkininkės žmonės energingai dirba. 
Bet gi Sovietų Sąjungai labai daug rei
kia lėktuvų, kol Amerika ir Anglija ne
atidaro antro fronto prieš Hitlerį, nes 
jai prisieina muštis ne vien prieš Hitle
rio jėgas, bet ir prieš Mussolinio, Fin- 
liandijos, Rumunijos, Vengrijos ir kitų 
fašistų armijas.

Sovietą Artistai ir Karas
Washingtone Maksimas Litvinovas, 

Tarybų Sąjungos ambasadorius, pareiš
kė spaudai, kad Sovietų Sąjungoj artis
tai ir kiti kultūros darbininkai palikti 
dirbti kultūrišką darbą. Tiesa, artistai 
vyksta į pafrontę ir ten vaidina kovoto
jams poilsio metu, bet jie neatitraukia
mi nuo savo darbo, nes kultūros darbas 
turi eiti pirmyn, nepaisant, kaip sunkus 
yra karas.

Daug vaidintojų, artistų pradžioj buvo 
savo valia įstoję į Raudonosios Armijos 
eiles, bet jie, kaip ir mokslinių įstaigų 
žmonės, valdžios įsakymu grąžinti prie 
savo pirmesniojo darbo.

Kodėl Jie Dūksta?
V. Rudminas

Norman Thomas Gina
Išdavikus

Gerai Padare
“Ant kampo” sėdinti Anglijoj Lenki

jos valdžia jau buvo pasikausčiusi nie
kinti Sovietų Sąjungą. Iš esmės, tos 
lenkų valdžios užpuolimai ant Sovietų 
Sąjungos buvo taip pikti, kaip ir Goeb- 
belso. Goebbelsas rėkia, būk Sovietų Są
junga “pavergs Europą,” lenkų ponai, 
ypatingai jų spauda, taip pat bjauriai 
puolė Tarybų Sąjungą, reikalaudami sau , 
teisių išnaudoti didelius plotus Ukrainos, 
Baltarusijos ir Lietuvos, laikyti paver
gus apie 14,000,000 kitų tautų žmonių.

Anglijos vyriausybė įspėjo tą lenkų 
valdžią, kad dabar nelaikąs kelti triukš
mą, o spaudai tiesiai įsakė, kad liautųsi 
talpinusi tos rūšies šmeižtus prieš So
vietų Sąjungą, nes tas kenkia Anglijos, 
Sovietų Sąjungos, Amerikos ir visų 
Jungtinių Tautų karo laimėjimui.

Po šio Anglijos vyriausybės įspėjimo 
Lenkijos valdžia pradėjo daugiau teikti 
žinių apie Hitlerio terorą Lenkijoj, apie 
Šimtus ir tūkstančius nužudytų lenkų 
koncentracijos stovyklose. Gal toji len
kų valdžia kiek ir prablaivės, gal kiek 
daugiau pasakys pasauliui tiesos apie 
budelišku hitlerininkų žvėriškumą, vie
ton puolus Sovietų Sąjungą.

Mūsų Didysis Laimėjimas
Laimėjimas, kurį mūsų oro jėgos atli

ko Bismarcko jūroje, netoli Naujosios 
Gvinėjos, ilgai pasiliks istorijoje. Tai bu
vo ištikrųjų laimėjimas, kuriuo galima 
pasididžiuoti. Tik pagalvokime:: mūsų 
lėktuvai, — bomberiai ir kovotojai —nu
skandino 22 japonų laivus—10 karo lai
vų ir 12 transportinių,—nuskandino iki 
vieno, nuskandino su visa įgula, su visu 
turtu, su visais kariais, gabentais į Nau
jąją Gvinėją!

Mūsų nuostoliai? Keletas lėktuvų.
Mums rodosi, šis smūgis gerokai at

pildo tuos mūsų nuostolius, kuriuos prie
šas, pasalingai užpuolęs, padarė mums 
Perlų Uoste!

Dėl šio laimėjimo, aišku, didelis nuo
pelnas priklauso mūsų budriesiems lakū
nams, susekusiems japonišką konvojų, 
plaukiantį link Naujosios Gvinėjos. Už tai 
didelis nuopelnas priklauso ir mūsų kari
nių jėgų vadovybei, o ypačiai generolui 
MacArthurui.

Jt* l'x

Veltui J ieško Hitlerio O r laivyno
Tūla, spauda klausinėja, kur yra Hit- 

lerio orlaivynas. Tiems “karo specialis
tams” tai nauja tema, nes jie mano, kad 
Hitleris kur tai savo orlaivyną koncen
truoja.

Mes manome, kad tai tušti spėlioji
mai. Sovietų Sąjungos fronte buvo ir 
yra vyriausios Hitlerio visos karinės jė
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Ne į antakį, o į patį akies 
vyzdį pataikė hitlerininkam 
Pabaltijo tautų atstovų žo
džiai, pasakyti Maskvoje.

’ Prapliupo skalyti ne tik
tai kubiliūnpalaikiai,, ’ bet 
įsijungė ir sunkioji reicho 
oficiozų artilerija, kaip 
“Deitše diplomatiše kores- 
pondenc” ir pan.

Kaip ir paprastai, kada 
vokiškiem okupantam ten
ka kalbėti apie Lietuvos 
valstybingumą, jie meluoja, 
jog bolševikai okupavo Lie
tuvą, dergia Liaudies Sei
mą, Lietuvos tarybinę vy
riausybę ir pan. Nieko nau
jo jie nepasako ir šį kartą.

Įrodinėti, jog hitlerinin
kai, kaip ir vokiškieji grobi
kai išviso, yra pikčiausieji 
Lietuvos valstybingumo 
priešai, nėra, žinoma, jokio 
reikalo. Kas gi to Lietuvo
je nežino?

Juk jie nuo pat pirmos 
dienos savo atėjimo į val
džią dėjo visas pastangas 
užgrobti Lietuvą ir pri
jungti ją prie Vokietijos. 
Juk tai jie praminė Lietu
vą “utėline valstybe,” juk tai 
jie pasamdė Kubiliūną, kad 
jisai padarytų Lietuvoje 
perversmą ir prijungtų Lie
tuvą prie Vokietijos. Juk 
tai jie kurstė Klaipėdoj gin
kluotą sukilimą tikslu jį iš
plėsti vėliau į visą Lietuvą. 
Juk tai jie, pagaliau, su
kūrė “teoriją,” jog lietuvių 
tauta neturinti tikros isto
rijos ir dėl to neturinti tei
sės turėti savo valstybę.

Verta dėmesio yra ir ki
ta aplinkybė: vokiškieji 
okupantai, kaip vandens į 
burną prisiėmę, tyli apie 
savo okupacinę valdžią Lie
tuvoje.

Priežastį čia visai nesun
ku suprasti. Okupuotuose 
kraštuose hitlerininkai vi
sur paprastai stengėsi j ieš
koti išdavikų,. kurių ranko
mis jie galėtų valdyti jų už
grobtą kraštą. Juos vilioja 
keleriopa nauda, kurios jie 
tikisi iš išdavikų. Jiems, vi
sų pirma, reikia mažiau 
žmonių, kada jie valdo, sa
kysim, francūzus francūzų 
išdavikų rankomis. Antra 
vertus, neduodami išdavi
kams jokios faktinės val
džios, jie gali slėptis už jų 
viešpatavimo. Pagaliau jie 
tikisi, su šių išdavikų pa
galba skaldyti vieningą pa
vergtų tautų frontą prieš 
juos.

Tačiau, juo toliau, juo vo
kiškiems okupantams sun
kiau sekasi su šiais išdavi
kais.

Jie davė norvegams Kvis
lingą, ir kvislingas yra da
bar tarptautinis, paniekos 
pilnas išdaviko ir hitlerinin
kų tarno pavadinimas. Tą 
dieną, kada vokiečiai pasky
rė Kvislingą norvegų minis- 
teriu pirmininku, Norvegi
jos patri jotai susprogdino 
dvi svarbiausias Norvegijos 
sostinės stotis ir nudėjo 
šimtus kvislingininkų. Hit
lerininkai surado Francijoj 
La valį ir pirmoji patri joto 
kulka buvo skirta tam judo- 
šiui! Okupantai surado Ho- 
landijos smuklėse ir vagių 
landynėse Musertą, bet jie 
turi saugoti ne tiktai patį 
holandiškąjį kvislingą, bet 
ir jo pakalikus, kuriuos 
holandų liaudis muša ir 
persekioja gatvėse.

Jie turėjo čechijoj Elija- 
šą; bet patys buvo privers
ti jį sušaudyti, nes jis šlykš
tėjosi gėdinga kvišlifigo 
tarnyba ir stojo į koVą 
prieš hitlerininkus.

Kvislingų politika, iš ku
rios hitlerininkai tikėjosi 
turėsią tiek naudos, aiškiai 
bankrutuoja ir nukrypsta 
prieš hitlerinius okupantus.

Antra vertus, tautinė vy
riausybė, tautinis seimas 
visuomet, kad jie ir būtų 
priklausomi nuo vokiečių, 
gali padėti organizuotis į 
kovą prieš savo priešą.

Štai kodėl hitlerininkai 
jų naujai užgrobtuose kraš
tuose nebedrįsta sudarinėti 
kvislinginių vyria usybių. 
Štai kodėl jie ir neišdrįso 
Lietuvoje sudaryti net kvis- 
linginės vyriausybės ir iš
vaikė Škirpos-Ambrazevi- 
čiaus vyriausybę, kuri buvo 
pasiryžusi pasiimti negar
bingąsias kvislinginės vy
riausybės pareigas.

Po to hitleriški okupan
tai Lietuvoje ne tik nesu
darė naujos vyriausybės, 
bet iš kailio neriasi išdildy
ti iš lietuvių tautos sąmo
nės mintį apie savo valsty
be, v

Štai dėl ko jų niekšingi 
plunksnagraužiai stengiasi 
įrodyti, kaip rašo “Deitše 
ceitung im Ostland,” kad, 
girdi, “Ostlandas visuomet 
buvo įėjęs į vokiškojo pa
saulio sudėtį,” kad “Balti
jos Jūra visuomet buvo vo
kiška.” Kaip tik dėl tos pat 
priežasties niekšas Rozen
bergas, atvykęs į Hitlerio 
smogikų pavergtą Lietuvą, 
tyčiodamasis pareiškė, jog 
“Lietuva grįžo į reichą...” 
kaip tik dėl to jis kreipiasi 
į lietuvius, kaip į “buvusios 
Lietuvos gyventojus.” Dėl 
tos priežasties vietoj Lietu
vos respublikos atsirado 
vienas “geiieralinių Ostlan- 
do becirkų.” Kaip tik dėl to 
okupantai visur pabrėžia, 
jog Kubiliūno gauja nesu
daro vyriausybės, jog ji ski
riama vokiečių ir prieš juos 
yra atsakinga.

Argi sunku suprasti, ko
dėl vokiškieji grobikai taip 
dūksta, kada jie išgirsta 
teisėtos Tarybų Lietuvos 
vyriausybės balsą? Jie nori 
įskiepyti lietuvių tautai, 
kad ji neturi teisės turėti 
savo vyriausybės, o staiga 
prabyla lietuvių tautos vy
riausybė. Jie plūsta Liau
dies Seimą ir įrodinėja, jog 
rinkimai į jį buvo nedemo
kratiški. Bet juk jie patys 
puikiai žino, jog ką jie be
kalbėtų apie Seimą, jie ne
privers lietuvių tautos už
miršti, kad Liaudies Seimas 
buvo jos suvereninės valios 
reiškėjas, jog jis buvo gy
vas įrodymas jos teisės pa
čiai spręsti savo likimą ■— 
tai yra tos teisės, kurią Hit
leris nori išplėšti iš lietuvių 
tautos sąmonės. Okupantas 
šėlsta, kada jis girdi, jog 
teisėtąją Tarybų Lietuvos 
valdžią pripažįsta visas pa
saulis. Ir kaip gi jiems ne
dūkti? Juk jie puikiai žino, 
jog nepaisant visų jų laiki
nų pergalių, ateis diena, ka
da tikrasis Lietuvos šeimi
ninkas — Lietuvos liaudis 
paims jį už pakarpos ir 
lieps nešdintis. Kaip gi jam 
nešėlti, išgirdus Tarybinės 
Lietuvos vyriausybės žodį, 
kada jis žino, jog šios vy
riausybės žodis yra smer
kiamasis sprendimas jo žan
dariškai valdžiai Lietuvoje.

Štai, dėl ko taip siunta 
hitlerininkai po Pabaltijo 
tautų atstovų susirinkimo 
Maskvoje Pabaltijo dvejų 
metų tarybinės valdžios su
kaktuvėms paminėti...

Socialistų lyderis Nor
man Thomas niekina Sovie
tų Sąjungą ir teisina sušau
dytus socialistus Viktorą 
Alterį ir Henriką Erlichą. 
Tie socialistai patekę So
vietų Sąjungon visomis 
priemonėmis kenkė karo 
laimėjimo pastangoms. Jie 
skleidė bjaurius melus prieš 
Tarybų vyriausybę ir sklei
dė nusiminimo paskalas. 
Už tai buvo areštuoti. Tei
sme prisiegavo, kad jie jau 
daugiau to nedarys. Sovietų 
vyriausybė juos buvo palei
dus. Bet jie išėję į laisvę 
vėl griebėsi to pragaištingo 
darbo ir ne vien tarpe civi
lių žmonių, bet net tarpe 
Raudonosios Armijos karių 
pradėjo skleisti Hitleriui 
naudingą propagandą, kad 
būk vis vien Sovietų Sąjun
ga karą pralaimės, kad ne
verta žūti kare, kad geriau 
pasiduoti Hitleriui.

Jie vėl buvo suimti ir ta
da Aukščiausias Sovietų 
Sąjungos Teismas atrado 
juos kaltus, kaipo šalies iš
davikus, kaipo hitlerininkų 
naudai dirbančius ir nutei
sė sušaudyti.

Jie buvo prasikaltę prieš 
j Sovietų Sąjungos visus 
žmoneš ir tinkamai nubau

sti. Bet gi Amerikoj toki 
Mr. Norman Thomasai ir 
jiems panašūs tipai teisina 
juos ir niekina Sovietų Są
jungą. Jų keliu eina Grigai
čio Naujienos ir panaši 
spauda.

Žinoma, čia nieko nuosta
baus nėra. Visas laikas tie 
elementai priekabiauja prie 
Sovietų Sąjungos, Amerikos 
talkininkės ir ją niekina. 

Kada prieš kelis metus So
vietų Sąjungoj buvo sugau
ti Hitlerio, Mussolinio, Ja
ponijos ir buvusios Lenkijos 
ponų valdžios šnipai gene
rolai Tuchačevskis, Putna, 
Uborevičius, šnipai Bucha- 
rinas, Rykovas ir kiti, ir su
šaudyti ir tada jie niekino 
Sovietų Sąjungą.

O visi sąmoningi ir są
žiniški žmonės supranta, 
kad jeigu Sovietų Sąjunga 
nebūtų apsivalius nuo Tu- 
chačevskių, Bucharinų, tai 
ne vien ji būtų pralaimė
jus karą, bet ir Amerika, ir 
Anglija, nes visi žinome, ką 
atliko Francijoj, Noryegi- 
joj ir kitur Hitlerio penk
toji kolona. Gi žiauriose ka
ro sąlygose dar daugiau 
reikia kovoti prieš Hitlerio 
agentus ir jų žalingą veik
lą. V. S.

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

Tel. Huinboldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Netvirta širdis ir 
Organizmas

Gerb. dr., malonėkite ir 
man patarti per Laisvę. 
Nors jau gal nėr verta ir 
prašyt patarimo: esu jau 
73 metų moteris. Man vis 
taip negerai krūtinėj. Kai 
ką nors darau, tai rankos ir 
kojos ima drebėt, rodos, 
kad ir širdis dreba. Kartais 
kaip su plaktuku daužo ten 
krūtinėj. Buvau ligoninės 
klinikoj; Daktarai klausės, 
tyrė širdį, tai, kiek supra
tau, širdis esanti nenorma
li, padidėjusi.

Aš esu 5 pėdų ir 2 colių 
ūgio. Sverdavau 138, o da
bar tik 130 sv. Nuo perei
tos vasaros tiek nupuolė.

Norėtųsi žinot, nuo ko 
man tas širdies negerumas 
paeina. Ar galima kaip pa
lengvint.

1935 m. aš turėjau goite- 
rį. Operacijos nedarė, bet 
taip sau gydė — ir buvo ge
rai. Aš dabar kakle nieko 
nejaučiu.

Aš turiu sugedusią tulžį, 
bet aš saugaus visokių val
gių, kas man kenkia.

^Patarkite per Laisvę. 
Nors gal esu prie mirties 
durų, bet vis, kol kas, akys 
plačios, ir kiekvienam gy
vybė yra brangi, taip ir 
man.
Atsakymas.

Tiesa, Jūs, Drauge, jau 
truputį pagyvenusi mote
ris. Bet, čia da nepasakyta, 
kad jau stovite, anot Jūsų, 
prie durų. Visai ne. Ir Jums 
da gali būti toloka nuo tų 
durų. Nėr ko skubintis.

. Jums šio to trūksta vi
same organizme, bet tie 
trūkumai galima bent dali
nai atpildyti.

Vienas pamatinių daly
kų yra viduriai. Jums su 
viduriais yra keblumo, tul
žis, neveikia gerai. Čia, tie
sa, reikia prisilaikyti tam

tikros dietos, vengti sun
kiųjų riebalų, riebių mėsų, 
aliejų ir šiaip smarkių, er
zinančių valgių. Bet visa bė
da, kad nuo perdidelio besi- 
saugojimo visokių valgių, 
nuo perdaug jau apribotos 
dietos kūnui pasidaro trū
kumų, mitybinių trūkumų. 
Permažai esti vitaminų, 
permažai mineralų, perma
žai riebalų, proteinų. Viso 
kūno medžiaga nuo to da
rosi prastesnė. Kraujas pa
sidaro silpnesnis, o nuo to 
nukenčia visi organai.

Širdis veikiausia Jums ir
gi apsilpo vis nuo tų pačių 
bendrų priežasčių — mity
binių trūkumų.

Apie maistą bent tiek čia 
paminėsiu, kad vartokite 
daugiau įvairesnių valgių, 
tik gerai visa ką kramtyki
te ir tik sunką nurykite.

Vitaminai Jums nepava
duojami. Vitamin B Com
plex capsules — imkite bent 
po 3 kapsules laike valgio, 
su maistu, tai po i9 kas die
na. Vitamins A and D cap
sules—irgi po tiek pat, vis 
su maistu, po 9 kas diena. 
Geriau pradės būti ir vidu
riams, ir širdžiai, ir visiems 
galams. Sunkiai nedirbkite. 
Galite ten ką knebinėt, bet 
vengkite nuovargio ir daž
nai atsiduskite, pasilsėkite. 
Pasįvaikštinėt patartina — 
tai beveik naudingiausias 
Jums darbas.

Rio de Janeiro. — Ašies 
submarinai nuskandino du 
Brazilijos laivus.
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UNITED 
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Ketvirtadienis, Kovo U, 1948!

20-tojo Amžiaus Stebuklas: Vys 
kūpąs J. Staugaitis Prisikėlė

Iš Numirusių!
Vyskupas, kuri Ancevičius, Naujienos ir Draugas buvo nužudę.—Kunigai nekro

logus rašė, o ištikimi katalikai meldėsi už jo vėlę.—Kunigas Maciejauskas taipgi at
gijo ir šildosi saulėtoje Kalifornijoje.—Kaip trys žydai ir du rusai važiavo kunigo 
nugara?—Kun. Prunskis parašė apie jį brošiūrą.—Padorieji katalikai privalo susi
rūpinti ir susimąstyti.—Kas mus visus krūvon jungia?

Rašo R. MIZARA
Keltis iš numirusių gavėnios pradžioj, 

rodosi, nėra labai tinkamas laikas, net ir 
šventiesiems. Kristus iš numirusių šie
met tesikels tik balandžio 25 dieną. Ta
čiau pas lietuvius vis kas nors tokio keis-
čiau negu pas kitas tautas,—pas mus iš 
numirusiųjų keliasi žmonės dabar! Ke
liasi iš numirusių toki žymūs dvasiškiai, 
kaip vyskupai!

Netrukdydamas skaitytojo laiko, sku
bu paduoti tąją linksmą žinią, kurią 
mums suteikia Čikagos lietuvių Marijo
nų dienraštis Draugas (iš š. m. kovo mė
nesio 5 d.): “Lietuvos vyskūpai gina 
žmonių teises,” skamba paminėtojo dien
raščio įvedamojo antraštė. Kokias tei
ses? Kur? Danguje ar ant žemės? Ne
kantriai skaitau toliau:

“London Times žiniomis, kurias paduo
da plačiai skaitomas Amerikos katalikų 
laikraštis The Register, ne vien arkivys
kupas Skvireckas, bet arkivyskupas Me
čislovas Reinys (Vilniaus), vyskupas Ka
zimieras Platarokas (Panevėžio), vysk ti
pas JUSTINAS STAUGAITIS (Telšių), 
vyskupas Antanas Karosas (Vilkaviškio) 
taip pat visu griežtumu pasmerkė nacius, 
kurie persekioja tikėjimą ir visokiais bū
dais kankina žmones . .

Skaitytojas pastebės vyskupo Justino 
Staugaičio vardą ir pavardę didesnėmis 
raidėmis,—tasai pabraukimas ne Drau
go redakcijos, bet mano (nežinau, kodėl 
Draugas neįdėjo didesnėmis raidėmis). 
Tasai pažymėjimas padarytas tam, kad 
vyskupą Staugaitį išskyrus iš kitų, nes 
jis yra “prisikėlęs iš numirusių.”

Vyskupą Staugaitį prieš arti du me
tus buvo nužudę niekas kitas kaip nela
bieji bolševikai. Vyskupo Staugaičio ne
krologai—ilgi nekrologai—tilpo kunigų 
leidžiamoje spaudoje Amerikoje. Už vys
kupo Staugaičio vėlę ne vienas karštas 
katalikas, skaitęs Draugą, Ameriką ar 
Darbininką, yra praliejęs ašarų, sukal
bėjęs poterių. Dėl vyskupo Staugaičio 
“nukankinimo” buvo prakeikti komunis
tai, prakeikta Tarybų Sąjunga, prakeik
tas kiekvienas, buvęs priešingas Hitle
riui.

Tai Buvo Neseniai
1941 metais, lietuviškų pro-nacių Ame

rikoje didžiausio įdūkimo prieš Tarybų 
Sąjungą metais, Drauge (1941 m. liepos 
11 d.) buvo išspausdinta per visą pus
lapį sieksninėmis raidėmis antraštė:

“BOLŠEVIKAI NUŽUDĖ VYSKUPĄ 
J. STAUGAITĮ!”

Žemiau:
“Nužudytas kanaun. Maciejauskas ir 

trylika kitų kunigų...”
Dar žemiau:

“Bėgdami bolševikai, jau paaiškėjusio- 
mis žiniomis, nužudė 15 lietuvių kunigų, 
kurių tarpe yra vyskupas Staugaitis, ka
nauninkas Maciejauskas ir kiti . . .”
Po telegrama, nereikia skaitytojui nei 

aiškinti, pasirašė: “Dr. Pranas Ancevi
čius.” x

Tą pačią dieną tą pačią “žinią” iš
spausdino ir Naujienos!

Tų pačių metų liepos 12 d. Draugo re
dakcija parašė editorialą, po antrašte: 
“Bolševikų budelių auka.” Kiek ten buvo 
ašarų, kiek bolševikams prakeiksmų! 
Girdi, vyskupas Staugaitis buvęs tokis ir 
kitokis. Jis nebėgęs nuo “bolševikų oku
pantų,” jis visuomet buvęs su savo ave
lėmis. “Jam pavestiems žmonėms pasili
ko ištikimas tol, kol bolševiko kulka jo 
kilnią krikščionišką ir lietuvišką (!) šir
dį nepervėrė...”

Dar toliau:
“Bolševikų budeliai nepasigailėjo vys

kupo aukšto pašaukimo, nepasigailėjo jo 
senatvės, nepasigailėjo jo didelių nuopel
nų bažnyčiai ir Lietuvai. . ir t.t., ir t.t.
Draugo redakcijoje tuomet jau dirbo 

iš Berlyno atvykęs kun. J. Prunskis. O 
be šito kukoriaus negali būti išvirta net 
ir skystoka buizelė. Kun. Prunskis rašė 
ilgą straipsnį: “Turime lietuvį kankinį- 
vysk. Just. Staugaitį...” Ir ko ten ne- • 

buvo priplepėta,—kun. Prunskis tam 
ekspertas!

'Ot, štai, mes, lietuviai, neturėjome sa
vo kankinio, savo šventojo,—atėjo bol
ševikai, nužudė vysk. Staugaitį ir dabar
jau turime!

“Naujasis kankinys, rašė kun. Prunskis. 
kaip buvo mokęs, kantriai pakėlė mirtį 
dėl savo įsitikinimų ... Jo kraujas uždega 
mūsų gyslas (sic!— R. M.) atidirbti už 
save ir už nekaltai nužudytuosius . . . Jo 
kraujas nebus veltui pralietas!. . .” (Drau
gas, 1941, liepos 15 d.)
Drauge buvo įdėti du “kankinio” J. 

Staugaičio atvaizdai: liepos 12 ir 15 dd. 
laidose.

Liepos 26 d. Brooklyn© Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje “atlaikytos gedu
lingos mišios už žuvusius lietuvius,” ži
noma, pirmoje eilėje už “kankinį” vys
kupą.

Panašios mišios, be abejo, buvo laiky
tos ir kitose lietuviškose parapijose.

“Žinia” apie vyskupo Staugaičio nužu
dymą, aišku, buvo išspausdinta ir kituo
se lietuviškuose laikraščiuose, piktai nu
sistačiusiuose prieš Tarybų Sąjungą. 
Taip vadinamoji katalikiškoji spauda 
dėjo jo biografijas, mušė į tą patį anti- 
sovietinį būbną,—aiškiau: į pro-nacišką- 
jį būbną!

Tik mūsų spauda tuomet ir vėliau nu
rodė, kad tos rūšies žinios, prisiųstos 
geštapininko Ancevičiaus, nėra žinios, 
kad tai yra melai, Goebbelso pagaminti 
ir perduoti savo agentui AnceviČiui per
siųsti Amerikon!

Bet lietuviškiems pro-naciams tas — 
mažmožis! Jiems gestapininkas Ancevi
čius — didvyris, patrijotas, teisingas!

Po kieį laiko dėl “kankinio” vyskupo 
Staugaičio viskas nurimo. Matyt, kleri
kalų spauda sužinojo, kad vysk. Staugai
tis gyvas ir tebegyvena Lietuvoje. Bet 
ji neturėjo paprasto padorumo, neturėjo 
drąsos pasakyti tą viešai! Ji bijojo pati 
nusimaskuoti. Ji bijojo savo skaityto
jams parodyti, koks melagis, koks niek
šas yra tas gestapininkas Ancevičius, 
kurio raštais Naujienos, Draugas ir ki
ti laikraščiai per ilgą laiką maitino savo 
skaitytojus!

Kur “Kankinys” Kun. Maciejauskas?
Apie “bolševikų nužudytąjį” kun. Ma- 

ciejauską taip ir nėra daugiau žinių. 
Tyli Šimutis. Tyli Grigaitis. Tyli 
Prunskis. Tyli Laučka. Tyli Kmitas-Ur- 
bonavičius!

Niekas už jį nesimeldžia. Niekas ne
kalba poteriu. Niekas nelaiko mišių.

Kodėl ?
Mums atrodo todėl, kad tas pats Ma

ciejauskas, kurį (pasak geštapininko An
cevičiaus) “bolševikai nužudė” sykiu su 
vyskupu Staugaičiu, gyvena sau ramiai 
Dėdės Šamo žemėje!

Taip, kunigas-pralotas Maciejauskas 
gyvena Los Angeles mieste, Kalifornijoj. 
Jis ten ramiai šildo savo griešną kūną 
skaisčiuose saulės spinduliuose ir “gano 
griešninkų dūšias!” Neseniai jis buvo 
atvykęs rytinėsna valstijosna,—čionai 
kolektavosi pinigus. Jis buvo ir Brook- 
lyne.

Ir šį senuką Ancevičius buvo palaido
jęs!

“15-ka Lietuvoje Sušaudytu Kunigų”
Šitaip apsimelavę su vyskupu Staugai

čiu ir kun. ■ Maciejausku, geštapininkas 
Ancevičius, Naujienos, Draugas ir jų sė
brai, visvien nesiliauja mulkinę savo 
skaitytojų, nesiliauja skleidę šmeižtų 
prieš mūsų krašto talkininkę, Tarybų 
Sąjungą!

Be to, kad jie spausdina laikraščiuose 
melus, jie leidžia ir brošiūras ir platina 
jas visu atsidėjimu. Štai, iš Berlyno at
vykęs kun. J. Prunskis parašė brošiūrai- 
tę, pavadintą “15-ka Lietuvoje sušaudy
tų kunigų.” Brošiūraitė platinama dau
giausiai bažnyčiose (“po grieku”!).

Tai dar viena purvo gniūžtė Tarybų 
Sąjungos veidan!

LAIŠV®

Vaizdas iš amerikiečiu pastatyto aerodromo Guadalcanal saloje, Saliamonuose. 
Aerodromui įtaisai buvo padaryti iš anksto Jungtinėse Valstijose ar kur kitur, 
paskui nuvežti ten. Dabar iš šito aerodromo amerikiečiai galės naikinti japoniškas 
bazes kitose Pacifiko salose.

________ y • Trečias puslapis.'

Binghamton, N. Y.

Brošiūraitė melaginga, šlykšti. Me
džiaga, aišku, semta iš geštapininko An
cevičiaus pranešimų. Kunigas Prunskis 
tik ją “apdailina,” “pazalatina.”

Kaip Ant Kunigo Nugaros Važiavo 
Penki žmonės?

Tipiškiausias, pasak Draugo ir Pruns- 
kio, iš visų bolševikų “kankinių” bus 
kun. Balsys, Lankeliškių parapijos kle
bonas. Čikagos Draugas apie jį rašė du 
sykiu ir vis skirtingai. Dėl viso ko, pa
skaitykime:

“Vasario 28 d. naktį Rauguvėlės kuni
gą vežė pririštą prie rogių, kniūbsčią, o 
ant nugaros buvo atsisėdę 3 žydai ir 2 ru
sai. Kas matė, netvėrė neverkęs. . .” 
(Draugas 1941 m., bal. 15 d.)

Kitas perlas:
“Skaudžiausiai nukankinti trys Vilka

viškio vyskupijos kunigai — Marijampo
lės gimnazijos kapelionas Jonas Petriką, 
seminarijos prof. Justas Dabrila ir Lanke
liškių klebonas Vaclovas Balsys.

“Juos bolševikai nukankino labai žiau
riai. Nukryžiavojo, kaktose ir krūtinėse iš
degino kryžius ir dar gyviems išplėšė vi
dumis .. .” (Draugas 1941 m., spalių 15 
d.)
Kas kitas, jei ne lietuviški pro-naciai, 

galėtų sugalvoti tokias šlykštybes, to
kius melus ?!

Kadaise tuo pačiu klausimu rašiau: 
“Susodinti penkis žmones, reikėtų gero 
sloniaus (dramblio) nugaros, na, o lietu
viškieji pro-naciai susodino penkis žmo
nes ant vieno kunigo nugaros!...” 
(Laisvė, 1941 m., spal. 2d.)

Betgi šitie pro-naciai susodino ant 
Lankeliškių klebono nugaros ne kokius 
lietuvius, bet “3 žydus ir du rusus!...”

Tegu Draugo redaktoriai, p. Šimutis 
arba kun. Prunskis, atsigula ir tegu pa
bando susodinti ant savo nugaros po 
tris žydus ir du rusus (tegu, jie paga
liau, pabando susodinti net ir savo tau
tiečius, lietuvius). Jie pamatys, kas dė
sis!

Bet šitie ponai tik tuo nesitenkino. Jie 
pirmiau tąjį kleboną nukryžiavojo, pas
kui jam išrėžė kaktoje ir krūtinėje kry
žius, paskui gyvam išplėšė vidurius, o 
vėliau, pririšę prie rogių, vilko per mies
telį, kuomet ant kunigo nugaros sėdėjo

Lawrence, Mass.
z Įvairios Žinios
Gazu nusižudė W. Bilą, bol

ševikų naikintojas. Būdavo 
kliube kaip pradės kakarinę 
atidaryti, tai net bjauru klau
syti. Jis sakydavo Staliną nu
žudysiąs ir visus raudonuosius 
išnaikinsiąs. Jis ėjo policijai 
kairiuosius skųsti ir dirbtuvėje 
taipgi kandžiodavo darbinin
kus. Dabar žmogus gulės spa- 
kainiai, jam nebesisapnuos 
nei Stalinas, nei raudonieji. 
Yra pasakyta: nekask kitam 
duobės, nes pats įpulsi. Taip ir 
atsitiko . . .

Beskaitydamas Bostono 
Globe užtikau tikrai įspūdingą 
žinelę. Aprašo apie jaunuolį 
Joną Vaverką, kuris randasi 
Kolodinos salose, gavo hero
jaus vardą. Taipgi tam tikra 
vandens vieta pakrikštyta 
Spring Vaverka. Buvo taip: 
Didelis būrys kareivių bemar- 
šuodami kur nors pristigo van
dens ir išbuvo kelias dienas— 

taip, kad galėjo žūti keli šim
tai kareivių. Paskui pasileido 
jieškoti vandens. Na, ir jau
nuolis J. Vaverka surado van
dens šaltinį. Jis pats pirmiau
sia išsigėrė, kad patikrinus,, ar 
vanduo geras, ar nėra užnuo
dytas. Tiktai paskui davė ži
nią kariuomenei ir taip išgel
bėjo kelis šimtus kareivių nuo 
mirties.
Jaunuolio Vaverkos tėvai gy

vena ant Benington St., Law
rence, yra mano geri pažįsta
mi. Jaunuolis Vaverka irgi yra 
geras pažįstamas. Jam pri
klauso didelė garbė už tą jo 
didvyrišką žygį.

Girdėjau, kad išrinktasis 
komitetas dėl rinkimo aukų 
trims ambulansams darbuoja
si gerai. Sako, kad jau turi 
vėl pluoštą pinigų. Komite
tai! įeina šie draugai: M. Bu
lota, S. Penkauskas, Ig. Chula- 
da, V. Kralikauskas, A. La
pinskas, M. Petrik, N. Šupet- 
rienė, D. Sukackas, M. Petri- 
kienė, J. šupetris ir A. Večkis. 
Moterys su Penkausku sako,,

trys žydai ir du rusai!...
Galite versti ištisus visokių laikraščių 

puslapius, bet aš abejoju, ar jūs kur 
nors surasite tokią šlykštybę, tokius me
lus, kokius sugalvojo geštapininkas An
cevičius, o Draugas ir Naujienos spaus
dino !

Na, ir po to visko, tas pats kun. 
Prunskis išleido brošiūrą ir tąsias sugal
votas šlykštybes platina lietuviuose ka
talikuose !

Iš to visko, kas aukščiau pasakyta, da
bar jau yra aišku:

1. Bolševikai vyskupo Justino Staugai
čio nenužudė, kaip rašė Ancevičius, Nau
jienos, Draugas ir kiti,—jis tebegyvena.

2. Bolševikai kunigo Maciejausko ne
nužudė, kaip rašė geštapininkas Ancevi
čius, Naujienos ir Draugas, — jis gyve
na saulėtoj Kalifornijoj.

3. Bolševikai jokio kunigo nenukanki
no, kaip rašė Ancevičius, Draugas, Nau
jienos ir kiti. Tas viskas buvo prama
nyta pro-naciškųjų lietuviškų gaivalų 
tam, kad daugiau pasėti anti-sovietinės 
propagandos Amerikos žmonėse, kad la
biau pasitarnauti Hitleriui!

4. Klerikalų ir jų talkininkų spauda, 
taip šlykščiai sumelavusi savo skaityto
jams apie vyskupą Staugaitį, Maciejaus- 
ką ir kitus kunigus, neatšaukė to melo ir 
iki šiol neatsiprašė tų žmonių, kuriuos 
taip bjauriai apmelavo, negi savo skai
tytojų, kuriems melavo!

5. Padorieji lietuviai katalikai privalo 
užprotestuoti prieš savo laikraščių re
daktorius dėl jų tokios šlykščios politi
kos. Katalikai, kurių sūnūs yra kariuo
menėje, kuriems rūpi fašistinės Ašies su-

* mušimas, karo išlaimėjimas, privalo ži
noti, kad šiandien sėjimas tokių šlykščių 
nuodų prieš Tarybų Sąjungą, kokius sė
ja jų vadai, klerikalai, bučiuodamiesi su 
Grigaičiais, Bagočiais ir Ko., kenkia ka
ro laimėjimui, kenkia pergalei pasiekti!

Mums reikalinga vienybė. Mums rei
kalingas bendras darbas karinėms pa
stangoms remti. Mūsų tarpe ne vieta vi
sokiems Hitlerio agentams, skleidžian- 
tiems šmeižtus prieš mūsų talkininkę, 
Tarybų Sąjungą, taip puikiai mušančią 
mūsų visų bendrąjį priešą hitlerizmą!

Šis ir Tas
Mūs miestas bendrai su 

Johnson City jau davė suvirš 
šimtą lietuvių kareivių į mūsų 
šalies kariuomenę. Kai kurie 
iš tų kareivių retkarčiais su
grįžta pasisvečiuoti, o kai ku
rie, toliau išvežti, neturi pro
gos sugrįžti. Tačiau jie gyve
na viltimi (tatai daugelis pasi
sako laiškuose), kad teks su
grįžti anksčiau ar vėliau. Jie 
įsitikinę, kad Suvienytų Tautą" 
bendras priešas, fašistinė Ašis, 
bus nugalėta, sudaužyta.

Nesenai išėjo Dėdės Šamo 
tarnybon John Robinskas, Pe
ter Jazupaitis ir Albert Mor
kūnas. Dalyvaujant Morkūno 
išleistuvėse, kurias surengė jo 
tėvai, teko palinkėti jaunam 
Albertui ištvermės ir pasiseki
mo dideliuose žygiuose. Apart 
linkėjimų, Albertas gavo ne
maža ir dovanų nuo draugų.

“ • • •
Pabaigoj vasario men. sve

čiavosi korporalas Charles 
Tinkūnas. Jam pamatyti moti
ną, jauną žmoną ir mažą duk
rytę, be abejo, yra nemažas 
džiaugsmas.

Tuo pat laiku svečiavosi ir 
Edward Bučinskas. Edwardui 
grįžtant į tarnybą, buvo su
ruoštos išleistuvės Lietuvių 
Svetainėje. Čia pareikšti jam 
linkėjimai ir įteiktos dovanos.

Pradžioj kovo mėn, svečia
vosi korporalas Alex Repčys, 
buvojęs pastaruoju laiku Flo
ridoj, kur saulė gražiai šildo... 
O Čia sugrįžęs, rado šaltą žie
mą.

Literatūros Draugijos nariai 
gražiai pradėjo mokėtis duok
les už šiuos metus. Su vasa
rio mėnesiu jau pasimokėjo 51 
narys, — jų pinigai jau Cent-, 
re. šiomis dienomis gavau 
duokles iš New Mexico nuo 
Helen Pine ir jos vyro. Jiedu, 
kad ir toli gyvendami, nepa
miršta organizacijos.

Yra dalis narių dar nepasi- 
mokėjusių už šiuos metus. Jie 
turėtų nevilkinant pasimokėti. 
To prašo mūsų organizacijos 
Centras, to reikalauja pradė
ti šių metų darbai.

Kuopos susirinkimas įvyksta 
penktadienį, kovo 12 d. Visi 
nariai, kurių duoklės dar ne
pamokėtos, dalyvaukite ir pa- 
simokėkite. Tuomi jausitės at
likę svarbią savo pareigą, o 
kuopą pastatysite į .garbingų 
kuopų surašą, kurios anksti 
sumoka duokles!

Be to, šiame kuopos susirin
kime reikės išrinkti darbinin
kus ruošiamai pramogai, įvyk
siančiai ateinantį sekmadienį, 
kovo 14 d., Lietuvių. Svetainė
je, nuo 2 vai. po pietų. Šios 
pramogos pelnas bus skiria
mas Sovietų Sąjungos Medika- 
lei pagalbai. Tai svarbus ir 
remtinas reikalas! J.

kad jie Bostono mitinge prida
vė $260.

Gerai, draugai, dirbkite. Tai 
yra labai geras ir reikalingas 
darbas. Jūsų doleriai pagel
bės Raudonajai Armijai ir 
Raudonajam Kryžiui. Ir bus 
puiki atmintis Lietuvos žmo
nėms apie jų brolius ame
rikiečius. Jie išgirdę džiaugsis 
iš mūsų prakilnaus darbo.

Artinasi valanda, kuomet 
Lietuva bus išlaisvinta. Ir mū
sų suteiktas Lietuvos raudon
armiečiams ambulansas laisvai 
važinės po Lietuvą. Fašistiniai 
barbarai nebemindžios Lietu
vos žemelės.

• Lawrence Dzūkelis.

Aukos lietuviams raudonar
miečiams medikalei pagelbai. 
Aukojo po vieną dolerį: M. 
žvirblienė, J. Gabužis ir W. 
Girnis. T. Bagdonienė aukojo 
75c. Po 50 centų: M. Simonai
tis, M. Zizak ir Mr. Devit. ši
tie paskutiniai trys vardai tu
rėjo tilpti Laisvėje pirmiau, 
bet per klaidą netilpo. Atsi
prašome.

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

War Needs Money—YOURS!

This war calls for every ounce 
of energy, every dime and dollar 
we can muster for ships—and 
planes—and guns.

Hit the enemy with a $25 
Bond. Hurt him with a $50 
Bond. Help to blow him sky- 
high with a $100 or $1,000 Bond.

Don’t delay — every hour 
counts. Buy United States 
Defense Bonds and Stamps 
TODAY.

Papildyti slaugių trūkumą 
Raud. Kryžius lavina tūks
tančius slaugių pagelbinin- 
kių. Per 1942 m. Raudona
sis Kryžius įraše beveik 
70,000 moterų šiam darbui. 
Po 80 valandų lavinimo, šios 
slaugių pagelbininkes, ligo
ninėse pildo nekurias slau
gių pareigas.



LAISVIKetvirtas Puslapis
* •

Pittsburgho ir Apylinkės Pažangiųjų 
Draugiją 28 d. Vasario, 1943 m, Su

važiavimo Protokolas

Ketvirtadienis, Kovo 11, 1943

pasiryžimu laužo to fašizmo 
baisūno nugarkaulį.

Mes sveikiname partizanus 
ir kitus pavergtų, kraštų kovo
tojus prieš fašizmą.

Mes užjaučiame visiems nu- 
kentejusiems šioj kovoj prieš

Draugų Laiškai Binghamton, N. Y.

pasaulio barbarizmą ir pasiža-
1) Suvažiavimą atidarė P.

J. Martinkus 2:30 vai. po pie
tų, LMD svetainėj, 142 Orr 
St., Pittsburgh, Pa., paskirda
mas mandatų priėmimui komi
siją iš šių draugų: K. Lukas,
K. Kairys ir šerbinienė. Man
datus tvarkant, pakviesti pa
sakyti kalbas šie draugai: I. 
Miliauskas, Dr. Kabekeris, I. 
Sliekas, D. P. Lekavičius ir 
Yanavičienė. Visi draugai-gės 
reiškė šias mintis, kad visoms 
lietuvių organizacijoms reikia 
glaudesnio, sutartinesnio dar
bo, kad padėjus Amerikai ir 
talkininkėms greičiau sumušti 
priešą fašizmą.

2) Delegatų komisijos ra
portas :

LDS 37 kp., Wilmerding, I. 
Piontka ir F. Vilkas. .

LDS 59 kp., Braddock, Geo. 
Urbonas.

LDS 90 kp., Steubenville, 
Ohio, St. Orda.

LLD 33 kp., Pittsburgh, F. 
Rodger ir M. Budnikas.

LDS 98 kp., Washington, 
Pa., M. Yanavičienė.

LLD 87 kp., N. S. Pitts
burgh, D. Lekavičius ir K. 
Kairys.

LMD, Pittsburgh, H. Sakavi
čius, I. Urbonas, I. Sliekas ir 
Geo. Norkus.

SLA 286 k., McKees Rocks, 
P. Paulauskienė.

LLD 40 kp., McKees Robks, 
H. šerbinienė.

LKP Liet, skyriaus P. I. 
Martin.

SLA 92 kp. ir LDS 105 k p., 
New Eagle, St. Docius.

LDS 160 kp., N. S. Pitts
burgh, B. Armalienė, II. Kai
rienė ir K. Lukas.

LDS 157 kp., Cuddy, Pa., U. 
Načiejienė.

LDS 142 kp., Esplen, A. 
Yankauskas, I. Miliauskas, 1. 
Sadnikas ir I. Mažeika.

SLA 258 kp., Washington, 
Pa., Ona Gravalienė.

Viso delegatų dalyvavo 27, 
atstovaudami 16 draugijų bei 
kuopų su 800 narių.

Komisijos raportas priimtas.'
3) Nominuota ir užgirta su

važiavimo pirmin. P. J. Mar
tin 16 balsų prieš 10, sekr. 
Geo. Urbonas, rezoliucijų ko
misija išrinkta I. Miliauskas, 
Dr. Kabekeris ir D. Lekavi
čius. *

4) Klausimas, kaip ir ko
kiais būdais mes Pittsburgho 
lietuviai galėtumėm žymiau 
prisidėti prie mūsų užpultosios 
šalies Amerikos ir sykiu mūsų 
talkininkių, kad greičiau būtų 
galima užduoti tokį smūgį pra
keiktiems fašistams, nuo kurio 
jie niekad neatsipeikėtų ir ne
begalėtų kišti hitlerinio, Mus-

solinio ir Tojo snapo į demo
kratinių šalių darželius. Po 
valandos laiko diskusijų, pri
eita išvados, kad mes lietuviai 
perkame apsigynimo bonus, 
aukojame Raudonajam Kry
žiui, bet nieks apie mumis ne
žino. Todėl I. Mažeika duoda 
sumanymą, kad būtų nupirk
ta 2 ambulansai—vienas Rau
donajam Kryžiui, o kitas mū- 

jsų talkininkei Sovietų Raudo
najai Armijai, su kuria tūks
tančiai ir mūsų viengenčių lie
tuvių bendrai kariauja prieš 
padūkusį nacizmą ir fašizmą.

5) Buvo skaityta ir priimta 
keletas rezoliucijų įvairiais 
klausimais, kurias nutarta pa

siųsti visiems lietuvių laikraš
čiams, taip pat ir išvertus 
anglų kalbon bus įtalpinta ir 
Pittsburgho anglų spaudoj.

6) Renkama veikiantysis 
komitetas, kurio pareigos pra
vesti šios konferencijos užsi
brėžtus tikslus gyvenimai!. Iš
rinkta: pirmininku I. Mažei
ka, sekr. II. Kairienė, 1210 
Krinklin St., N. Pittsburgh, 
Pa., ižd. V. šerbinienė.

Pasilieka alternatais Dr. 
Kabekeris, I, Urbonas, K. Lu
kas ir II. Sakevičius.

Draugijos, siunčiant čekius 
ar 'Money Order, rašykite V. 
Sherbin, o siųskite H. Kairie
nei virš pažymėtų antrašu.

7) Atsistojimu pagerbta žu
vusieji karžygiai už demokra
tiją nuo fašistų.

8) Suvažiavimą uždarė 5:30 
vai. po pietų pirm. P. 1. Mar-

i tin.
Geo. Urbonas, Sekr.

dam kiek galėdami dabar ir 
ateityj remti juos moraliai ir 
materijaliai.

Mes kantriai laukiame ir 
pageidaujame kuo greičiausio 
atidarymo antro fronto vakarų 
Europoje.

Mes lenkiame galvas, prisi
mindami kovotojus, žuvusius 
šioje žiaurioje kovoje, kad iš
gelbėt žmoniją nuo žiauraus 
priešo.

Mes kviečiame visus lietu
vius, visas lietuviškas organi
zacijas, sueit, susibūrt bendrai 
ir surast geriausius būdus, kaip 
mūsų šaliai ir mūsų talkinin
kėms šalims pagelbėt šioje ko
voje. Po šios žiaurios kovos, 
sunaikinus pasaulio priešą fa
šizmą, kaip geriausia pagelbė
ti atsibudavoti nuteriotiems 
kraštams ir nukentėjusiems jų 
gyventojams.

Rezoliucijų komisija:
Dr. Leon Kabakeris 
D. P. Lekavičius 
J. Miliauskas.

918 Woodward Ave., 
McKees Rocks, Pa.

P. S. Suvažiavimas nutarė, 
kad būtų pasiųsta ši rezoliuci
ja visiems Amerikos lietuvių 
laikraščiams, prašant patalpin
ti į spaudą. Taipgi pranešam, 
kad dėl materijalės paramos 
suvažiavimas nutarė sukelti 
pinigų ir nupirkti vieną ambu- 
lansą dėl šios šalies armijos ir 
viena ambulansa del Sovietų 
Raudonosios Armijos.

Rez. Kom.

Philadelphia, Pa.

Rašo laisvės Administracijai 
Gerb. Draugai!

Gana senai prisiuntėt 25 
knygutes “Vokiškieji Grobi
kai.” Mes LLD 71 kp. nariai 
išsidalinom platinti. Teisybė, 
dabar yra sunku parduoti kny
gas ir su gera energija. Bet 
pas mus veikimas nedidelis ir 
knygutės mažai parduota. Tai 
mes vistiek nutarėm atsiteisti 
iš 71 kp. iždo. Skiriam $5. 
Tai bus $1.50 už knygutes ir 
$3.50 Laisvės Popieros Fondui.

Aš šiuo sykiu negaliu nie
ko veikti, nes mane patiko ne
laimė : parpuoliau ant “stryto” 
ir susilaužiau koją. Jau bus 
trys savaitės, kai koja įdėta 
cementai! ir dar bus kita tiek 
nenuimta. Apavė toki no “če- 
batu,” kad patsai negaliu nu

auti; ai’ nori, ar ne, turi avė
ti dieną ir naktį. Dienom atsi
klaupęs ant krėslo ir važinėju 
po kičiną.

Pusėtinai nuobodu, kai visi 
išeina į darbą. Teisybė, nega
liu skųstis, turiu gerą priežiū
rą ir draugai atlanko gana 
skaitlingai.

Veikti nieko negaliu ir Lais
vės dar yra keli neatsinaujinę. 
Turėsiu prašyti draugų, kad 
pabaigtų mano pradėtą darbą.

Draugiškai,
J. Kalvelis,

B ridge water, Mass.
Visas Laisvės štabas vėlina 

draugui greito ir pilno pasvei
kimo. Nuo savęs prašome 
Bridgewaterio draugų pasidar
buoti dėl Laisvės.AMBULANSŲ PIRKIMO REIKALE, LIETUVIŲ ISTORINIS MITINGAS

Bus puikus pasilinksmini
mas kovo 14. Rengia Lietuvių 
Literatūros Draugijos 20 kp. 
Pradžia 2 vai. dieną. Kviečia
me visus šio miesto ir apylin
kėje gyvenančius žmones atsi
lankyti į šį parengimą. Pel
nas yra skiriamas labai svar
biam reikalui — Sovietų žmo
nėms n u k e n tėjusiems nuo 
žiauraus karo. Tai yra, medi
kalei pagelbai.

Svečiai bus priimami kuo 
širdingiausiai. Bus jų ir iš kitų 
miestų. Mūsų gaspadinės turės 
gardžių, namie gamintų val
gių, šaltų ir šiltų, grybų su 
makaronais, mėsos keptos, ko- 
šelėnos, agurkų, namie raugin- 

itų, vėdaro namie daryto, ko- 
! pūstų tušintų su “karštais šu
oliukais” ir dar kitokių gardu
mynų.

Tai matote, gerbiamieji sve- 
jčiai ir viešnios, kokio gero pa- 
Isirinkimo valgių bus, gėrimų

irgi nestokuos. Neprivalgyki- 
te namie, ateikite į virš minė
tos organizacijos parengimą. 
Užtikriname visiems “good 
time”.

Tas viskas įvyks Lietuvių 
Svetainėje. Tikietai yra parda
vinėjami per komisiją ir šiaip 
LLD 20 kuopos narius. Kaina 

; 50 centų. Už juos gausite ver
tės 50c. valgiais ar gėrimais. 
Įžanga dykai. Kurie neturėsite 
pirkę tikietų, ateikite vistiek. 
Linksniai laiką praleisite.

Visus kviečia LLD 20 kuopa 
ir komisija.

Aukos Dėlei Ambulansų

Po $5: LDS 142 k p. ir P. 
I. Martin. M. Yanavičienė-$2.

Po $1 : F. Rodgers, II. Saka
vičius, A. Kaževienė, Ona 
Graveled I. Miliauskas, V. 
šerbinienė, U. Načiejienė, H. 
Kairienė, K. Kairys, S. Docis, 
D. P. Lekavičius, Yablonskie- 
nė, P. Paulauskienė, A. Yan
kauskas, St. Orda, I. Sadnikas, 
I. Piontka, S. Šinkūnas, G. 
Parčiauskas, Budnikas, Arma
lienė, I. Mažeika, F. Vilkas, 
I. Urbonas, Geo. Urbonas ir 
Mrs. Bačkulis.

Viso aukų surinkta $38.
Nors ir maža suma, bet šir

dinga pradžia. Pas visus dele
gatus matėsi didelio entuziaz
mo darbuotis savose kolonijo
se, kad kuo greičiausiai sukė
lus tam tikras kvotas nupirki
mui dviejų ambulansų.

Draugai ir draugės, dirb
kim visi iš peties, kad kuo 
greičiausiai užsibrėžtą tikslą 
pasiekti. G. U.

Svarbūs Pranešimai

Ateinantį šeštadienį ir sek
madienį, 13 ir 14 d. kovo, 
Medical Aid to Russia rengia 
visai naujus judžius iš Sovie
tų Sąjungos, būtęnt: “Tania” 
—Modern Soviet Film Epic ir 
“Front Line Hospital.” Prie to, 
rusų subendrintas choras ir 
balalaikų orkestrą pildys 
programos dalį.

Kam paranku šeštadienį, 
eikit nuo 6 :30 vai. vakare iki 
11 vai. naktį; kam paranku 
eiti sekmadienį, eikit nuo 2 
vai. po pietų iki 11:30 vai. 
nakties. įžanga tik 57c. Pel
nas eis Sovietų medikalei pa- 
gelbai. Lietuviai prašomi pa
remti šį svarbų darbą tos ša
lies, kuri pakirto priešo didy
bę ir laimėjimų svaigulį. At
siminkim, kad Raudonoji Ar
mija kariauja už mus ir visą 
laisvą pasaulį.

Laisvės Bankietas Jau Arti

Kovo (March) 21 d. įvyks 
medinis tradicinis Laisves ban
kietas, Stanton Hali, 360 Sny

So. Boston, Mass. — Vasa
rio 28 d. įvyko žadėtasis dide
lis lietuvių mitingas su koncer
tine ir prakalbų programa, 
tikslu sukelti $6,000 nupirki
mui trijų ligonvežimių. Publi
kos prisirinko veik pilna Mu- 
nicipalė Auditorija — apie 
800. ypatų, daug buvo iš apy
linkių miestų atvykę. Koncer
tui -pildyti dailininkai pribuvo 
visi, skelbtieji Laisvės 42 num. 
ir savo talentais ir gražiomis 
dainomis ir muzika tikrai ža
vėjo gausią publiką. Kalbėto
jai du nepribuvo, bet du ge
riausieji buvo, tai labai užte
ko. A Bimba principlę pra
kalbą pasakė. Tada buvo de
damos aukos, kurių sudėjo 
$2,600, neskaitant įžangos po 
55c. ypatai. Todėl šiame mitin
ge gal būt visa publika pirmu 
kartu taip žavėjančiai buvo 
jaudinama; čia koncerto eigos 
malonumas, per talentuotus 
pildytojus, a p 1 o d i s mentai 
griausmingi, prakalbos kalbė
tojų, jautrios, atatinkamos 
momentui ir publikos jaus
mams, tai vėl Amerikos ir So
vietų himnai, sutartinas aidė
jimas ir ant galo rezultatas au
kų sudėtų tam aukštai prakil
niam tikslui. Todėl viskas užsi- 
rekorduoja istoriniu įvykiu. 
Aukotojų surašą, be abejonės, 
pats komitetas paskelbs.

Vienok So. Bostono kuniginis 
savaitraštis Darbininkas ne
siliauja terliojęs, kad ir tokį 
įvykį, nes, mat, mitingas buvo 
už karo laimėjimą, kultūriška 
dailės dvasia kilniausiam tiks
lui, dėl Raudonojo Kryžiaus ir 
tikrai tarptautiškoje prasmėj 
publika sudėjo $2,600 aukų,— 
tai Darbininkas moka išpeizoti

ir’ įspėja, kad Dr. J. Repšys 
aukavo $25, tuo tarpu visas 
kitas aukas užtyli. Vadinasi, 
kaip nors gal bus pakenkta 
daktaro profesijai.

Sakoma, Keleivio leidėjas 
Gegužis mirdamas palikęs tur
to daugiau kaip $100,000. Mi- 
chelsonui laikraštį, o gaspadi- 
nei namą paskyręs, pinigus tai 
smetoninei Lietuvai skyręs, — 
jei ji tokia pataps, o jei ne, 
tai čia Amerikoj kokiai tai ko
legijai. Del Socialistų Sąjun
gos, kurios dvasia maitinosi ir 
praturtėjo savo amžių pergy
vendamas, tai įgaliojęs Mi- 
chclsoną nupiešti nepaprastą 
špygą ir padovanoti!

LDS 62 kuopa savo nariams, 
įstojusiems į Dėdės Šamo ar
miją, nuperka po dovanėlę ne
mažiau $5 vertės. Kovo susi
rinkime buvo prisiminta vė
liausia įstojęs armijon jaunuo
lis Tamošauskas. Nutarta nu
pirkti dovanėlę taip, kaip ir 
pirmesmems dviems, šis jau
nuolis yra nenuilstančios vei
kėjos Tamošauskienės sūnus.

D. J.

Karštų užkandžių gamini
mas mokyklose ir dieniniuo
se vaikų darželiuose yra da
lis Raud. Kryžiaus progra
mos. Vaikai pasinaudoja 
šiuomi patarnavimu. Jūsų 
Raud. Kryžiaus Fondo au
ka padės šį darbą vesti.

Anglų orlaiviai paskuti
niu žygiu numetė šimtus 
bombų į Nurnbergą, pieti
nėje Vokietijoje.

Pittsburgho ir Apylinkes Lietuviai už Pil
ną Pergalę ir Lietuvių Vienybę

REZOLIUCIJA

Kadangi žiaurus fašizmas—i 
Japonija, Vokietija, Italija iri 
jų satelitai jau virš metai lai-j 
ko kaip netikėtai užpuolė mū
sų šalį S. V. Amerikos, tikslu 
apipįėšti, terorizuoti ir paverg
ti mus; 5

Kadangi tie minėti užpuoli
kai, pasaulio istorijoj žiauriau
si ir bjauriausi bestijos fašis
tai, vadovaujami Vokietijos 
nacių, jau ketvirti metai kaip 
terorizuoja Europą, kartu ir 
mūsų tėvų žemę Lietuvą ir ki
tus kraštus, degina miestus, 
kaimus ir pavienius gyveni
mus; atiminėja ir apiplėšinėja 
pavergtus gyventojus; žagina 
moteris, merginas ir net ma
žas mergaites; žudo civilius, 
vyrus, moteris, senelius ir ma
žus kūdikius ir t.t. ir t.t.;

Todėl mes atjausdami tas 
visas baisenybes 28 delegatai, 
nuo 16 įvairių lietuvių drau
gijų, sušauktoj konferencijoj 
per ALDLD-jLtą Apskritį, po

num. 142 Orr St., Pittsburgh, 
Pa. priimam šią rezoliuciją:

Mes pasižadam: kaip da
bar, taip ir ateityj, savo visais 
galimais būdais, kaip mora
liai, taip ir materijaliai remti 
mūsų Suv. Valst. valdžią, va
dovaujamą mūsų gerbiamo 
prezidento Roosevelto, šios ša
lies ir mūsų armijos vyriausio 
vado, kovoj, prieš mūsų žiau
rų priešą fašizmą.

Mes sveikiname savo šalies 
didvyrius, kovotojus, kurie pa
rodė savo herojiškumą kovoj, 
Azijoj ir Australijoj prieš Ja
poniją, Afrikoj ir Europoj 
prieš Vokietiją, Italiją ir kitus 
priešus.

Mes sveikinam kovotojus 
mūsų talkininkus Angliją ir 
Chiniją.

Mes sveikiname mūsų talki
ninkės Sovietų Sąjungos Socia
listinių Respublikų Raudonąją 
Armiją, kuri savo didžiausiu 
didvyriškumu, pasiaukojimu ir

der Ave. Programa garsinama 
Laisvėje. Galima pasakyti, 
kad lietuviai smarkiai rengiasi 
į šį pokilį. Bus ir iš kitų mies
tų svečių. PhiladelphieČiai su 
apylinke, atsiminkite savo pa
reigas.
Didelis Masinis Susirinkimas— 

Prakalbos ir Koncertas

Kovo 20 dieną, 8 vai. vak., 
United Committee for the Sup
port of Soviet Russia, rengia 
masines prakalbas ir koncer
tą, Lulu Temple, Broad ir 
Spring Garden Streets. Prog
rama: .kalbės Sovietų Są
jungos ambasadoriaus sekreto
rius, Most Rev.‘ Benjamin; 
Rev. Dr. J. A. MacCallum ir 
kiti. Koncertinę programą 
duos rusų chorai^ ir balalaikų 
orkestrą. įžanga 55c.

Lietuviai prašomi paremti ir 
šį parengimą. Karo lauke ve
da kovą Sovietų pasišventę 
žmonės bendrai su armija, mes 
visi turime įvertinti jų para
mą. Mes gyvenam ramiai ir 
linksmai, bet ten žūtbūtinę 
kovą veda ir už mus. Pa
rėmę šiuos parengimus, neuž- 
mirškim paremti šios šalies 
Raudonąjį Kryžių.

Rep.

Mrs. Roosevelt bendrame AFL ir CIO unijų mitinge 
prie garsiakalbio. Ruth Young, Elektristų, Radio ir Ma
šinistų Unijos 4-to Distrikto sekčeto^ė ploja jai, kada 
ji pareiškė, kad mes turėtume sekti\pavyzdį Angli
jos moterų, kurios įrodė, kad jos gal\atjikti beveik 
visus tuos pačius darbus, ką ir vyrai.

— —

“Vilnies” Kalendorius
19 4 3

Puiki knyga, geri straipsniai iš įvairių mokslo sričių ir 
daug istorinių informacijų.

-176 PUSLAPIŲ, KAINA 25c— 
Iš toliau užsisakantiems po vieną knygą kaina 

35 centai, nes kainuoja persiuntimas.

Tuojau įsigykite 1943 metų

“Vilnies” Kalendorių
Naudokitės tais svarbiais raštais, kurie 

išspausdinti kalendoriuje.

Platintojai ir organizacijos tuojau užsisakykite šios 
svarbios knygos platinimui.

Prašome kreiptis į

“Laisvės” Administracija
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

............ .........?
.. ; ,

Vakariene ir Koncertas
Rengia

Fhiladelphijos Darbininkiškų Organizacijų Veikiantysis Komitetas

Naudai Dienraščio Laisvės
Tai reguliaris metinis bankietas su gražia 

koncertine programa. Įvyks

Kovo 21 Mareli
Graži Koncertine Programa, Kurią Išpildys:

S. KUZMICKAS, Baritonas iš Shenandoah, Pa.
V. O. WALL, Tenoras iš Wilkes-Barre, Pa.
M. VAIDŽIULIENĖ, Sopranas, vietinė
C. WALANT, Smuikininkas, vietinis
RUSŲ ŠOKIKŲ GRUPĖ Šoks įvairius liaudiškus šokius.
RUSŲ BALALAIKŲ ORKESTRĄ

Skambins rusų liaudies dainas.
J. JURČIKONIO MIŠRI ORKESTRĄ

D. M. ŠOLOMSKAS SAKYS PRAKALBĄ

STANTON HALL
360 Snyder Avenue Philadelphia, Pa.

Skani paukštienos vakariene, pagaminta 
ekspertų kukorių

Koncertas prasidės 4 vai. dieną
Vakarienė 6 vai. vakaro

PO PROGRAMOS ŠOKIAI

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

4* 4* 4*
Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.
4* 4* 4*

1113 Mt. Vernon Si.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110
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Į Į Ketvirtadienis, Kovo 11> 1943 ♦

U 375,000 Vokiečių Atakuoja 
i Pietuose; Sovietai Laimi 
1 Viazmos ir Oriolo Srityse

IĮ (Tąsa nuo 1 puslapio)
J Vokiečių komanda buvo pasimojus įvaryt gilius kylius 

iš šonų į mūsų pozicijas ir taip apsupt ir sunaikint 
priekinius falinius mūsų kariuomenės ir atgriebt Char
kovo sritį.

Tokiu būdu vokiečiai buvo sutelkę siaurame sekto
riuje dvyliką tankų divizijų, vieną motorizuotą diviziją 
ir dvyliką pėstininkų divizijų, viso 25-kias divizijas 
(apie 375,000 kariuomenės).

Priekiniai mūsų kariuomenės junginiai, vesdami at
kaklius sulaikymo mūšius prieš skaitlingesnius priešus, 
pagal savo komandos įsakymą laiku pasitraukė linkui 
šiaurvakarių į Doneco upės šiaurinių krantų sritis, ap
leisdami miestus Krasnogradą, Lozovają, Pavlogradą, 
Krasnoarmeiską, Kramatorską, Barvenkovą, Slavians- 
ką ir Lisičanską.

Mūsų kariuomenė stipriai atrėmė tolesnius ofensy- 
vius vokiečių bandymus prasiveržti per šiaurinęJDone- 
co upės dalį ir užimti Charkovą, ir priešai jau neturėjo 
tame jokio pasisekimo.

Tęsiasi įtūžę mūšiai į pietus ir vakarus nuo Charko
vo, ir vokiečiai prarado didžius daugius savo karių ir 
įrengimų, ypač tankų.

SUNAIKINTA 20,000 NACIŲ
Nuo vasario mėn. pabaigos iki kovo 8 d. mūsų ka

riuomenė sunaikino 195 vokiečių lėktuvus, 650 tankų, 
320 kanuolių ir daugiau kaip 1,500 trokų. Tuo pačiu lai
kotarpiu buvo vien tik užmušta daugiau kaip 20,000 
priešų.

Į vakarus nuo Gžatsko mūsų kariuomenė užėmė dar
• kelis tuzinus apgyventų vietų.

Į rytus nuo Viazmos sovietinė kariuomenė sulaužė 
atkaklius vokiečių pasipriešinimus ir užėmė Temkino 
miestą, apskričio centrą ir geležinkelio stotį. Kai ku
riuose sektoriuose hitlerininkai darė kontr-atakas; mes 
jas atrėmėm ir išmušėme iš veikimo 15 vokiečių tankų.

Carevo-Zaimišče mūsų kariuomenė išlaisvino 1,500 
sovietinių piliečių, kuriuos hitlerininkai bandė pasiųsti 
Vokietijon į vergiją.

Vienoje fronto dalyje į pietų vakarus nuo Vorošilov- 
grado mūsų kariuomenė sunaikino kuopą vokiečių pės
tininkų.

Į vakarus nuo Lgovo sovietinė kariuomenė nukovė 
600 priešų ir pagrobė 13 kanuolių, 28 kulkasvaidžius, 
ir kt.

Į pietus nuo Ilmen ežero mūsų kariuomenė sudaužė 
vokiečių pasipriešinimus ir užėmė kelias apgyventas 
vietas, tame skaičiuje Staro^-Ramuševo ir Novo-Ramu- 

4 ševo. Buvo sunaikinta daugiau kaip batalionas priešų
* kareivių ir oficierių.

Siūloma Atskaityt Tak
sam 2d Proc. Algų

Washington. — Kongre
so lėšų komisija užgyrė su- i 
manymą, siūlantį nuo lie- i 
pos 1 d. atskaityt po 20 
procentų (penktadalį) nuo Į 
kiekvienos algos (virš $500, 
per metus pavieniams ir 
$1,200 vedusiem).

O kiek šitaip daugiau bū
tų sumokama taksų, negu 

f buvo nustatyta už 1942 me
tam, tai sako, tas perviršis 

y būtų atskaitytas nuo būsi
mų taksų, kuriuos reikėtų 
mokėt už 1943 m.

Tuo tarpu turi būti su
mokėta už 1942 pusmetį, 
pradedant nuo kovo 15 d. 
iki liepos 1 d. taksai, pagal 
jau paskleistas blankas.

Vedę Vyrai Tikrai Bus 
Imami Kariuomenėn
Washington. — Genero

las Hershey, verstino armi- 
jon ėmimo direktorius, pa
reiškė senatorių komisijai, 
kad jau vasario mėnesį šie
met “faktinai išsisėmė” vi
si tinkami kariuomenei jau
ni pavieniai vyrai Jungtinė
se Valstijose; todėl “turės 
būti pašaukta armijon keli 
milionai vedusių vyrų.”

Atidedant armijon ėmimą 
pavienių vyrų iš būtinų ka
rui darbų, teliks tiktai ko
kie 400,000 tinkamų karei- 
viaūt pavienių jaunuolių, 
daugiausia vidurinių mo
kyklų mokinių, kurie galės 
būt pašaukti kariuomenėn 
ateinančią vasarą, kaip sa
kė gen. Hershey.

DIDĖJA JAPONŲ ORO JĖGOS 
PRIEŠ TALKININKUS

Australija. — Australijos 
ministeris pirmininkas John 
Curtin įspėjo, kad japonai 
didina savo oro laivyno jė
gas prieš amerikiečius ir 
australus Pietiniai - vakari
niame Ramiajame Vande^ 
nyne. Nors amerikiečiai pa
skutiniu laiku laimėjo šau
nų mūšį prieš japonus Bis- 
marcko Jūroje, bet priešai 
tebėra galingi, sakė premje
ras Curtin.

JAPONAI EINA STIP
RYN ORE

Australija. — Generolo 
MacArthuro štabo atstovas 
pareiškė:

“Japonų oro jėgos, bent 
šioj srityj, neina silpnyn, 
bet kaip tik priešingai. Ja
ponų orlaiviai geri, jų la
kūnai taip pat geri. Pras
tai manyti apie juos būtų ne 
tik klaida, bet ir pavojingas 
dalykas.”

WILLKIE SMERKIA 
ADM. STANDLEY

New York. — Wendell 
Willkie taipgi pasmerkė 
Amerikos, ambasadoriaus 
Standley pasakojimą Mas
kvoj, būk Sovietai neprane- 
šą savo žmonėms apie iš 
Amerikos gaunamą pagal
bą.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 pusi.) 

aišku, jį laužydami žmonoliai 
užsitrauks ant savo galvos 
peklos kančias. Todėl, girdi, 
jeigu valgysi ką turi ir ką no
ri, tai “atsižadėk kokio nors 
malonumo.”

Aš žinau, kad joks kunigas 
nepildys kardinolo O’Connell 
komandos. Ypatingai lietuviš
ki klebonai piškins kumpį per 
gavėnę, kaip piškino prieš 
gavėnę. Todėl jiems patarti
na atsižadėti nors vieno kokio 
kito malonumo.

Mano patarimas jiems: at
sižadėkite nors per gavėnę 
plūdimo Sovietų Sąjungos ir 
“raudonųjų.”

Kuris iškentėsite be šito ma
lonumo, užsipelnysite didelius 
atlaidus.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks ko

vo 14 d., 2 vai. dieną. Progresyvių 
Kliubo salėje, 325 E. Market St. Po 
susirinkimo, toj pačioj vietoj bus 
prakalbos. Kalbės R. Mizara, Lais
vės redaktorius ir LDS prezidentas. 
Kviečiame dalyvauti. (58-60)

JAPONAI PRASIVERŽĖ PER 
i CHINŲ YANGTZE UPĘ I ' 

1 ■■■

Chungking, Chinija. — 
Japonai su savo lėktuvų pa
rama padarė eilę atakų 
prieš chinus, stengdamiesi 
prasiveržt iš š i a u r i n io 

< Yangtze upės šono į pieti
nį. Dviejuose punktuose chi- 
nai atmušė priešus, o tri
juose japonai prasiveržė 
skersai upės, tarp Shasi ir 
Ichango.

London, kovo 10. —Nak
tį keletas vokiečių lėktuvų 
mėtė bombas Anglijon; ma
žai nuostolių tepadarė. 
Pavojinga būtų mažinti

New Delhi, Indija. — Pa
kilę iš Indijos, amerikiečių 
lėktuvai vėl atakavo kari- 
nius japonų punktus Bur- 

fe. moję.

PUERTO RICO REIKALAU
JA SAVIVALDYBES

Washington. — Įvairios 
Puerto Rico salos organiza
cijos kreipėsi į Jungtinių 
Valstijų vyriausybę, kad) 
leistų Puerto Rico gyvento
jams išsirinkt patiem gu
bernatorių ir suteiktų jiem 
savivaldybę. — Dabar gu
bernatorius 'yra Amerikos 
valdžios skiriamas.

Senatorius Tydings siūlo 
pripažint Puerto Rico salai 
v i s i š ką nepriklausomybę 
nuo Jungtinių Valstijų.

*

New Delhi, Indija.—Ang
lų lėktuvai naikina nedide
lius japonų būrelius prasi
veržusius užnugarėn anglų 
linijų Burnoje.

LDS 7 kp. rengia prakalbas su 
koncertine programa, 14 d. kovo. 
Durys bus atdaros nuo 4 vai. dieną. 
Progresyvių Kliubo salėje, 325 E. 
Market St. Kalbės R. Mizara, Lais
vės redaktorius. Tema kalbos: Da
bartinio Karo Klausimai. Bus ir 
koncertinė programa, kurią pildys: 
V. Valukas su sūnum, Lyros Kvar-

•-tetas ir pats Lyros Choras. Kviečia
me visus dalyvauti. Vakarienes bus 
galima gauti svetainėje, gaspadinės 
paruoš skanius valgius. — Rengėjai. 

(58-60)

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. rengia šokius 13 

d. kovo, LDP Kliube, 408 Court St. 
pradžia 8 v. v. Kviečiame vietinius 
ir iš apylinkės lietuvius, kurie pri
jaučiate apšvietą, dalyvauti šiame 
parengime, nes smagiai laiką pralei
sime su draugais suėję. — J. Wiz- 
bor. (58-60)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. rengia prakalbos 

14 d. kovo, Meškiūno salėje, 134 W. 
Market St. Pradžia 1:30 v. v. Kal
bės Rokas Mizara, Laisvės redakto
rius iš Brooklyno. Kviečiame visus 
dalyvauti, išgirsti R. Mizaros pra
kalbos. Jis pirmiau kalbėjo seranto- 
niečiams ir jie buvo patenkinti jo 
kalba. Po prakalbų įvyks programa 
kurią pildys V. Valukas ir jo sūnai. 
Nepamirškite' dalyvauti. (58-60)

PITTSBURGH, PA.
Lietuvių Vienybės Karo Laimėji

mo Komitetas Pittsburgh turės sa
vo susirinkimą 14 d. kovo, 1 vai. 
dieną, 1320 Medley St. Draugai, ku
rie buvote išrinkti į Komitetą kon
ferencijoj, įvykusioj 28 d. vasario, 
būtinai dalyvaukite.

Taipgi ALDLD 87 kp. susirinki-

Penktas Puslapi*LAISVE

moterys rengia-

S

€1

BŪKITE AMERIKOS PILIEČIAIS

surinkta dėl So- 
kar.e nukentėju-

Prin- 
adv.

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

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

84-02 Jamaica Ave, 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

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

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

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-7179

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.

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Howes St. elevelterio stoties. Tel. Evergreen 4-9508

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

DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
Telefonas: HUmboIdt 2-7964

530 Summer Avenue
Art! Chester Avenue

NEWARK, N. J.

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

DETROIT, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, kovo 14 d.,i 11 
vai. ryto. Nariai, būkite paskirtu 
laiku, nes turime daug svarbių da
lykų aptarti. (Antrašas?—Adm.) 
—Sekr. (59-60)

2.
3.

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. motorų skyriaus ir 

mezgėjų komitetas (Women’s Vic
tory Club) šaukia speciali susirin
kimą sekmadienį, kovo 14 d., 3 vai. 
dieną. Žinyčios salėje, 2 Atlantic 
St. Bus svarstoma mezgimo, N. A. 
Moterų Sąryšio suvažiavimo ir kiti 
reikalai. — H. T. (59-60)

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

Kaš nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 
užeina pas "Green Star Bar and Grill,” nes žino, 

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį.
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Givlals 
Geriausias Alus Brooklyne

42/ Lorimer St., Brooklyn, N. Y,

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

t

MŪSŲ GREITIEJI DARBAI; WATERBU 
RIO LIETUVIAMS

Waterbury, Conn. — Jau 
baigiasi laikas, kuris buvo pa
skirtas, 18 dienų, dėl rinkimo 
drapanų, dėl Sovietų Sąjungos 
žmonių, kurie yra nukentėję 
nuo karo. Tas darbas buvo va
romas per Russian War Relief, 
Inc. vietinį skyrių. To sky
riaus sekretorė yra K. Stani- 
slovaitienė, daktaro Stanislo- 
vaičio moteris. Ji daugiausia 
prisidėjo prie to darbo. Ji pa
ti dirbo ir savo vaikučius atsi
vesdavo ir jie gelbėdavo dirb
ti tiek, kiek galėdavo.

Taipgi prigelbėjo dirbti ir 
kitos lietuvės moterys ir kitų 
tautii žmonės, nes drapanos 
turėjo būti perrinktos, kitas 
reikėjo plauti, taisyti, kad bū
tų galima dėvėti, žmonės įvai
rių tautii nešė drabužius glė
biais, baksais ir vežimais ve
žė į paskirtą vietą, kuri buvo 
ant Grand Street. Sakoma, 
kad yra surinkta drapanų apie 
9 tonai ir dar pinigų tuom pa
čiu laiku yra 
vietų Rusijos 
šių žmonių.

Waterb urio
si prie apvaikščiojimo kovo 8 
d. — Moterii Tarptautinės 
Dienos, kuris įvyks kovo 14 d.,

mas įvyks 7 v. vakare, toj pačioj 
salėje, ir ta pati data. Kviečiame 
narius dalyvauti, pasimokėti duok
les, nes šių metų knyga jau spau
doj. Kaip greit knyga bus atspaus
dinta, taip greit bus siuntinėjama, 
todėl reikia pinigų. Kitas dalykas, 
kaip kuopos sekretorius gaus kny
gą, negalės atiduoti nariui pakol 
neužsimokės už duokles. U. Kairie
nė abiejų skyrių sekr. (59-60)

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. rengia prakalbas 

paminėjimui 8 d. kovo, Moterų 
Tarptautinės Dienos. Įvyks 14 d. 
kovo, L. N. P. Kliubo salėje, 48 
Green St. Salės durys bus atdaros 
1 vai. dieną. Programa prasidės 
2:30 vai. dieną. Atidarymas prakal
bų bus su programa — Vilijos Cho
ro Merginų Grupė, vadovaujant B. 
Rasimavičiūtei-Lucas. Kalbės K. 
Petrikienė iš Brooklyn, N. Y. ir K. 
Stanislovaitiėnė, Dr. Stanislovaičio 
žmona, iš Waterbury. Taipgi kalbės 
keletas vietinių moterų. Kviečia 
Rengėjai. (59-61)

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home

Adv. CHAS. P. KAL 
Knygeles Autorius

Lietuvių Neprigulmingo Poli
tiško Kliubo salėje, 48 Green 
St. Programos pradžia 2:30 
vai. po pietų. Salės durys at
sidarys 1 vai. po pietų. Kal
bės drg. K. Petrikienė iš 
Brooklyn, N. Y., K Stanislo- 
vaitienė iš Waterbury ir kitos 
vietinės moterys. Taipgi dai
nuos Vilijos Choro merginų 
grupė po vadovyste B. Rasi- 
mavičiūtės-Lucas.

Visi kviečiami, moterys ir 
vyrai, atsilankyti į moterų pra
kalbas ir pasiklausyti, ką jos 
pasakys apie Tarptautinę Mo
terų Dieną ir kitus svarbius 
šių dienų bėgančius klausimus.

Lietuvių Komiteto Apgyni
mui Amerikos susirinkimas 
įvyks kovo 14 d., nedėlios va
kare, kaip 7 :30 vai., 48 Green 
St. salėje. Kurie esate delega
tai nuo draugijų, tai malonė
kite nepamiršti atsilankyti į 
susirinkimą, nes yra daug da
lykų apkalbėti. Svarbiausias 
klausimas, tai pirkimas ambu- 
lanso dėl Raudonojo Kryžiaus. 
Mes turime dėti visas pastan
gas, kad sukelti, greitu laiku, 
pinigų dėl nupirkimo ambu- 
lanso. M. S.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

Gerai Patyrę Barberlal

paveiks-

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

Iš senų padarau 
naujus 
lūs ir krajavus
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui , esant ir 
padidinu tokio 

'dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

Štai 
a^osas

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

30 Dienų
Nuolaida

kainas.

Akiniai 
už $7.50

1.

atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.
KAINA 35e. - - z

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

Reikalaudami rašykite:

lietuvių žiniai
Ar Girdėjote?

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

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 ga'zų; serga Neuritis, neturi 
apetito, arba turi didelį palinkimą į Alkoholizmą.
ENRICH tabletėlės dėl Anti-Anemia, kraujo celių padauginimo. 
Alfalfa Arbata ir tabletėlės turtinga vitaminais ir mineralais, 
taipgi gera inkstų valytoja, rūkščių naikintoja ir skausmų mažin- 
toja laike mėnesinių.
VHF tabletėlės turintiems aukštą kraujo spaudimą.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, kūne jaučiasi nervuott
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 saida i nes; čielų grūdų ru
ginę, kvietinę, soya duoną ir pyragaičius; Kava, Chocolate Malt, 
su vitaminais, 100 nuoš. tikrą bičių medų; sudaryta iš Soya pupelių 
mėsą. Ir įvairių kitokių maisto produktų galite gauti. Maistą ir 
Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite arba 
kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara nuo 10 vai. ryto iki 9:30 
vakare. Sekmadieniais uždaryta. >

VITAL HEALTH FOODS
SAVININKAI KANAPORIAI

465 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.



Ketvirtadienis, Kovo 11, 194&

New Zlnfcw 1SIDORIUS CHALKIS
IŠEINA ARM1J0N

Greatneckietis Z. Bechis 
Išeina Armijon

Lietuviai Duosniai Atsiliepia 
Į Raud. Kryžiaus Kvietimą
Jau buvo minėta, kad perei

tą sekmadienį Moterų Apšvie- 
tos Kliubo ir mezgėjų buvo 
bendrai suruoštas sėkmingas 
balius, Laisvės svetainėj. Ba
liaus dalyviams ir visiems bus 
įdomu žinoti, kad nuo tos pra
mogos Raudonajam Kryžiui 
padaryta ir įteikta $100. Taip
gi įteikta kiti $53, kurie suau
kota tiesioginiai Raudonajam 
Kryžiui ir už kuriuos išduota 
kortelės.

Aukos Raudonajam Kryžiui 
renkamos ir toliau. Pridavusie- 
ji aukas ne mažiau dolerio per 
kliubietes ar per Laisvės rašti
nę gausite Raudonojo Kry
žiaus kvitą ir korčiukę įlipini- 
mui į langą namų ar mašinos. 
Raudonasis Kryžius nori, kad 
miesto langai būtų pasipuošę 
jo ženklais, kaip kad buvo pa
sipuošę su “Minute Men” 
kortelėmis, išduotomis pirkė
jams karo bonų.

Aukojo Raud. Kryžiui
S. ir F. Varaskas $3. Po $1 : 

M. Yesevičienė, P. Grabaus

kas, Charles, J. Neckworth. 
K. Joneliūnas, A. Cibulskienė, 
G. Wareson, J. Augutienė, N. 
Kanopienė, . Granitskienė, J. 
Marcinkienė, K. Bukas, Ch. 
Brown, Mrs. Brown, Mrs. Kli
mas, J. Kalvaitis, O. Kviet- 

Įkienė ir jos duktė Mrs. S. 
Swenson, II. Andruškevičienė.

Po $1 : M. Klimas, J. Gru- 
bis, M. Neckworth, M. Kulik, 
Mrs. Demsey, Mrs. Reinhardt, 
M. Snyder, P. Paškauskas, El. 
Paškauskienū, M Stu pur, A. 
Paukštienė, Vera Bunkus, K. 
Petlitzkienė, A. Pluščiauskis, 
M. Norgėlienė, K. Rėklienė, A. 
Balčiūnas, K. Mockus, M. Re- 
pinskienė, V. Balkus, J. Lau
rinaitis, S. Kleizienė, Albertas 
Simonavičius, Frank Curylo, J. 
Dainius, Mrs. J. Dainius ir Eu
gene Dainius.

Pirm ir po baliaus gauta po 
$1 nuo Lukoševičių, keptuvės 
savininkų, ir nuo P. Vižlans- 
kicnės, advokato A. Vižlans- 
ko motinos, kuri, negalėjus 
dalyvauti baliuje, atsiuntė aū-

Iš IDS 1 Kuopos Susirinkimo ir 
Veiklos; Kviečia j Balių

Susirinkimas įvyko ketvirta
dienį, kovo 4 d., Laisvės sve
tainėj. Narių atsilankė nema
žas būrelis. Valdybos raportas 
priimtas be diskusijų.

LAIŠKU SKAITYMAS
Iš LDS Centro raštinės ragi

na visus narius darbuotis gavi
mui naujų narių šiame vajuje. 
Mūsų trys organizatoriai pri
sižadėjo daugiau dirbti narių 
gavimui.

Tame pačiame laiške ragino 
remti Raudonąjį Kryžių, gauti 
narių ir sukelti finansų. Daug 
mūsų LDS 1-mos kuopos narių 
yra Raud. Kryžiaus nariais ir 
gausiai paremia finansais.

ką R. Kryžiui per A. Balčiūną.
Namie gamintais skanumy

nais ir kitais maisto produk
tais aukojo O. Kvietkienė ir 
A. Cibulskienė, taipgi kai ku
rios iš komisijos. Dėkojame vi
siems parėmusiems aukomis ir 
atsilankymu. Smagu dirbti, ka
da visuomenė remia mūsų dar
bą. Komisija.
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New Yorko svetimkalbių laikraščių leidėjai pažadėjo šimtu nuošimčių remti Raudonojo 
Kryžiaus Karo Fondą, šiame paveiksle matome laikraščių Pa™dl™mus> atspausdintus ofi
cialiais tų laikraščių antgalviais. Fondo pirmininkas Colby es 5 Priima
juos. Sigmund Gottlober (kairėj), Visuomenei Informuoti Komiteto Svetimkalbių ivizi- 
j-os pirmininkas, varde visų redaktorių įteikia tuos antgalvius. rs. uen in eyno s, 
slaugėms padėjėjų mobilizatore, prašė svetimkalbių grupių st°ti įuosnoiim as paieigas.

Laisves antgalvis matosi iš paties krašto kairėj, uždėtas isi gai mon azo apo. lesa, 
T . . . rx , . . . o ........... krašte desimosios kortos, tuo-Lietuvių Darbininkų Susivienijimo organas matosi pačiame
jau po kampanijos emblema.

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

iki karo laimėjimo.

Draugas Juozas Banaitis 
sunkiai serga, randasi Parsons 
ligoninėj. Jisai kovo 4-tą susi
žeidė, taipgi 5-tą kovo turėjo 
operaciją. Gal draugai galė
tų jį aplankyti.

Parsons ligoninė yra ant 
Parsons Boulevard, Flushing,

Laisvės Bazaras Bus
Balandžio 3 ir 4 April

ABU VAKARU BUS ŠOKIAI

Linkiu drg. Banaičiui greit 
pasveikti. P.

Jau pora savaičių kai ser
ga gera laisvietė Elenora Sun- 
gailienė, gyvenanti 1501 Ocean 
Parkway, Brooklyne. Apie jos 
ligą platesnių informacijų ne
turime. Būtume dėkingi, kad 
kas iš lankytojų mus apie 
informuotų.

tai

Gros Pavidis Orkestrą MIRĖ

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

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

LAISVES SVETAINĖJE
419 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

Mrs. Mary Vaina (Werner), 
57 metų amžiaus, gyvenusi 
92-05 25th Avė., E. Elmhurst, 
N. Y., mirė namie, kovo! 10-tą. 
Bus palaidota kovo 13-tą, 10 
vai. ryte, į St. Michael kapi
nėse, Astorijoj. Pašarvota na
mie.

Paliko nuliūdime vyrą An
taną ir dvi dukteris, Veronica 
Kovaleski ir Beatrice Werner.,

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva, 231 
Bedford Ave., Ęrooklyne.

Russian War Relief komite
tas užkviečia dalyvauti jų pa
rengime nedėlioj, kovo 14-tą, 
2 :30 vai. po pietų, Manhattan 
Center, 311 W. 34th St., New 
Yorke. Įžangos tikietai $1.10, 
83c., 55c. ir 35c. Kas daly
vaus, atliks prakilnų darbą ir 
praleis laiką linksmai, kultū
riškai.

KUOPA RENGIA BALIŲ
LDS 1-mos kuopos parengi

mo komisija yra pati kuopos 
valdyba: A. Velička, P. Gra
bauskas, K. Reinis, J. Kovas ir 
J. Dainius. Gaspadinės Rušins- 
kienė ir Malinauskienė.

Iš raportų paaiškėjo, kad 
viskas prisirengta ir balius 
įvyks kovo 13-tą, šeštadienį, 
Laisvės svetainėj, 419 Lorimer 
St., Brook lyne. Pradžia 7 vai. 
vakare. Įžangos bilietas 40c.

Gaspadinės žadėjo iškepti 
gardaus kugelio ir silkių. O 
gėrimų bus įvalias — visokių. 
Šokiams gros gera orkestrą.

Tą parengimą turėtų pa
remti visi LDS 1-mos kuopos 
nariai, taipgi draugai Brook
lyno ir apylinkės kitų kuopų. 
Mūsų kuopa šiomis dienomis 
pinigų, neturi, o turi skolos. 
Tai mums, 1-mos kuopos trim 
šimtam narių sarjnata būti 
skolingiems. Tad būkime visi 
šiame parengime ir vieton sko
los turėsime $100 ižde.

Kuopos stovis: Ligonis 1, 
suspenduotų nėra.

Jurgis Kuraitis, korospond.

CIO Pradėjo Mieste 
Vajų Už Gerus 

įstatymus
New Yorko CIO šiomis die

nomis turėjo Washi n g t o n 
Heights apylinkės konferenci
ją, kurioje dalyvavo virš trys 
šimtai delegatų/iš kelių, desėt- 
kų unijų. Konferencijos tiks
las buvo mobilizuoti unijistus 
ir susiediją kovai prieš leidi
mą žalingų ir paramai nau
dingų įstatymų miesto, valsti
jos ir šalies įstatymdavystėse.

Konferencija buvo viena iš 
apie poros desėtkų šaukiamų 
po visą miestą.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja po 3 ii’ 4 kamba

rius. Už tris kambarius $24 ir auk
štyn, o už 4 kambarius, po $28 ir 
aukštyn į menesį. Garu šildomi, 
karštas vanduo per ištisus metus. 
Taipgi visi vėliausi įtaisymai kartu 
ir Combination Sink. Prašome 
kreiptis pas prižiūrėtoją: 677-679 
Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y., 
Apt. 4A. (58-63)

REIKALAVIMAI
Reikalinga vyrų dirbti prie Fold

ing Box Co., kaipo “Strippers,” Ge
ra alga. Nuolatinis darbas. Kreipki
tės: Standard Folding Cartons, 85 
Ingraham St., Brooklyn, N. Y. Tele
fonas EV. 8-1617. (58-60)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kuopos susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, kovo 11-tą, 7:30 v. 
vakaro, Laisvės svetainėj. Jis bus 
labai svarbus, todėl visi nariai da
lyvaukite. Atsiveskite ir savo drau
gus įrašyti į tą didžiulę lietuvių ap- 
švietos organizaciją. Katrie dar ne
turite knygos “Amerikos Demokra
tijos Steigėjai” malonėkite būti su
sirinkime ir atsiimkite tą puikią 
Amerikos istorijos knygą. O šių 
metų knyga iš Lietuvos istorijos 
jau perduota 'į spaudą ir artimoje 
ateityje nariai ją gaus už 1943 me
tus. — 1 Kuopos Organizatorius.

(57-59)

MASPETH, N. Y.
ALDLD 138 kp. susirinkimas 

įvyks 11 d. kovo, 8 v. v., Zabelskio 
salėje. Prašome narius dalyvauti.— 
Kom. (58-59)

PARDAVIMAI
Mahogany baras, 12 pėdų, coil 

box, 3-jų spiketų ir sinka. Visai ma
žai vartoti. Parduodu ir po vieną 
už labai prieinamą kainą. John Sto- 
klos, 417 Poplar St., Philadelphia, 
Pa. Tel, Market 4045. (56-61)

Isidorius Chalkis jau priim
tas ir išeina kariuomenėn kovo 
13-tą.

Sužinoję apie prisiartinan
čią savo sandarbininko tarny
bą, šalaviejaus šapos darbinin
kai, kur Chalkis dirbo per 
apie porą pastarųjų metų, su
sišaukė šapoje sueigėlę ir per 
čermaną įteikė $21 ant ciga
retei. Germanas varde visų pa
sakė kalbą, linkėdamas sėk
mingos tarnybos. Taipgi kal
bėjo ir pats išleidžiamasis. Jis 
dėkojo visiems 
mą ir pareiškė 
būti geru mūsų 
vių gynėju.

Chalkis seniau per apie 
ketą metų, dainavo Aido 
re. Pastaraisiais laikais 
ir vėl.sugrįžęs choran su
na Helen, kada dėl išėjimo ka
riuomenėn vyrų choristų eilės 
pradėjo retėti, choras atsišau
kė į veteranus dainininkus. Jis 
taip pat yra Laisvės skaityto
jas ir jos rėmėjas, 
lankytojas.

Chalkiai gyvena 
ral Avė. Jo tėvai

ti ž draugišku- 
. pasižadėjimą 
krašto ir lais-

pen- 
Cho- 
buvo 
žmo-

Zene Bcchis, brooklynie- 
čiams gerai žinomų Great 
Necko veikėjų Bėčių sūnus iš
eina kariuomenėn kovo 16-tą. 
Zene yra gerai žinomas lietu
viuose, kadangi nuo nedidelio 
vaikiščio pradėjo savo daly- 
vumą kaitų su tėvais lietuviš
kame judėjime: dainavo Pir
myn Chore, veikė šokių gru
pėj, priklausė Lietuvių 
ninku Susivienijime.

Zene būdavo tankus 
ir Brook lyno lietuvių 
gose.

Ant greitųjų susitarę great- 
neckiečiai rengia jaunuoliui 
Zene Bėčiui išleistuves šį sek
madienį, kovo 14-tą, 6 vai. va
karo, Kasmočių salėje, Great 
Necke. Visi greatneckieciai ir 
jų draugai brooklyniečiai kvie
čiami atsilankyti.

Paukščiai ir Beniuliai po $1,' 
Ramanauskas, Sherry, Strene- 
vičienė, Vitkauskiene po 50c. 
Aukos jau priduota per Lietu
viu Komitetą. 4 ♦

Miesto Tarybos narys New- 
bold Morris. įteikė tarybai bi- 
lių, kuriuomi norima pakelti 
taksai ant pirkinių (sales 
tax).

Darbi-

svečias 
pramo

Brooklyno Muziejuje rodo
ma įvairūs karių rankdarbiai, 
kuriuos jie padaro liuoslai- 
kiais nuo kariškų pratimų 
kempėse.

Gaisras šapos bildinge 1155 
Manhattan Avė.' išvijo lauk 
1,000 darbininkų ir pridusino 
6 gaisragesius.

pramogų

AUKOJO BOTKINO 
LIGONINEI

646 Cent- 
A lek as ir 

Anelė Chalkiai gyvena Great 
Necke.

Jo žmona Helen sirgo ir da
bar dar ne visai sustiprėjus iš 
po sunkios ligos. Bet “pareigos 
kraštui yra pareigomis,” pa
reiškė būsimas karys. “Dau
giau kariausime, greičiau su
mušime priešą ir visi kartu ga
lėsime grįžti namo, 
pradėti nacių-fašistų 
tą mūsų gyvenimą.”

I. Chalkis dėkoja
dovanomis ir linkėjimais su
teikusiems jam naujos energi
jos būsimoms didelėms parei
goms.

Laisviečiai, choristai ir kiti 
jo draugai linki Isidoriui sėk
mingos tarnybos ir laimingai 
sveikam sugrįžti karą laimė
jus.

J. ir A Kauliniai, Maspeth, 
N. Y., aukojo raudonarmiečių 
paramai $5, bet jų vardai ne
buvo nugirsti, neįėjo į pirmiau 
paskelbtų sąrašą.

Per Anastaziją 
Richmond Hill, 
Botkino ligoninės,
kur gydomi sužeisti raudonar
miečiai, aukojo sekami:

Morris Gross (jos darbda- 
vis) — $10, Anskienė $2,

Paukštienę, 
išlaikymui 
Maskvoje,

iš naujo 
nutrauk-

visiems

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

J. GARŠVA
i Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N.Y.

p NIGHT—HAvemeyer 8-1158 $
I Tel. STagg 2-0788 C

* LIETUVIŠKAS *

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Rhelngold E^tra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vyny ir Degtinės
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

PAVASARINIS

BALIUS
Rengia L.D.S. 1 Kuopa 

Šeštadienį

KOVO 13 MARCH
LAISVĖS SALĖJE 

419 Lorimer Street 
Brooklyn, N. Y.

ŠOKIAMS GROS 
GERA ORKESTRĄ

Bilietas 40c.

Pradžia 7 vai. vakaro

Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti šiame 
baliuje ir linksmai praleisti 

laika. komisija.
£

Lietuvių Rakandų Krautuve

Išdirbame ir Parduodame

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

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

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

Telephone EVergreen 7-8451.

NOTARY
PUBLIC

<
TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISN1U0TAS 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.
ini iai mi ww ent tnt tra tra mt ira ww tnt tm vw vw mt mt w

Pavasario Laukiant
Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą. 

Pamatykite Mūsų Dovanų Departmentą.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

Vnu-THIN* MAMONA VIRI-THIN* MAFIM.-

ROBERT LIPTON VoX”T
ATDARA VAKARAIS. TeL STrgg 2-2178




