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Šiandien visas demokrati
nis pasaulis, laisvę ir taiką 
mylįs pasaulis lenkia savo 
galvą prieš Raudonąją Armiją, 
iškilmingai mininčią savo 26- 
rių metų gyvavimo sukaktį

Tik tai armijai dėka, josios 
didvyriškumui ir jos vadovy
bės genijališkumui, pasaulis]

žinodamas, jog fašizmas bus

laisvė bus užtikrinta.
Mes, pažangieji Amerikos 

lietuviai, visuomet Raudonąja 
Armija giliai pasitikėjome, 
skelbdami, kad ji, pašaukta 
istoriniams žygiams, savo vaid
menį suvaidins puikiausiai, 
kad priešas, išdrįsęs pulti bet 
kurią tarybinę respubliką, bus 
sutriuškintas galinguoju tosios 
armijos ginklu.

Taigi mums labai smagu i- 
nėti ir šis Lenino ir Stalino 
įkurtos, apginkluotos ir vado
vaujamos armijos 26-riy metų 
jubilėjus!

Jei talkininkų karo vadovy
bė nebūtų klausiusi Vatikano į 
politikierių ir 1 
daužiusi Benediktinų kliošto- 
riaus palocių, stovintį ant aukš
to kalno ties Cassino miestu, 
Italijoje, tai būtų sutaupyta 
daug amerikiečių 

šitaip kalba 
korespondentai.

Deja, mūsų 
vadovybė ilgai klausė Vatika
no patarimų ir nedaužė to pa
stato. Tuo pačiu sykiu tuose 
rūmuose įsistiprino naciai ir 
jie daug nuostolių mums pa
darė, daug amerikiečių, pui
kiausių vyrą, savo gyvybes pa
klojo.

Naciams nėra jokios šventos 
vietos, kurios jie negalėtų 
naudoti savo plėšikiškiems žy
giams. Ir mes tą turėtume sy
kį ant visados žinoti ir pagal 
tą veikti.

SOVIETAI ATEME CHOLMA, APGULA NACIUS KR. ROGE
Nauji, Galingiausi Anglų 
Amerikiečių Veiksmai iš 

Oro prieš Vokietiją
London. — 2,000 Ameri

kos bombanešių ir greitųjų 
kovos lėktuvų praeitą sek
madienį supleškino tiek or
laivių statybos fabrikų aš- 
tuoniuose Vokietijos mies
tuose, kad sunaikino visą 
ketvirtadalį Vokietijos lėk
tuvų kovotojų statyklų, 
kaip teigė Amerikos oro 
generolas H. H. Arnold, 
Washingtone.

Jungtinių Valstijų bom-
usnsi vauKano banešiai dienos laiku aud_ 
butų anksčiau) .

tą ir įvairius kitus pramo
nės miestus pietinėje - va
karinėje Vokietijoje.'

(Amerikiečių ir anglų o- 
ro žygiai prieš Vokietiją ir 
svetimtaučių darbininkų va
romas sabotažas sunaikino 
jau iki 45 procentų karinės 
nacių gamybos, sakė vokie
čiai fabrikantai pasikalbėji
muose su savo bendrais 
šveicarais, kaip kad praeitą 
savaitę pranešė žinių agen
tūra ONA iš Šveicarijos.)

gyvybių.
amerikiečiai

koriuomenes

Prezidentas Rooseveltas pa
tiekė spaudai kopiją laiško, 
kurį jis gavo nuo lietuvio Juo
zo Urbanavičiaus, iš Montrea- 
lio, Kanados.

Trumpa to laiško ištrauka 
buvo įdėta dienraštyje “PM.” 
Laiškas prasideda:

“May I take the liberty of 
offering you my humble 
thanks for your magnificent 
gesture towards me and mine 
family in our recent sad be
reavement. . .”

Juozas Urbonavičius dėkoja 
Jungtinių Valstijų prezidentui 
už tai, kad pastarojo pastan
gomis jis, Juozas, buvo įleis
tas į Jungtines Valstijas daly
vauti savo brolio, Walterio, 
šermenyse, Brooklyne.

ringai ardė ir degino nacių 
lėktuvų fabrikus ir kitas 
karines įmones Bernberge, 
Braunšveige, Go th o j, Tuto- 
we, Halberstadte, Oschers- 
lebene ir kitur vidurinėje 
Vokietijoje, faktinai Berly
no srityje.

Prieš amerikiečius pakilo 
šimtai vokiečių lėktuvų; ir 
vien greitieji amerikiniai 
lėktuvai nušovė 61 priešų 
lėktuvą, o kiek Amerikos 
bombanešiai sunaikino na
cių lėktuvų, kol kas dar ne
paskelbta. Amerikiečiai ne
teko 22 bombanešių ir ketu
rių lengvųjų lėktuvų.

ANGLŲ ORO ŽYGIS
Pulkai Anglijos lėktuvų 

naktį iš šeštadienio į sek
madienį numetė pustrečio 
tūkstančio tonų bombų į 
Leipcigą, nacių lėktuvų pra
monės centrą, 700,000 gy
ventojų miestą, į pietus nuo 
Berlyno. O Leipcige yra 
(arba buvo) 11 lėktuvų fab
rikų, daug mašininių įran
kių dirbyklų ir įvairių kitų 
karinių gamyklų. Šiuo žy
giu anglai neteko 79 lėktu
vų.

Pirmadienį talkininkų lėk
tuvai vėl atakavo Stuttgar-

Per 6 Valandas Ameri
kiečiai Nušlavė Ja

ponus Engebi
Marshall Salos. —Jungti

nių Valstijų marininkai per 
6 valandas ir 5 minutes vi
siškai sunaikino japonų jė
gas Engebi saloje, Eniwe- 
tok grupėje, 300 mylių nuo 
amerikiečių pirmiau užim
tos Kwajalein salos. Su Eh- 
gebi jie gavo svarbią savo 
lėktuvam stovyklą. .

Pirm amerikiniams mari- 
ninkams išlipant į Engebi 
salą, Jungtinių Valstijų ka
ro laivai ir lėktuvai paleido 
1,000 tonų sproginių į japo
nų pozicijas joje. Paskui 
marininkai pribaigė liku
sius • japonus, o patys nu
kentėjo tik visai mažų nuo
stolių.

Po Engebi amerikiečiai 
užėmė ir 10 artimųjų saliu- 
kių, dėl kurių nežuvo jau 
nei vienas Amerikos karys.

Amerikiečiai Simai-
s

kino 19 iki 26
Japonę Laivę Trukę

Jungi. Valstijų Lėktuvai Atakoje prieš Truką Supleškino 
Virš 200 Japonu Orlaivių, Sutriuškino Priešų Tvirtumą
Perlų Uostas. — Jungtinių Valstijų lėktuvai kirto 

triuškinantį smūgį japonų laivams, lėktuvams ir for
tams Truk saloje, drūčiausioje Japonijos jūrinėje tvir
tumoje.

Pakildami nuo savo lėktuvlaivių, šimtai Amerikos 
bombanešių, torpedinių ir kovos lėktuvų, užklupo Tru
ką anksti praeitą trečiadienį ir per dviejų dienų ata
kas tikrai nuskandino 19 Japonijos laivų ir veikiau
siai dar septynis kitus. Tuo pačiu laiku jie nušovė 127 
priešų lėktuvus ir sunaikino 74 kitus ant žemes, suža
lodami dar 50 japonų lėktuvų.

Nuskandinta sekami Japonijos laivai: Du šarvuotlai
viai, trys naikintuvai, vienas amunicijos laivas, vienas 
pagalbinis lėktuvlaivis, du žibaliniai laivai, du gink
luoti laivai ir aštuoni krovinių laivai.

Amerikos lakūnai, be to, bombomis pataikė ir tur
būt nuskandino vieną japonų šarvuotlaivį, arba didelį 
naikintuvą, dų4ibalinius laivus ir keturis krovinių lai
vus.

Kartu amerikiečiai oro bombomis suardė japonų lėk
tuvų aikštes, sudaužė Truko pakrančių apsigynimus ir 
bendrai taip supleškino šią jūrinę priešų tvirtumą, kad 
japonai jau negalėsią naudot Truko, kaip savo laivyno 
bazės prieš amerikiečius.

Tokiu būdu Amerikos laivyno jėgos “dalinai jau atsi
teisė” japonam už pasalingą jų ataką prieš Ameriką 
Perlų Uoste 1941 m. gruodžio 7 d., kaip sakė admiro
las Nimitz, Jungtinių Valstijų laivyno komanduotojas 
Ramiajame Vandenyne.

Amerikiečiai neteko tik 17 lėktuvų, ir vienas jų lai
vas buvo vidutiniai sužalotas.

Truk su aplinkinių saliukių grupe tėra už 750 mylių 
į pietų vakarus nuo Eniwetok salos, kurion amerikiečiai 
dabar taipgi sėkmingai įsiveržė. Per šešias valandas po 
šio įsiveržimo jie atėmė iš japonų artimą Engebi salą 
su lėktuvų aikšte, užkariavo ir dešimt kitų saliukių. 
Pusė Eniwetok salos jau amerikiečių rankose, šiuos žo
džius berašant.

. Amerikiečių išdaužytoji Truk sala-tvirtuma yra 2100 
mylių į pietus nuo Tokio, Japonijos sostinės, ir 1045 
mylios į vakarus nuo atimtos iš japonų Kwajalein sa
los, Marshall salyne.

Raudonoji Armija Jau Už
ėmė Krivoj Rogo Priemiestį;

Atvadavo dar 170 Vietų
London, vas. 22. — Sovie

tų kariuomenė prasiveržė 
per Lovat upę ir atėmė iš 
vokiečių tvirtovišką miestą 
Cholmą, 60 mylių į pietus 
nuo Ilmen ežero, šiaurinia
me fronte.

Pietinėje Ukrainoje trys 
sovietinės armijos daugiau 
negu pusiau apsupo didįjį 
geležies pramonės centrą 
Krivoj Rogą, ir menama, 
kad raudonarmiečiai greitu 
laiku atvaduės jį nuo vokie-

Per 4 Savaites Sovietai 
Užmušė bei Suėmė virš 

190,000 Vokiečią

čių. Sovietų kariai jau atė
mė iš nacių Novyj Krivoj 
'Rogą, to geležies* centro 
priemiestį, ir užėmė punk
tus tiktai už trijų mylių 
nuo dviejų jo geležinkelių. 
Jeigu hitlerininkai jais sku- . 
biai nepasitrauks, tai galės 
būti užkirstas jiems pabėgi
mas iš Krivoj Rogo.

Raudonoji Armija užėmė 
geležinkelių stotis už 4 ir 6 
mylių nuo Krivoj Rogo ir ‘ 
atvadavo dar apie 50 gyve
namųjų vietų toje srityje.

Šiauriniame fronte So
vietai atėmė iš priešų Sol- 
cy miestą su geležinkelio 
stočia, 24 mylios į šiaurius 
nuo Dno,. paskutinio didelio 
geležinkelių mazgo, esančio, 
už 60 mylių į rytus nuo 
Pskovo; jie taipgi atvadavo” 
Volo t apskr. miestą su ge
ležinkelio stočia, 27 mylios 
į rytus nuo Dno, ir paėmė 
dar 110 miestų ir kitų gyve
namųjų punktų šioje srity
je. Į pietus ir pietų vakarus.

Washington. — Maskvos 
radijas pranešė, jog per ke
turias paskutines savaites 
Sovietai Leningrado fronte 
nubloškė vokiečius 100 iki 
160 mylių atgal, atvadavo 
4,000 gyvenamųjų vietovių, l 
užmušė virš 90,000 nacių, ‘^udonarmSili
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Kai Juozas Urbonavičius 
gavo žinią, kad jo brolis, Wal- 
teris Urbonas, mirė, jis ruošėsi 
vykti laidotuvėsna. Bet neturė
jo pilietinių popierų ir mūsų 
konsulas Montreale nedavė 
jam vizos.

Tuomet Juozas pasiuntė te
legramą prezidentui Roosevel
tui, prašydamas leidimo.

Prezidentas tuojau telegra
ma įsakė konsului leisti Juo
zui važiuoti Amerikon. Na, ir 
J. Urbonavičius atvyko Brook- 
lynan.

Jis buvo čia porą dienų. Už
ėjo į Laisvę pasakyti alio, nes 
Juozas yra geras laisvietis ir 
pažangus, demokratinio nusi
teikimo vyras, veikėjas.

Paskui nuvyko su savo sesu
te į Chicagą, o iš ten grįžo 
namon.

IŠGARUOJA “HEIL 
HITLER”

Daugelis vokiečių dabar 
sveikindamiesi jau nesako 
“Heil Hitler”, kaip pirmiau. 
Už tai juos kritikuoja nacių 
spauda, kaip matyt iš Vo
kietijos laikraščių, pasieku
sių Londoną šiomis dieno
mis.

Grįžęs Montrealan, jis para
šė prezidentui Rooseveltui 
gražų padėkos laišką, kurį 
prezidentas įteikė spaudos ko
respondentams. .

Iš tikrųjų, prezidentas Roo- 
seveltas gražiai, žmoniškai pa
sielgė su Urbonavičium ir Juo
zas turi, už ką prezidentui dė
koti. *

mūsų 
ant ja- 
Pacifi-

Pagaliau galingieji 
smūgiai pradėjo kristi 
poniškųjų neprietelių 
ke.

Jurgio Washington© gimta
dienį, tuo būdu, amerikiečiai 
Šiemet šventė pakilusiu ūpu.

Oficiale Sovietų spauda 
užginčijo švedų laikraščių 

paskleistus gandus, būk So
vietų Sąjunga netrukus pa
sirašys prekybos sutartį su 
Bulgarija.

Smūgis Trukę Sukrėtė 
Japonijos Valdžią

Tokio. — Amerikiečių 
kirstas smūgis japonam 
Trukę, saloj - tvirtumoj, 
taip sudrebino Japonijos 
valdžią, kad liko pašalinti 
maršalas Gen. Sugiyama, 
armijos generalio štabo gal
va, ir admirolas Osomi Na
gano, japonų laivyno štabo 
vadas.

Japonijos ministeris pir
mininkas Tojo perėmė į sa
vo rankas armijos štabo va
dovybę, o admirolą Shigeta- 
ro Shimadą paskyrė laivy
no štabo galva.

Tojo pranešė, jog Ameri
kos lėktuvai ties Tjruku su
naikino 5 karinius japonų 
laivus ir 13 transporto lai-

TALKININKAI IMA INICIA 
T Y Vi ANZIO; NACIAI 
ŠIMTAIS PASIDUODA

Italija. — Su praeitos sa-(200 pavienių žygių prieš na
cius tame palyginti siaura
me pajūrio sklype.

Talkininkų karo laivai 
taipgi be paliovos pila savo 
artilerijos ugnį į vokiečius.

Talkininkų komanda sa
ko, kad Anzio srityj dikčiai 
sudrūtėjo anglų-amerikie
čių pozicija.

vaitės pabaiga pagerėjo 
anglų - amerikiečių padėtis 
Anzio pajūryje, į pietus 
nuo Romos. Talkininkai da
linai atgriebė veiksmų ini
ciatyvą, nustūmė vokiečius 
dvi mylias atgal linkui Car- 
roceto, Apribos apylinkėje, 
ir paėmė nelaisvėn bent 500 
nacių.

Kartą visa vokiečių kuo
pa pasidavė. Jie sakė, kad 
negalėjo ilgiau laikytis po 
tokia perkūniška amerikie
čių ir anglų artilerijos ug
nim.

Talkininkų koresponden
tai rašo, kad patys hitleri
ninkai bombardavo pasi
duodančius nelaisvėn vokie
čius.

Anglų - amerikiečių lėk
tuvai pęr dieną padarė 1>-

Ašies Pakalikai Ruošia
si Rinkimams

Philadelphijoj. — Vadai 
“Taikos Dabar” judėjimo 
daro žingsnius įsteigti va
dinamąją “Amerikos Taikos 
Partiją” ir dalyvauti su sa
vo kandidatais ateinančiuo
se prezidentiniuose rinkį-

suėmė 7,800 jų karių; pa-1 
grobė 189 tankus, 1852 ka
nuoles, 2,543 minosvaidžius, 
4,560 kulkosvaidžių, virš 1,- 
000,000 kanuolinių šovinių, 
615 vagonų, 2,648 automo
bilių ir tro-kų, 353 sandė
lius ir kt.

Tuo pačiu laiku šiame 
fronte buvo sunaikinta 275 
vokiečių tankai, 97 lėktuvai, 
1,962 kanuolės, 2,235 mino
svaidžiai, 4,278 trokai ir au
tomobiliai .ir 460 sandėliai.

Viso per keturias savai
tes Leningrado-Pskovo ir 
Ukrainos frontuose Sovie
tai užmušė bei nelaisvėn pa
ėmė daugiau kaip 190,000 
nacių kareivių ir oficierių.

atkariavo dar kelis gyvena
muosius punktus.

Užimdami Cholmą, Sovie
tų kovūnai pagrobė 20 vo
kiečių tankų, 32 kanuoles, 
120 kulkosvaidžių, 49 lėktu
vus ir suėmė didoką skaičių 
nacių.

8,000 Toną Bombą Vo
kietijai per 2 Dienas

Nuskandinta dar 9 
Japoną Laivai

Australija. — Generolo 
MacArthuro lakūnai Ra- 
baulo srityje nuskandino 
dar 6! prekinius japonų lai
vus ir tris nedidelius kari
nius laivus.

Taigi per savaitę šioj sri- 
tyj sunaikinta jau 44 japo
nų laivai; tuo pačiu laiku 
čia nušauta 164 Japonijos 
lėktuvai.

Rooseveltas vetuos - at
mes permažų taksų bilių.

muose.
Juos remia panašūs ele- 

menai, kaip socialdemokra
tų vadai Norman Thomas, 
profes. G. W. Harmannas, 
žinomas amerikinių fašistų 
vadas Gerald K. Smith ir 
kiti tokie. •

London. — Daugiau kaip 
2,000 Amerikos bombane
šių ir lėktuvų kovotojų pir
madienį paleido tūkstančius 
tonų bombų ir šimtus tūks
tančių šovinių į Vokietijos 
orlaivių statybos centrus 
Branšveige ir Hanoveryj ir 
atakavo dar pustuzinį nacių 
lėktuvų stovyklų. Kartu a- 
merikiečiai nušovė 33 vo
kiečių lėktuvus, o savo nete
ko 15 bombanešių ir 5 len
gvųjų lėktuvų.

Vien sekmadienį ir pir
madienį anglai - amerikie
čiai numetė 8,000 tonų bom
bų į karinius Vokietijos 
miestus.

Amerikiečiai Atakavo 
Pačios Japonijos Salas

Perlų Uostas, vas. 22. — 
Jungtinių Valstijų lėktuvai 
bombardavo Paramushiru 
ir Shimushu salas, šiauri
niame gale Kurilų, pačios 
Japonijos salų, ir fotogra
favo karinius įrengimus te
nai.

Amerikiečiai jau užėmė 
Eniwetok salą, vakariniai _ ~ 1___
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Raudonosios Armijos Jubilėjus
Vasario 23 d. pripuola Raudonosios 

Armijos gimtadienis, — 26-tasis gimta
dienis. Ir šią dieną visas demokratiją ir 
laisvę mylįs ’ pasaulis lenkia savo galvą 
prieš šią armiją. Raudonoji Armija tėra 
tik viena tokia armija pasauly, — viena 
tokia armija pasaulio istorijoje. Natū
ralu, nes kol kas pasaulyj tėra tik viena 
tokia šalis — SSSR — kuri galėjo tokią 
armiją sukurti ir išauklėti.

Amerikos generolas Clark, vadovaująs 
mūsų kariams Italijos fronte, berods iš
reiškė visų Amerikos demokratinio nusi
teikimo žmonių nuomonę, kai jis pasakė:

“Nuo pirmųjų savo gimtosios žemės 
didvyriško gynimo dienų iki nuolatinių 
žygiavimų pirmyn šiais pastaraisiais mė
nesiais prieš žiauriuosius įsiveržėlius, 
Raudonosios Armijos kareivių žygiai kė
lė ir tebekelią manyje ir mano koman
duojamuose kareiviuose kuo aukščiausią 
Raudonajai Armijai pagarbą, ir pasige
rėjimą.”

Nemažiau reikšmingas ir generolo Ei- 
senhowerio pareiškimas, padarytas svei
kinime Raudonajai Armijai josios 26-rių 
metų gimtadienio proga (tilpo Laisvėje 
vas. 18 d.).

Šimtai aukštųjų pasaulio karininkų, 
valstybininkų, visuomenininkų, moksli
ninkų ir milijonai vidutim piliečių išreiš
kia tą pačią nuomonę, teikia tą pačią 
pagarbą didvyriškai Raudonajai Armi
jai. . , J y.

Sudaryta iš daugybes tautų ir taute
lių sūnų, gimusi Didžiosios Spalių Re
voliucijos audrose ir augusi socijalistinė- 
se sąlygose, organizuota, vadovauta, 
ginkluota ir mokyta tokio reto genijaus, 
kaip Stalinas, nuoširdžiai ir gausiai re
miama milijoninių žmonių masių, atėjus 
josios eilei, Raudonoji Armija suvaidino 
tokią rolę, kokios retas žmogus tikėjosi 
matyti.

“Išilgai visą didžiulį frontą — nuo 
šiaurės Okeano iki Juodosios jūros, — 
Raudonoji Armija ir Raudonasis Laivy
nas veda aštrius mūšius tam, kad išvyti 
Vokiškuosius fašistus įsibriovėlius iš 
musų krašto ir apsaugoti mūsų tėvynės 
garbę ir nepriklausomybę... Raudono
sios Armijos uždavinys yra: išlaisvinti 
tarybinę teritoriją nuo vokiškųjų įsiver
žėlių, išlaisvinti iš vokiškosios priespau
dos mūsų kaimų ir miestų gyventojus, 
kurie buvo laisvi ir gyveno kaip žmonės 
prieš šį karą ir kurie dabar yra prispau
sti ir kenčia plėšimus, skurdą ir badą, 
ir, pagaliau, išlaisvinti mūsų moteris nuo 
negarbės ir užpuldinėjimų, daromų vo
kiškųjų fašistinių žvėrių. Ar gali būti 
bet kuris kitas uždavinys garbingesnis 
už šį?”

Tai Stalino žodžiai, tai rodyklė, tai 
gairės kiekvienam vilkiančiajam rau
donarmiečio uniforma vyrui. Ir jie, rau
donarmiečiai, seka tasias gaires, naikin
dami priešą-įsiveržėlį kiekvienoje vieto
je, kur tik jį sučiumpa, ir tuomi, aišku, 
artina pergalės dieną ne tik Tarybų/Są
jungos žmonėms, bet viso pasaulio žmo
nėms.

Demokratiniai nusiteikę Amerikos lie
tuviai šito jubilėjaus proga prisideda su 
savo sveikinimais tai armijai, kurios ei- 
IŽše kovoja ir geriausieji lietuvių tautos 
sūnus; kuri neša išvadavimą mūsų tėvų 
^raštui, Lietuvai, vaitojančiai savo ilga
amžio priešo nelaisvėje.

Kietai įsitikinę, kad netoli toji diena, 
kai mūsų didvyriškieji Amerikos kariai 
susitiks kur nors Vokietijoje didvyriš
kuosius raudonarmiečius, — susitiks 
kaipo pergalėtojai — mes sakome:

Tegyvuoja Raudonoji Armija!
Tegyvuoja Jungtinių Tautų pergalė 

dar šiais metais!

Hunter College (Kolegijos) preziden
tas, dr. George N. Shuster, aną dieną 
susišaukė visus profesorius ir mokytojus 
ir jiems sakė kalbą. Mr. Shuster patiekė 
jiems “penkius prisakymus”, kurie yra 
gan įdomūs ir dėl to mes čia juos paduo
sime: (1) nevalia kalbėti prieš karą; (2) 
nevalia jungti popiežiaus su fašizmu— 
nevalia sakyti, kad popiežius fašizmui 
pataikauja,, jį remia; (3) nevalia kalbė
ti prieš žydus; (4) nevalia kalbėti prieš 
negrus; (5) nevalia sakyti, kad Tarybų 
Sąjungos visuomeninė sistema yra ge
resnė kaip Jungtinių Valstijų.

Kuris mokytojas sulaužys bent vieną 
kurį šitų prisakymų, gali būti baudžia
mas, pareiškė kolegijos prezidentas.

Kai kurie šių “prisakymų” (pav. 3- 
čias ir 4-tas) yra gan žmoniški, tačiau 
kai sųimi juos visus penkis, išeina nei šis 
nei tas. Dr. Shuster, matyt, nori būti la
bai geras liberalas, bet jo tame gerume 
kyšo reakcija, kyšo storžieviškumas. 
Matyt, jis ir darė šiuos prisakymus tam, 
kad užčiaupti mokytojams burnas visa 
eile svarbių klausimų.

Paimkime kad ir karo klausimą. Yra 
karas ir karas. Dabartinis karas yra 
remtinas visų Amerikos žmonių, tačiau 
ne kiekvienas karas, kuriame Amerika 
dalyvavo, buvo pagirtinas karas. Ar tuo
met istorijos instruktorius Hunter ko
legijoje neturi teisės pasakyti savo stu
dentams tiesos žodžio ?!

Imkime antrąjį “prisakymą.” Kodėl gi 
mokytojas negali- (mūsų nuomone, jis 
privalo) pasakyti tiesos žodžio dėl Vati
kano politikos. Vatikanas, kurio valdovu 
yra popiežius, juk nėra neklaidingas (jis 
gali būti neklaidingas dvasiškuose daly
kuose, bet politiniuose, visuomeniniuose 
dalykuose, Vatikano istorija yra klaidų 
istorija) ir todėl mokytojas privalo savo 
studentams pasakyti, kas yra taip ir kas 
netaip. Argi šiandien Vatikanas neremia 
fašizmo? Kiekvienas sutiks, jog taip. 
Jis jį rėmė ir remia. Paimkime Mussoli- 
nio užpuolimą ant beginklės Ethiopijos, 
paimkime Mussolinio ir Hitlerio ir Fran
ko išstojimą prieš Ispanijos respubliką— 
ar Vatikanas nerėmė fašizmo?! Na, ir 
pagal dr. Shusterį, mokytojas privalo 
nieko’ tuo reikalu nesakyti arba, jei sa
kytį t- meluoti savo studentams!

I J

Tas pats ir dėl tarybinės sistemos. 
Kas sakė, kad mūsų, Jungtinių Valstijų, 
visuomeninė sistema yra be trūkumų, 
pati geriausia sistema pasaulyje? Kas 
sakė, kad mes negalime ir neturime mo
kytis iš kitų kraštų, kurių tarpe yra ir 
Tarybų Sąjunga? Argi buvo .ne vice
prezidentas Wallace, kuris viešai pareiš
kė, kad Didžioji Lapkričio Revoliucija 
buvo tęsinys, praplėtimas Amerikos Re
voliucinio Karo principų ir tradicijų? 
Jeigu šalies vice-prezidentas gali šitaip 
sakyti, tai kodėl kolegijos mokytojas ne
turi teisės dėstyti studentams to paties?

Mūsų nuomone, dr. Shusterio penki 
“prisakymai” mojasi tampriai suveržti 
žodžio laisvę toje įstaigoje, kurioje ji 
turi būti labiausiai pagerbta — kolegi
joje. •

N

Iš viso keistai skamba šitie Hunter 
kolegijos prezidento prisakymai. Gero 
jie nepadarys, o blogo, piūsų nuomone,— 
užtenkamai.

Raudonajam Kryžiui
LEND A HAND Mums Reikia Jūsų Pageltos

Ar jūs ištiesite; pagelbos ranką 1944 
Raudonojo Kryžiaus Kampanijai? 
Ar jūs paremsite šį reikalą—su prie
du kito svarbaus savanorio darbo, 
kokį jūs atliekate?
Savanoriai yra labai reikalingi pa
dėjimui atsiekti Raudonąjam Kry
žiui jo užsimojimo sukelti $200,000,- 
000 šiais metais didžiausioms jo pa
stangoms ir pasiaukavimams.
New Yorko dalis šiame užsimojimo 
yra $22,386,000.
Išpildykite žemiaus paduotą formą ir pri- 
siųskite žemiau nurodytu antrašu. O jei 
norite veikti kartu su lietuvių Komitetu, 
Lithuanian-American Committee, tai pri- 
siųskite ją lietuvių Komiteto antrašu.

__ please tear off coupon and mail today

everything else I’m doing for the war
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I will lend a hand as a Canvasser in the Block Canvass campaign of the 
Red Cross 1944 War Fund between March 1 and March 31, 1944. J

n Volunteer s Signature

.W BLOCK C4NV4SS COMMITTEE
RED GROSS 1944 WAR FUND OF

130 West 42nd Street .
New York 18, N. Y.

GREATER NEW YORK
Or Your Local 
Red Cross Chapter

Su 1 diena kovo (March 1st) prasideda 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus kampani
ja bei vajus sukėlimui $200,000,000. Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus mielaširdin- 
gumo darbai yra labai platūs ir neapsa
komai svarbūs. Jis turi gelbėti kariams 
mūšių laukuose, turi teikti moralę ir 
materialę pagelbą karių šeimoms; turi 
gelbėti maistu, medikamentais ir drabu
žiais nacių ir japonų nuteriotiems'žmo
nėms atkariautuose kraštuose.

Iš veiksmų lėktuvais .ant Vokietijos 
miestų ir nacių užgrobtų Franci jos sri
čių ir žiaurių mūšių Italijoje galima 
spręsti, jog Amerika ir Anglija ruošia
si didžiajai invazijai per Franci ją prieš 
nacius — ruošiasi antrajam frontui. Tai 
bus dideli mūšiai, juose dalyvaus milio- 
nai karių. Taipgi vis didesnės armijos 
yra siunčiamos prieš japonus. Artinasi 
baisių mūšių audra. Mes savo armijas 
turime paruošti, kad jos iš vakarų taip 
triuškinančiai muštų nacius, kaip juos 
muša iš rytų Sovietų Raudonoji Armi
ja. O tam būtinai reikalinga Raudonojo 
Kryžiaus pagelba.

Naciai, vejami iš Franci jos ir kitų Eu
ropos kraštų, kuriuos jie užgrobė, nepa
liks akmens ant akmens. Jie plėš viską 
iš žmonių ir nešis; jie degins miestus ir 
paliks žmones be pastogės, be maisto, be 
drabužio. Jie savo plėšikiškumą ir nuož
miausią barbarizmą yra įrodę Lietuvoje 
ir kitose vietose rytų fronte. <

Taigi Raudonasis Kryžius turi būt pri
ruoštas pagelbai Jungtinių Tautų ka
riams ir atkariautų kraštų žmonėms — 
ypač savo krašto kariams. Gi jo priruo- 
šimas yra mūsų visų reikalas. Visi turim 
Raudonajam Kryžiui aukoti, turime sa-

vanoriai darbuotis, rinkti aukų — turi
me sukelti $200,000,000 į Karinį Fondą.

Raudonojo Kryžiaus ateivių skyriaus 
direktoriaus J. F. Lurch pakvietimu 
New Yorke yra įsteigtas lietuvių Komi
tetas prie Amerikos Raudon. Kryžiaus, 
kuris vadinasi Lithuanian-American 
Committee. Jis susideda iš sekamų as
menų :

P. Buknys, pirm.; K. Petrikienė, vice- 
pirm.; ĄI. Sinkevičiūtė, sekr. Komite
to nariai: R. židžiūnas, Josephine Augu- 
tienė, Joseph Zakarauskas, Petras Ka- 
piskas ir R. Mizara.

Tą Komitetą galima praplėsti pride
dant atstovus nuo organizacijų. Visos 
organizacijos privalo išrinkti savo at
stovus į šį Komitetą ir privalo darbuo
tis, kad sukėlus kuo daugiausia aukų 
Raudonajam Kryžiui.

Prašome organizacijų kreiptis į Lith
uanian-American Committee, 427 Lori
mer St., Brooklyn, 6, N. Y. dėl blankų 
aukom rinkti ir dėl kitų reikalingų me
džiagų šioje kampanijoje. Komitetas 
aprūpins jus viskuom tam didžiajam 
darbui. • *

Taipgi svarbu varyti agitaciją organi
zacijų susirinkimuose. Lietuvių Komite
tas gali jums suteikti kalbėtojus, lietu
vius ir amerikonus iš Raudonojo Kry
žiaus, kurie trumpai galėtų paagituoti 
už paramą Raudonajam Kryžiui, bei su
pažindinti jūsų organizacijos narius su 
Raudonojo Kryžiaus svarbiais darbais.

Nesivėlinkime, stokime į darbą pačio
je pradžioje vajaus. Prisidėkime darbu 
ir grašiu prie mūsų krašto ir jo talki
ninkų greitos pergalės. ’

Lithuanian-American Committee
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

Vasario 12, Kasmočių svet. 
įvyko Marijonos ir Juozo Kup
činskų sidabrinis vedybinio 
gyvenimo paminėjimo pokilis, 
kuriame dalyvavo nemažai 
svečių, kaip vietinių, taip ir iš 
apylinkės. Smagiai besilinks
minant, skaniai pasivaišinę 
svečiai ir viešnios išreiškė 
daug geriausių linkėjimų drg. 
Kupčinskams, kad jie gyventų 
kuo ilgiausiai ir nepertrau
kiančiai darbuotųsi dėl darbo 
žmonių gerovės.

Vakaro pirmininkui, P. Be- 
čiui, paprašius, dalyviai sudė
jo aukų lietuviams kovotojams 
su žiauriausiais vokiečiais ban
ditais. Aukavo sekamai:

J. M. Kupčinskai $5.
Po $1: P. Beeis, M. Lumas, 

J. Baranauskas, M. Hatsinke- 
vičius, P. Shalinskas, G. O. 
Kazakevičiai, Karaziejai, St. 
Simas, Zajankauskas, F. Bun- 
kus, Ch. Balčiūnas, Vaznys 
(brooklyniečiai), J. Urbonas, 
Jakštys, M. Šidlauskienė, M. 
Smaidžiunienė, C. Pozara, A. 
Simokaitis, A. Griškevičia, Ch. 
Laužaitis, F. Klaston, Bara
nauskienė, Klimaitienė, Vely- 
kienė, O. Michel, .Zavišis, Lu- 
kauskienė, Laurinaičiutė, Kas- 
mauskas, A. Ringys, Bistrajus, 
Grisk evičienė, Homskienė ir 
Kasmochienė.

Po 50c: J. Vanagas, M. Ur
bonas, E. Kasparienė, T. Bar- 
čius, V. Alyta, Palevičienė ir 
Simokaitienė.

Po 25c: Pundzevičia, Dak- 
nys, Zakarkienė, Blažionienė, 
Vanagienė, Stadulienė ir Vez- 
džiunienė.

Reikia išreikšti padėka ir 
pagyrimas rengėjams Kut- 
kams, Lauzaičiams ir Bistrams, 
už jų pritarimą ir kooperaci
ją su pirmininku aukų rinki
me ir už puikią ir rūpestingai 
skanios vakarienės surengimą. 
Linkėtina taipgi, kad draugės 
ir draugai rengėjai savo įgyto 
patyrimo ir sumanumo nenu
stelbtų, bet sėkmingai panau
dotų ir ant toliau prigelbstint 
darbuotei organizacijinėje dir
voje.

Širdingai ačiuojame visiems 
aukotojams varde Lietuvos ko
votojų. Viso aukų $44.50.

Koresp.
Vieša Padėka ,

Mūsų ženybinio gyvenimo 
25-kių metų sukakties proga 
draugai surengė “surprise 
party.” Surengė draugai Bis
trai, Laužaičiai, Kutkai su pa
galba Vanagienės ii' Vezdžiu- 
nienės. Svočia buvo Julė Lau- 
zaidienė, svotas P. Kutkus. 
Pirmininkavo P. Bečys, o kitos 
draugės ir draugai patarnavo 
prie stalų.

Širdingai dėkojame drau
gėms ir draugams už surengi
mą party, taip gražias dova
nas ir gėlių bukietą. • Taipgi 
širdingai ačiū visiems dalyva
vusiems už taip didelį drau
giškumą.

J. M. Kupčinskai.

Miami, Fla. — Kalėjime

*
Raudonosios Armijos šauliu divizija maršuoja per išlaisvintą Roslavlj. Už pui

kų atsižymėjimą kovoje už tą vietovę, ši diviziją ,$apo pavadinta “Rosląyįio Šau
lį.. nivmi. ”

ŠTURMUOS PSKOVĄ
Amerikiečių spaudos ko

respondentai, todėl, teigia, 
kad šiomis dienomis Sovie
tai pradės šturmuot vokie
čius pačiame Pskove.

Pskovas, vadinamas var
tais į Latviją, pietinę Esti
ją ir Lietuvą, stovi ties 
pietiniu galu Peipus ežero, 
už 60 mylių į vakarus nuo 
Dno.

Maskva. — Sovietų kovū- 
nai visuose frontuose vasa
rio 17 d. sudaužė bei išmu
šė iš veikimo 61 vokiečių 
tanką it nušovė 12 jų lėktu
vų.

Berlyno radijas pranešė, 
jog Sovietai pramušė vokie
čių apsigynimo liniją vieno
je vietoje prie Krivoj Rogo, 
mangano ir geležies pramo- 
pėg centro, Ukrainoj.

nusinuodijo francūzas inži
nierius - išradėjas C. Be- 
daux, kaltinamas kaip na
cių agentas, Amerikos išda- 
vikas.'

POEZIJA, KURIĄ KIEK
VIENAS SUPRAS -1 
KURI TURI KĄ SAKYTI 
IR PASAKO!
Tai linksmų eilių rinkinys:

Atlikto Kriukio

DAUG LABŲ DIENU
I - Kaina su Prisiuntimu $1 

Kreiptis pas autorių
R. ŽIDŽIŪNĄ 

arba Laisvės Administracijoj 
427 LORIMĖR STREET 
 Brooklyn, 6, N. Į.

Bostoniečiai šią knygą galit 
gauti pas Ig. Kubiliūnu. 
-~J." 'U ....i. *
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Trečiadienis, Vasaiio 28, 1944

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

i

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

S‘•J j

Biskis Istorijos iš Lietu 
vos Moterų Organi

zavimosi
Dr. Johanna Baltrušaitienė

LIETUVIŲ MOTERŲ SUSIVIENIJIMAS
1903 metais keletos lietu

vių moterų prašvito mintis, 
kad pas visas atgimstan
čias tautas labai daug pri
sidėjo moterys. Ir pas mus 
Lietuvoj moterys turi akty- 
viškiau dalyvauti judėjime 
ir turi jos susiorganizuoti, 
nors minių apšvietimą pa
siimti į savo rankas.

Paskirti buvo vieni me
tai moterų darbų programo 
apgalvojimui ir kad tie me
tai nepražūtų, per tą laiką 
jos pačios turėjo apsišvies
ti tautos dalykuose ir steng
tis padaryti savo namus ti
krai lietuviškais. Metas 
praslinko... tie metai gy
venime padarė tokias per
mainas, apie kurias mes 
nei nesapnavome — atsi
stojom ant revoliucijos 
slenksčio, o 1905 metais 
birželio 13 jau atvirai pa
virto į Lietuvos inteligenti
jos sueigą, kur tarp kitko 
apie 50 atvykusiųjų mote
rų susirinko pasikalbėti, 
pasiklausyti prirengtų re
feratų.

Pora savaičių prieš ge
gužinę Mintaujos (gerai 
man žinoma Mintauja) mo
terų ratelis sustatė suva
žiavimo programą, stengėsi 
jame užkliudyti maž-daug 
visas puses moterų klausi
me.

Buvo paskaitytas progra
mas rusų moterų susivieni
jimo kovai už lygias su vy
rais teises. Buvo Apskelbta, 
kad norint galima prisidėti 
prie rusų moterų susivieni
jimo, taipgi ir su lenkėmis 
Lenkijoj.

Moterys buvo taip pail-

Today's Pattern

"Forma 
tik jaunuolių figūrai, nuo 12 
iki 20 dydžio.

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

9053
No. 9053 gaunama

sę, kad nebenorėjo klausyti, 
ir liko informacijų biuro 
klausimas neišspręstas.

Pasibaigus susirinkimui 
ir išsiskirsčius, opozicija 
susirūpino, kad suvažiavi
mas nepasiliktų tik kaip 
malonus pasikalbėjimas. 
Tą patį vakarą teatre su
sirinko moterų būrelis, ku
ris nusprendė, kad, norint, 
idant darbas eitų, reikia 
būtinai vėl susirinkti ne vė
liau kaip už mėnesio ir su
siorganizuoti, susivienyti, 
vardan doriškos, politiškos 
ir ekonomiškos laisvės, pa
stačius sau kaipo svarbiau
sią užduotį — platinti ap- 
švietą, tautišką ir politiš
ką susipratimą. Opozicija 
sutiko pristatyt savo pro- 
gramo projektą, iš kurio 
projekto išdirbs tam tikrą 
programą; norėta, kad in
formacijos biuras imtų ir 
organizacijos biuro prieder
mes.

Vilniuje birželio 30 d. lie
tuvės buvo pakviestos daly
vauti tarptautiškame susi
rinkime, kurio užduotis bu
vo pakelt protestą prieš 
Buligino sustatytą caro du
rnos projektą. .

Tas protestas turėjo būt 
paduotas per rusų moterų 
susivienijimą į visų moterų 
susivienijimą; šis turėjo 
pristatyti jį žemaičių susi
vienijimui — 6 liėpos, 1905 
m. Kiekvienos tautos mote
rų ratelis išdirbo savo pro
testą. Lietuviškam protes
te buvo trumpai pasakyta,! 
kodėl tas projektas caro du
rnos netikęs ir paaiškinta, 
kad mūsų tauta gal tik pa
sitenkinti, jeigu turės au
tonomiją Lietuvos etnogra
fiškose ribose su seimu 
Vilniuje , išrinktu visuoti
nu, slaptu, lygiu ir betar
pišku balsavimu. Lenkės 
pasijuto baisiai užgautos, 
kad lietuvės užsimano auto
nomijos Lietuvos etnogra
fiškose ribose, kad tas 
prieštarauja jų kultūriš
kiems reikalams, nes lenkų 
tauta bus tada padalinta į 
tiek daug dalių, kad nustos 
savo spėkų: “Įsivaizdinkite 
tik, jau dabar turime 3 
priešų užimtas dalis: Vo
kietijoj, Austrijoj ir Rusi
joj.”

Dabar pačioj Rusijoj rei
kalauja sau atskirai auto
nomijos Lenkų žemė etno
grafiškose ribose, čia vėl 
atsiskirs Lietuva, Baltaru
sija, Ukraina! Lenkai nie
kuomet ant to nesutiks! 
Turi būti autonomija Lie
tuvos ir Baltarusijos drau
ge, ypač tos Baltarusijos 
dalies, kuri buvo po lenkų 
kultūros įtekme, tai yra 
Minsko, Gardino, Mogilevo, 
Vitebsko ir dalis Vilniaus 
gubernijų. Tie baltarusiai 
patys savo susirinkime, ne
toli nuo Minsko, išsireiškė 
savo norą neatsiskirti nuo 
Lietuvos ir furėti vieną su 
ja seimą Vilniuje.

Lietuvės vienok atkakliai 
laikėsi savo, buvo joms len
kių pasakyta, kad turi iš
eiti, nes jų nuomonės su 
kitų nuomonėmis nesutin-

ka. Žydės prašė pasilikti; 
bet pirmsėdė pasakė, kad 
jeigu nesutiksime drauge 
siųsti protestą, tai nutarti, 
kad kiekviena tauta siųstų 
skyrium.

Apie tą atsitikimą buvo 
pranešta informacijos biu
ro ir prašyta, jei jau neno^ 
retų prisidėti, kad nors ke
lią parodytų, kaip pasiųsti 
į Maskvą mūsų protestą, 
po kuriuo pasirašė 230 su 
viršum ypatų.

Biuras tęsė su atsakymu, 
galų gale pasisakė, kad jau 
vėlu esą ir — kelio neži
nančios.

Betgi vilnietės nusiuntė 
savo protestą į Maskvą, ku
ris buvo labai maloniai pri
imtas moterų susirinkime.

Vėl praėjo kiek laiko.
Maskvietės, norėdamos 

prilaikyti su mumis ryšius, 
atsiuntė visokias informa
cijas ir užkvietimą daly
vauti delegačių susivažia
vime spalio mėnesį.

Reikėjo dabar šauktis 
prie visuomenės.

Vilnietės nenorėjo vienos 
atsiliepti, todėl paėmė jos 
ant savęs iniciatyvą su
šaukti platesnį susirinkimą, 
išdirbimui programo ir nu
tarimui, ar prisidėti prie 
rusių susivienijimo ar ne. 
Rugsėjo 22 ir 23 dd. visuo
tinas susirinkimas išdirbo 
žemiau paduotąjį progra
mą. Buvo nutarta neeiti į 
rusių susivienijimą kaipo 
skyrius, bet susidėti su jo
mis ant federatyviškų pa
matų, kaip lygiomis; priža
dėta padėti kiek galėsime 
visuose jų darbuose, kurie 
neprieštaraus mūsų pro
gramų!, o palies ir mūsų 
■reikalusr Visa ?'tai .buvo pa
vesta mūsų atstovei j biurą

rusų moterų susivieniji-1 
mo; jo gerai valiai buvo| 
pavesta kviesti ar ne mūsų 
atstoves ,į delegačių susiva
žiavimą, c*

Rugsėjo 25 d. dar įvyko 
tarptautiška sueiga Vilniu
je; joje dalyvavo drauge su 
vilnietėmis ir viešnios, atvy
kusios į visuotiną susirin
kimą.

Susirinkimo tikslas buvo 
susipažinti su programais 
veikiančiųjų Vilniuje mote
rų ratelių ir išaiškinti, kaip 
kiekvienas ratelis atsineša 
prie caro durnos. Pasirodė, 
kad visos buvo už boikotą 
ir sutiko sueigos vardu pa
reikalauti nuo Vilniaus 
miesto rinkikų, kad jie, kai
po krašto atstovai, atsisa
kytų nuo rinkimų, o 'reika
lautų federatyviško Rusijos 
surėdymo ir sušaukimo Vil
niun įsteigiamojo susirinki
mo, išrinkto visuotinu, ly-| 
giu, slaptu ir betarpišku1 
balsavimu be skirtumo ly
ties, tautos, tikėjimo ir luo
mo.

Rugsėjo 28 d. protestas 
trijose kalbose tapo preze- 
so rinkikų susirinkime per
skaitytas.

Rugsėjo 25 d. buvo pa
keltas užmanymas paturėti 
Vilniaus daktarų sanitarų 
projektą, įneštą į miesto ta
rybą, panaikinti regimen- 
taciją. Moterys da nuo sa- 
vęs pridėjo 
panaikinti 
namus. '

I Ką Rengiate Moterų 
Dienai Paminėti

Mote iii tarptautinė die
na, kovo 8-ta, jau netoli, vos 
už poros savaičių. Tą dieną 
ir per visą kovo mėnesį ar
ba artimai prieš ir po kovo 
mėnesio, visame pasaulyje 
rengiami masiniai susirin
kimai, pramogos, o kur ne
galima masiniai, tai nors 
grupių moter. suėjimai salė
se ar privatiškuose namuo
se. Juose pasidžiaugiama 
nuveiktais darbais ir nutie
siama planai ateities dar
bams,' akstinama moterys 
stoti į orgnizuotą darbą, 

‘šviestis, ginti savo ir abel- 
inai liaudies teises, jieškoma 
daugiau talkininkų svar

biems visuomeniškiems dar- 
I bams.

Šiemet, turint sumušti 
hitlerizmą - fašizmą juo la
biau tas viskas svarbu, dar 
daugiau reikia moterų tal
kos dideliems darbams. Ką 
veikia jūsų kolonija? Pra
neškite spaudoje kitų žiniai 
ir pavyzdžiui.

Hartford, Conn.
ALDLD kliubietės ne juo

kais pradėjo dirbt, kad pa
reikalavimą dėjus priešą sumušti: vie- 

paleistuvystės nos virbalais, kitos ada- 
Tam tikslui nu- tom, trečios sortuodamos ir 

sprendė rinkti parašus, ku- lopydamos drabužius dėl 
rie priduos stiprybę moterų 
reikalavimui.

Tokia yra pradžia Sus. 
Ųiet. AĮoterų. Gaųa, sunkiai 
ėjo jo pagimdymas.
(Pranešimai tilpę “Varpo”

9-10 num. 1905 m,)

karo nuktentėjusių, o dar 
kitos su doleriais arba au
kodamos kraują del Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus.

Lietuvos Žfnonių Dukrelėms
Maloni Globėja

Yra žmonių, kurie apie 
save ir savo darbus garsiai 
neišsikalba, bet kada apie 
juos iš netyčių sužinai, ne
gali atsipeikėti iš nuosta
bos, kokius kalnus darbo 
jie bus nudirbę visuomenei 
patylomis.

Viena iš tokių tylių, bet 
našių darbininkių yra Mar
celė Yakštienė, gyvenanti 
Brooklyno priemiestyje 
Woodhavene. 1

Marcelė rečiau užeina į 
Lietuvos Žmonėms Drabu
žių Centrą, 417 Lorimer 
St,, Brooklyne, bet su kiek
vienu atėjimu ji atneša ry
šulėlį jau pasiūtų naujų 
.suknelių mergaitėms ir iš
sineša ryšuliuką prisirin
kus šmotelių naujo audek
lo. Tankiai' tie šmoteliai 
jau atrodo visai nereikš
mingais, perdaug mažy
čiais, bet jai jie kai tik pa
sitarnauja padaryti sukne
les žaviomis kombinuotėmis 
spalvų ir raštų. Žinoma, 
lengviau būtų juos atsikir- 
pti iš gabalo, susitaupytų 
daug darbo. Bet čia prisi
eina siūti iš to, ką turime 
ir tokie šmoteliai be keno 
gabios ir pasišventusios 
rankos nusimėtytų niekais.

Pridėjus darbo, daug ir 
sunkaus darbo, tie šmote
liai duos mažytėms Lietu
vos mergaitėms daug kryk
štaujančio džiaugsmo ir jų 
motinoms ar globėjoms pa
lengvins jų dengimo pro
blemą.

Lietuvaitė Atstovė Tarybų 
Sąjungos Aukščiausioje 

Taryboje

$
3

I
1

Rašo JONAS ŠIMKUS
Elena Geležiūnaitė yra 

dar jauna moteris, kalbanti 
grynai suvalkietiška tarme. 
Vilkaviškio apskrities gy
ventojų ji tapo išrinkta at
stove į Tarybų Sąjungos 
Aukščiausiąją Tarybą. Ji 
yra gimus' Lauckaičių kai
me, Kibartų distrikte, pa
čiame Vokietijos parubežy- 
je. — Aš vokiečius kiaurai 
pažįstu, — sušuko Geležiū
naitė, kuomet aš jai pasa
kiau, kaip vokiečiai 
veik visus lietuvius 
gimtųjų Kibartų.

Elena gimė lauko 
ninko šeimynoje ir

išvarė 
iš jos

darbi- 
uždar-

Brooklyno Kliubie- 
čių Darbuotė

pragyvenimą 
žmones nuo 
amžiaus. Ji-

Yakštienė jau pasiuvus 
virš 20 suknelių, neskaitant 
smulkesnių drabužiukų. 
Gavus didesnį Šmotelį audi
mo, ji siuva dideles sukne
les merginoms ir moterims, 
iš mažyčių — pačioms ma
žiausioms.

Pasitaiko ir taip, kad 
drabužių centre pritrūksta 
naujo audimo gabalų, ka
dangi ant jų dirba ne ji 
viena — siuva iš šmotukų 
drabužiukus vaikams Čepu
lienė, Levanienė ir kai ku
rios kitos, — tad jinai1 ei
na audeklų jieškoti sviete. 
Susiėjus kurią namie siū
tus drabužius mėgstančią 
moterį pasiūlo atnešti du 
audeklus, viena savajai su- 
kneleų kurią ji pasiuva už 
dyką, o kitą audeklą Lietu
vos mergaičių suknelėms 
mainais už jos darbą. Jei
gu skaityti ir tas, tai jinai 
jau pasiuvusi kur kas dau
giau, negu minėta.

Tiek daug ji pasiuva nė 
dėlto, kad jinai neturėtų 
kito užsiėmimo ar rūpesčių. 
Jinai užaugino du puikius 
sūnus Praną ir Antaną, 
abu jau senai kariškoj tar
nyboj, abu jau yra atsiekę 
paaukštinimų. Darbe ji ra
minasi, darbu ji nori pa
greitinti sunaikinimą hit- 
lerizmo-fašizmo, darbu ji
nai, nors ir ne tiesioginiai, 
bet tikriausia padeda ir sa
vo sūnams mušti hitleriz
mą.

Brooklynietė.

Taip, draugės, visos turim kliubietės susidėjusios 
dirbt ir dar daugiau.

V. Širvidienė į: 3 mėnesius 
numezgė 8 sveterius, 7 su 
ilgom rankovėm, 1 be ran
kovių ir daugiau vilnų pra
šė duot. Kas pamanys, kad 
kitų darbų neturi — turi 
daug, nes yra ūkininkė, pa
ti prižiūri gyvulius, paukš
čius ir namų ruošą. Visgi 
surado laiko tiek numegst. 
Daugiau tokių širvidienių!

V. Kazlau numezgė 2 sv. 
ilgom rankovėm ir 3 poras 
kojinių.

O. Šilkienė— 2 ilgom ran
kovėm.

A. Ling — kojinių.
M. Pilkauskienė 4 p„ ko

jinių. O kitos dar mezga, 
kaip bus jų mezginiai gata
vi, tai prisiusime. Visom 
didelis ačiū!

Vilnų fondui aukavo va
sario 13:

Moterų Kliubas $10. M. 
Kazlauskienė $2, M. Berno
tienė $2. Po $1: O. Visoc- 
kienė, V. Vasil, J. Beržinis, 
K. Naktinienė, O. Virketie- 
nė, O. Šilkienė ir V. Kaz
lam O. Giraitienė 75c. Viso

biavo sau 
dirbdama pas 
aštuonių metų 
nai ne kartą vokiečių ūki
ninkų buvo mušama ir ma
tė daugiau vokiečių blogda- 
rybių ir neteisybių, negu 
kas nors kitas. Jai labai rū
pi Klaipėdos likimas.

“Širdingai trokštu, kad 
baisus neteisėtumas vokie
čių padarytas mūsų bro- ‘ 
liams ir Klaipėdai būtų ati
taisytas, kad jie ir vėl būtų 
nariais linksmos Lietuvos 
šeimynos. Man darosi gėda 
ir skaudu, kuomet aš atsi
menu, kad taip vadinama 
nepriklausoma Smetonos 
Lietuva nesipriešino agre
soriui ir atidavė hitlerinin
kams Klaipėdą. Aš giliai 
jaučiau, kaip kad ir visi' 
lietuviai tuomet jautė, kad 
mes nebuvome tuomet lais
vi, nei buvome nepriklauso
mi ir kad mes buvome be
jėgiai. Mes buvome žemina
mi ir niekinami per bile ką, 
kas to norėjo. Bet do dau
giau nebus. Joks agresorius; 
daugiau neskriaus ir ne
baugins mūsų dabar. Lietu
va bus ne vien tik laisva ir 
nepriklausoma, bet 
linga, kadangi mes 
esame neatskiriama 
.didžiosios Tarybų 
gos. Ne vien tiktai 
Lietuvos Tarybų Respubli
kos, bet ir armijos visų ki
tų respublikų imsis už gin
klo mūsų apgynimui.”

Ilgą laiką Geležiūnaitė 
dirbo paprasta darbininke 
Brovol tabako fabrike Vil
kaviškyje. Jinai gerai žino
ma Suvalkijos darbinin
kams. Po išvažiavimo į už
frontę jinai tuojau stojo 
dirbti audinių fabrike Fer- 
ganoj, Centralinėj Azijoj,

Pereitą ketvirtadienį, 
nors lijo ir oras buvo gana 
prastas, susirinko gražus 
būrys kliubiečių į savo su
sirinkimą. Ir ne tik kad su
sirinko narės, bet atsivedė 
ir keturias naujas. Kliubas, 
taip sakant, “auga kaip ant 
mielių.” Šiame susirinkime 
įstojo šios naujos narės: 
Vinitskienė, Sakalauskienė, 
Sungailienė ir Nargelienė.

Kadangi d. Stankaitienė, 
mus ^puikiai pavaišino pe
reitame susirinkime, t a i 

nu
pirko d. Stankaitienei gra
žią stiklinę vazą su gėlėmis 
ir įteikė jai šiame susirin
kime. Įduodama šią dovanė
lę, d. Petrikienė padėkavo- 
jo d. Stankaitienei už sek- 
retoriavimą kliubui su virš 
tris metus ir palinkėjo, kad 
d. Stankaitienė, šiek tiek 
pasilsėjus, vėl užimtų vietą 
valdyboje.
n Draugas Buknys, Laisvės 
administratorius, ir vėl at- kur ji pasiliko virš metus

ir ga- 
dabar 
dalimi 
Sąjun- 
armija

I
a

Didelis ačiū. . Kaip tik 
gausime daugiau vilnuotai 
daugiau talkos prašysime.

Mezgimo Komisijos Nare

lankė mūsų susirinkimą. Jis 
atėjo išreikšti padėkos žo
dį kliubietėms už taip gerą 
talką — surengimą Laisvės 
bankieto ir prašė darbinin
kių Laisvės bazarui, kuris 
įvyks kovo 3, 4 ir 5 dd., 
Brooklyne. Čia ir vėl be jo
kių diskusijų apsiėmė net 
22 draugės padirbėti.

Iš valdybos raportų pa
sirodė, kad darbas eina vi
su smarkumu, kaip mezgi
me taip ir drabužių priren- 
gime Lietuvos žmonėms, 
nukentėjusiems nuo karo. 
Krautuvė atdara veik kiek
vieną dieną ir vakarą.

Plačiai diskusavome mū
sų rengiamus pietus, kurie 
įvyks 27 d. vasario, Laisvės 
name. Tai bus oficialis ati
darymas mūsų krautuvės. 
Nereikia nei sakyti, kad šie 
pietai bus puikūs. Mūsų 
geriausios gaspadinės įeina 
į komisiją rengimui šių pie-

laiko. Jinai matė ir pagy
veno daug sunkumų, jinai 
sako: — Džiaugiuosi gyve
nanti šiuose nepaprastuose 
laikuose, kuomet mes esa
me pergalingais prieš tuos 
amžinuosius Lietuvos žmo
nių priešus vokiečius, kuo
met valanda išlaisvinimo 
mūsų Tarybų Lietuvos Res
publikos, kuriai aš galėsiu 
duoti visas savo pajėgas, 
yra jau taip artima.

So. Boston, Mass

4

AR JAU GAVOTE NARĮ 
APŠVIETOS DRAU

GIJAI?

Liet. Literatūros Drau
gijos naujų narių gavimo 
vajaus pirmas menuo jau 
baigiasi, beliko tik trys. Pa
nagrinėkime, kiek jau nu
dirbome ir ar tuo greitu
mu dirbdamos pasieksime 
savo kvotos. Jeigu ne, pa
skubinkime savo darbą.

Kitas parengimas ruošia
mas kovo mėnesį paminėti 
moterų dieną. Šio parengi
mo pelnas bus skiriamas 
Raudonajam Kryžiui. Beje, 
mes nepasitenkinsim tik 
suruošdamos parengimus 
Raudonojo Kryžiaus nau
dai. Kliubietės apsiėmė eiti 
po'stubas rinkti aukas Rau
donajam Kryžiui per vajų.

EVA

Iš ALDLD Moterų Veikimo
Kad sėkmingiau prisi

rengus prie atžymėjimo 
tarptautinės moterų dienos, 
kovo aštuntos, d. K. Petri- 
kienės, iš Brooklyn, N. Y., 
prakalbų diena perkelta.iš 
kovo 5-tos į 12 dieną. Tai
gi, dabar garsioji moterų 
tarptautinės dienos iškilmė 
įvyks nedėlioj, kovo 12 die
ną, 2:30 po pietų, Munici
pal Auditorijoj, So. Bosto
ne. Prie to bus graži kon
certinė programa: dainuos 
Frances Beaudin ir d. Gri
ciūtė iš Bedford, Mass. Ir 
šoks senai Bostono apylin
kėj pagarsėjus rusų šokikų- 
grupė.

Mūsų dd. mezgėjos vėl tu-
(Tąsa 5-me pusi.}
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PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

(Tąsa)
Į šauksmus subėgo visi tarnai. Išblyš

kusią Liudviką iškėlė iš ratų ir tik tada 
puolė prie besiblaškančio ant žemės ark
lio, po kuriuo gulėjo Raimondas. Kai 
jį, pagaliau, pavyko išlaisvinti, Raimon
das nerodė gyvybės žymių. Jį paguldė 
ant žemės. Be kraujo lašo veide, rodos, 
sunkiai miegojo.

Vyrai rūpinosi arkliais. Kumelys gu
lėjo pralaužtu kiaušu taip pat nejudėda
mas, kaip ir tas, kuris jį nukovė.

— Juk jis galvą jam sudaužė! Tokį 
brangų arklį pražudė, — prašneko pa
galiau susivaldęs Vladislovas.

— Ačiū dievui, kad grafienė nepalies
ta! Jėzau Kristau! Ir grafas Edvardas 
išvažiavo, — prašvebeldžiavo išdžiūvu
siomis iš susijaudinimo lūpomis Juoza
pas.

Ką tik praėjusią Vladislovo baimę pa
keitė įdūkimas, ir jis užsiptiolė apsto j u- 

. sius tarnus.
— Tai vis dėl jūsų, velniškų veltėdžių! 

Sustingote, nenaudėliai! Kur jūs visi 
buvote, kai atvažiavo bričkutė? Ir kaip 
drįsta visokie kareiviai trankytis čia su 
savo tarškalais?

Tatai jau buvo taikoma ką tik iš na
mų išėjusiam Zonnenburgui. Majoras at
siprašė Liudvikos už padarytus nemalo
numus. Vladislovas greitai priėjo prie 

I jo.
— Pone majore, aš reikalauju areštuo

ti tą pramuštgalvį, kuris ko neužmušė 
grafienės. Be to, arklys atsieina kelis 
tūkstančius markių, kurių tas jūsų idio
tas per visą gyvenimą neuždirbs. Paskui 
jūs turite išaiškinti savo kareiviams, kad 
čia ne užvažiuojamas kiemas,—darkyda
mas žodžius, vokiškai kalbėjo Vladislo-

• vas.
Aukštas, sausas, kaip raudonakė, ma

joras mandagiai atidavė pagarbą Liud
vikai ir pasisuko į Vladislovą.

— Ko jums iš manęs reikia, jaunuo- 
i li?

— Aš jums ne jaunuolis, o grafas Mo- 
gelnickis! Prašau šito neužmiršti, pone 
fon Zonnenburgai!

— Puiku. Tačiau jeigu jūs ir toliau 
kalbėsite tokiu tonu, tai aš atsisakau 
klausyti. Motociklininkas atliko savo pa
reigą ir neturi atsakyti už tai, kad jūs 
metėte vadeles ir palikote grafienę liki
mo malonei, — atrėžė Zonnenburgas ir 
nuėjo su kareiviu į namą, plėšdamas vo
ką su užrašu: “Visai slaptai, labai sku
bu. Atplėšti pačiam.”

Tame sumišime Raimondą užmiršo. 
Liudvika pirmiausia tai pastebėjo?

— O, dieve, kodėl gi jūs palikote jį be 
pagalbos? — sušuko ji. — Tuoj neškite 
į namus! Stefa, paprašyk majorą, kad 
atsiųstų felčerį...

Majoras savo kambaryje skaitė:
— “Perduodu šifruotą radiogramą... 

dvitaškis....
Austro-Vengrijoje didžiausias sąmy

šis... Jo imperatoriškoji ir karališkoji di
dybė atsisakė sosto... Įsakau visomis 
priemonėmis ligi agitatorių sušaudymo 
imamai išsaugoti kariuomenėj drausmę... 
Taškas... Vykdyti tiktai vyriausios vado
vybės įsakymus. Liudendorfas...

Papildomi nurodymai siunčiami... per
skaičius sudeginti...” — šnibždėjo Zon
nenburgas.

— Stiprus apalpimas. Tačiau niekas 
nesulaužyta. Kol kas nereikia aprengti. 
Tuoj mes įšvirkšime kamfaro, — kalbėjo 
vokietis felčeris su Raudonojo Kryžiaus 
raiščiu ant munduro rankovės.

Raimondas gulėjo plačioje sofoje rū
komajame kambaryje, šilta antklode už
klotas. Jį slaugė tarnas Adomas ir Pran
ciška. Stefanija taip pat veikliai daly
vavo jų rūpesčiuose.

Kai Raimondas pradėjo atsigauti, į 
kambarį įėjo Liudvika.

— Štai... Pulsas jau darosi ryškesnis... 
Jaunuolis elgiasi gerai. Dabar jam rei
kia visiškos ramybės. Kas tai? Trimituo
ja susirinkti? Aš turiu eiti. Po valandos 
sugrįšiu. Bet jo nereikia palikti vieno, 
—pasakė felčeris, keldamasis nuo so
fos.

(Bus daugiau)

Chinietis karys, Amerikoje išlavintas, iš mašininės 
kanuolės piškina japonus. Kiti du kariai skubinasi jam 
pagalbon. Paveikslas trauktas susikirtime su japonais 
prie Chinijos miesto Changteh.

Toronto, Canada

. •z

LOWELL MASS
Kas Jau Atsibuvo Ir 

Kas Dar Bus?
29 dieną atsibuvo

paminėjimas 25-kių

sveikatos ir geros

nuo tos pares yra 
paskirta ir Lietuvos 
reikalams.

Sausio
draugų Marijonos ir Rafolo 
Čiuladų
metų vedybinio gyvenimo. Tai
buvo nevien vedybinio gyveni
mo minėjimas, bet svarbiausia, 
tai jų ilgamečio darbavimosi 
pažangiajame judėjime.

Buvo šaunus bankietas. Tą 
parę surengė Čiuladų artimes
ni draugai. Draugų, giminių 
ir svečių dalyvavo daug ir vi-

si linkėjo draugams čiuladams 
geriausios 
ateities.

Rodosi, 
gera dalis 
gelbėjimo

Draugai Marijona ir Rafo- 
las jau daug metų darbuojasi 
darbininkiškoj dirvoj. Dau
giau negu jų vedybiniame gy
venime yra metų. Tai labai 
puikus rekordas jau atgyven
tos praeities.

Ypač draugė M. čiuladienė

Pirkite Liet. Literatūros Draugijos Knygas
Lietuviu Literatūros Draugija jau yra išleidus 50 skirtingais 
pavadinimais knygų. Tas daug prisidėjo prie bendro lietuvių 
kultūrinio pakilimo. Daug mūsų knygų jau yra išsibaigę arba 

mažai turime. Šiuo laiku dar galima gauti sekamų knygų 
nupigintomis kainomis; KAINA

Buvo
Uud. Bonaparto 18-ji ir Piliečių Karas Francijoj.—K. Markso $1.50 
Darbininko Sveikata.—628 pusi. Dr. J. J. Kaškiaučius ..............
Pasaulio Stebuklai, moks. veik.—416 p. Dr. J. J. Kaškiaučius 
Aliejus, puiki apysaka.—Upton Sinclair, 792 pusi.........................
Spalis ir Kitos Apysakos, iš Revoliucijos Rusijoj.—288 pusi......
Pirmoji Sovietų Valdžia Lietuvoj.—Parašė V. Kapsukas. Daug 

faktų apie kaizerininkų okupavimą Lietuvos. 240 pusi.
Povilas Jurka.—R. Mizara-Rasoda. Apysaka, turi 318 pusi........
Gamta ir Žmonės.—M. Iljlno, mokslo knyga. 316 pusi..............
Kelias į Naują Gyvenimą.—A. Bimba, mokslo knyga. 264 pusi, 
ūkanos.—M. Rasoda, apysaka, arti 400 pusi...............................
Lietuvių Tautinio Atbudimo Pionieriai.—Dr. A. Petriką, 360 p. 
Istorija Soc. K. Partijos ir Revoliucijos. 450 pusi.............. ..........
Tarybų Galybė.—Vysk. H. Johnson, 236 pusi................................
Amerikos Demokratijos Steigėjai. Svarbi knyga. 360 pusi........
Didysis Lietuvių Tautos Priešas. Labai svarbi knyga iš Lietu

vos istorijos kovų prieš vokiečius užpuolikus. 256 pusi.

3.00
2.00
2.50
1.50

1.00 
1.00 
1.50 
1.00 
1.50 
1.50 
2.00 
1.25 
1.50

1.50

Dabar
$ .50

1.00
.50

1.00
.50

labai daug dirba visų mūsų or
ganizacijų parengimuose. Lai 
draugai niekad nenuilsta besi
darbuoją už gražesnį rytojų!

Kas Dar Bus?
Vasario 27 dieną, 2 vai. po 

pietų, L.P. Kliųbo svetainėje, 
338 Central St., 1WO rusų vie
tinė kuopa rengia gerą ban- 
kietą. O kaip rusai rengia, tai 
pas juos visuomet esti gražu ir 
linksma. Ir tą patirsime tik
tai dalyvaudami jųjų paren
gime. Daug ir lietuvių ten da
lyvaus.

Gi tą pačią dieną, tik jau 
7 vai. vakare, graikų bažnyčios 
svetainėje, 219 Worthen St., 
bus rodoma labai graži Sovie
tinė filmą “Mašenka.”

Nei vienas nepraleiskite ne
matę tos puikios melodramos, 
kurioje rodoma, kaip Sovietų 
jaunuomenė karo laike gyve
na ir kovoja už išvadavimą 
savo mylimos šalies.

Įžanga 50 centų ypatai. 
Priedui bus ir kiti labai įdo
mūs dalykai parodomi.

Taigi, kurie žmonės norės, 
galės lengvai atbūti abiejose 
vietose: bankiete ir vėliau 
krutumuose paveiksluose.

Mūsų Liet. Literatūros Drau
gijos 162 kuopa gerai veikia. 
Ne vien, kad jau apie 80 narių 
yra sumokėję duokles už šiuos 
metus, bet draugai mato rei
kalą paremti ir Apšvietos Fon
dą. Tam tikslui iš kuopos nu
tarėme paaukoti $5 ir nariai 
suaukavo $9, tai bendrai pasi
darė $14.

Vėl gavome 2 naujus narius, 
o pirma jau turėjome 4. Liko 
išrinkti geri vajininkai, kurie 
darbuosis gavimui naujų na
rių. Liko išrinkta valdyba 
1944 metams iš veiklių narių, 
kurie, manau, gerai darbuosis.

Apšvietos Fondui aukavo se
kamai :

Po $1: J. Skeberdis, S. .Žos
tautas, P. Gutauskas, P. Ples- 
kus.

Po 50c : E. Laurusevičienė, 
V. Strazevičius, P. Gavėnas, 
P. Stukas, J. Barčas, S. Kap- 
tainis, J. Viltrakis, J. Račys, 
A. Karpavičius.

Po 25 centus: D. Bernata
vičius ir K. Radzevičius. Vi
siems aukavusiems širdingai 
ačiū. J.

Partizanai Supliekė Hitleri
ninku Ofensyvą

Maskva. — Daugelis vo
kiečių ir rumunų vas. 7 d. 
pradėjo ofensyvą prieš so
vietinius partizanus, kurie 
atakavo nacius apsupimo 
srityje, į vakarus nuo Čer- 
kassų, Ukrainoje. Partiza
nai per penkias dienas ug
ningai kovojo prieš užpuoli
kus; užmušė apie 800 prie
šų, o kitus privertė pabėgti. 
Hitlerininkai, bėgdami, pa
liko ir sužeistus saviškius.

AR JAU DAVEI DOVA
NU LAISVĖS BAZARUI?

BINGHAMTON, N. Y.
LDS 6 kp. ruošia vakarienę vasa

rio 26 d. Bus ir kitokį pamargini- 
mai tą vakarą. įvyks Lietuvių salė
je, pradžia 5 vai. vakaro. Komisija 
ir šeimininkės rengiasi su nepapras
tai gardžiais valgiais namie gamin
tais. Taipgi bus ir įvairių gėrimų. 
Vakarienės kaina nebrangi, tiktai 
50c. Įžanga nemokama. Kviečiame 
visus dalyvauti. — Rengėjai.

(44-46)

HARTFORD, CONN.
Laisves Choro susirinkimas įvyks •> 

24 d. vasario, 155 Hungerford St. 
Prasidės 8 v. v. Malonėkite visi 
choristai ir choristės dalyvauti, nes 
bus svarbus susirinkimas. — S. Ma- 
kaveckas, org. (44-45)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas 

įvyks 27 d. vasario, 2 vai. dieną, 
143 Pierce St. Malonėkite dalyvau- * 
ti. — Org. (44-46)

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 

Apdraudos Organizacija
► Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000.
I Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15.
I Visiems įstojimas veltui.
> Mėnesinė mokestis pigiausia...
I Priima naujus narius nuo 2 metų iki 
60 metų amžiaus.WORKERS. INC.

įsirašyk dabar ir savo šeimą įrašyk. Išpildyk žemiaus telpančią 
blankutę Ir pasiųsk sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St. Brooklyn, 6, N. Y.

! Aš noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

i. Mano vardas....................................................................................................... i

I Antrašas................................................ ...............................................................

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

j LeVANDA j 
j FUNERAL PARLORS j 
į Incorporated j

J. LEVANDAUSKAS
i Graborius-Undertaker .
• ★ ★ ★

337 UNION AVENUE į 
Į BROOKLYN, N. Y. ’ 

j Tel. STagg 2-0783 *
. NIGHT — HAvemeyer 8-1158. .

F. W. SHALINS | j (Shalinskas) į
FUNERAL HOME

| 84-02 Jamaica Avenue !
’ Opposite Forest Parkway ’
* WOODHAVEN, N. Y.

’ Suteikiam garbingas laidotuves

$150
. Koplyčias suteikiam nemoka- g
* mai visose dalyse miesto. .
0 Tel. Virginia 7-4499

CHARLES’ I 
if UP-TO-DATE I
* BARBER SHOP 1
» K. DEGUTIS, Savininkas | 

■ į Prieinamos Kainos 9 
4 306 Union Avenue |
? Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. g 

.; Brooklyn |
’ * GERAI PATYRĘ BARBERIAI »
1

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorių* 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius Ir ka

rietas veselijom, krikštynom 
ir kitkam.

231 BEDFORD AVENUE 
BROOKLYN

Telephone: EVergreen Win
......  • ------- 7-^2/

GREEN STAR BAR & GRILL |
Lietuviškas Kabaretas ±

<r.

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

kad visados bus patenkinti.

Parė Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE /
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EV. 4-8698
159

(Skersai nuo Republic Teatro)

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojam akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA DRS

(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či jaritams.)

Kaip matote, tai labai didelis ir pigus knygų pasirinkimas. 
Turime ir kaip kurių senesnių laidų knygų, kurių neskelbiame, 
nes jų mažai yra. Kas užsisakys $5 vertės .knygų pagal nupigin- 
tas kainas, tai gaus jas už $4. Persiuntimą mes apmokame, daug 
ar mažai knygų perka.

Kas dabar stos į ALDLD organizaciją, tai turi teisę veltui 
gauti bile virš suminėtą vieną knygą. ALDLD nario metinė duo
klė tik $1.50. Narys gaus per metus žurnalą “šviesą” ir šių me
tų knygą “LIETUVA UGNYJE,“ kuri bus apie 400 puslapių ir 
aprašys kovas prieš barbarus hitlerininkus, dalbartinius Lietu
vos pavergėjus. Užsakymus ir čekius bei Money Orderius siųs- 
j&e:

LIET. LITERATŪROS DRAUGIJA
46 Ten Eyck St., s Brooklyn, 6, N. Y.

Kovo 19 dieną, Liet. Pilie
čių Kliube taipgi įvyks dide
lis parengimas po pietų ir per 
visą vąkarą. Vėliau apie tą 
bus plačiau parašyta, kuomet 
tas eis prie galutino sutvar
kymo.

O svarbiausias parengimas, 
—didžiausias bankietas turės 
įvykti, tai balandžio 16 dieną, 
š.m. Ta bankietą rengs mūsų, 
apylinkės keturios kolonijos: 
Lowell, Lawrence, Nashua ir 
Haverhill ALDLD kuopos. Į šį 
bankietą mes kviesime svečius 
iš visos Bostono plačiosios apy
linkės.

Lietuvos gelbėjimo darbas 
pas mūs irgi einasi neblogai, 
bet turėsime dar gyviau dar
buotis. Ir taip mūsų judėjimas 
slinksta. Būtų geriau, kad jis 
šuoliais pradėtų bėgti.

J. M. Karsohas.

Vietos ir impor
tuotos degtines ir 
vynai, geri ausiu 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipanžinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kambarys 
užėjimui grupėms. 
Nedėliomis atda
ras nuo 1 valan
dos dieną iki vėlai.

OPTOMETRISTS
394-398 BROADWAY BROOKLYN. N. Y.

Telephone Stagg 2-8342

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveitcrio stoties. Tel. Evergreen 4-950B

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki Jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 
kavalkui, užsisakykite 

sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuo' 
se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

anksto. Nes žiemą yra

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

būsite patenkinti

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA

Telefonas l’opbir 4110
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IjiSįįb . ,< ' it,' i'-,-'C-įi.--'



I

■MM

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Trečiadienis, Vasario 23, f9’4’4 laisve, Lithuanian Daily NtewS

Laisvoji Sakykla
MERGINOS - MOTERYS

(46)

(45)

(45)

1

So. Boston, Mass

RESTAURANTS OF

(45)

(45)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
numezgusios gerą krūvą

PAGELBININKAI 
BENDRAM DARBUI 
Biznio Pasiuntiniai 

LARSEN, 50 WARREN ST.

karštas 
alga.
INC., 
7-7720

VYRAI PROSYTOJAI prie geros 
rūšies vyriškų koatų.

S. MARKOWITZ
17 E.' 16th St.

ROCKEFELLER CENTER
KREIPKITĖS KASDIEN 9 A.M. 

IKI 4 P.M.

MISS GIBBONS, ROOM 202 
1212 SIXTH AVE.

(KAMPAS 48TH ST.)

AUTO TROKŲ MECHANIKAI 
MECHANIKAM 

PAGELBININKAI 
VYRAI GARADŽIUI
Nuolatinis Darbas. Gera Alga.

IŠ BŪTINŲ DARBŲ REIKIA 
PALIUOSAVIMO PAREIŠKIMO

Kreipkitės
RAILWAY EXPRESS 

AGENCY, INC.
MR. F. J. LEONARD, 

General Foreman, 
218 E. 44th St.

PAPRASTI DARBININKAI
Viduj fabriko darbas. Būtina pramonė. Nuo

latinis darbas. Proga išsimokyti biznio.
ŠEŠIOS 8 VALANDŲ DIENOS.

Laikas ir pusė viršaus 40 valandų.

STEIN-DAVIES CO.
11-35 48th Avė., 

LONG ISLAND CITY.

VYRAI
Dirbt i išsiuntimų rūme, pakavimas, kilnoji- 

būtinų

DŽIANITORIUS $15 į mėnesį, pilnas apart- 
mentas, šiltas vanduo, namas East Side.

GEO. A. BOWMAN, INC., 
100 W. 42nd St.

PAPRASTI DARBININKAI
$36.40 už 48 valandas. jLaikas ir pusė viršaus
40 valandų. IDEAL CAN CO., 1113 Flushing i 

Ave., Brooklyn, EVergreen 7-7393.
(45)

REIKIA VYRŲ
Paprastam darbui Kumpių apdirbimo 

departmente. 
Kreipkitės

ARMOUR & CO., 
635 BROOK AVE., 

BRONX, N. Y.

REIKIA FABRIKO 
DARBININKŲ

VYRŲ NUO 50 IKI 
60 METŲ AMŽIAUS

Lengvas Statymo Darbas 
Geros darbo sąlygos ir 

švarus darbas.
DABAR DIRBAMA 

VIRŠLAIKIAI
Nesikreipkite, jei dabar dirbate prie 

apsigynįmo.

FERRO - CO. CORP.
20 WYTHE AVE., ’ 
BROOKLYN, N. Y.

_________________ (45)

VYRAI—BERNIUKAI
Fabrike pagelbininkai, prie storos rupinės 
medžiagos. Gera alga, vakacijos apmokamos.

ERNEST CHANDLER 
173 Wooster St.

______________ (3-čios lubos) (50)

REIKIA SUPERINTENDENTO, 
BROOKLYNE.

32 šeimų namas, garu šildomas — 
vanduo. Gaus veltui kambarius, .su 
Kreipkitės į GEO. A. BOWMAN,

100 W. 42nd St., N.Y.C. Wisconsin

Penkias Puslapis

Mano Naujos Pastabos
Kiek tai laiko atgal Lais

vėj tilpo mano rašinys — at
sakymas Bajorui į jo neteisin
gus užmetimus Laisvės redak
toriams, o ypatingai Bimbai. 
Tame savo rašinyje aš nuro
džiau, kaip neteisingai ir veid
mainiškai Bajoras apkalba vi
sai nekaltus žmones, primes
damas jiems Hitlerio garbini
mą, bet neprirodo faktais, o 
tuom kartu pats Bajoras per 
SLA organą Tėvynę savo ra
šiniais ir savo kolegų rašiniais, 
kaip Bakanas, KoliČienė, Dar- 
gis ir kiti, įrodė, kad jie ir tik 
jie gelbsti Hitleriui, ardydami 
SLA ir šios šalies vienybę ka
rui laimėti. Tame savo rašinyj 
aš aiškiai prirodžiau jų elge
sio blogumą dėl SLA ir kartu 
šios šalies. Prirodžiau, kad lei
dimas tokių rašinių per Tėvy
nę ir dėjimas visokių Hitlerio 
atsiunčiamų neva žinių prieš 
Sovietų Rusiją yra tarnavimas 
Hitleriui.

Už tokį mano gero velijan
tį persergėjimą Bajoras išva
dino mane komunistų apgynė
ju ir jų davatka. Mano mintis 
pavadino tiradomis. Laisvės re
daktoriams pagrūmojo teismu 
už talpinimą mano rašinių.

šitaip išsireiškęs, Bajoras 
jautėsi, kad jis apsidirbo su 
mano mintimis ant visados ir 
nuo dabar jis ir jo kolegos ga
lės rašyti visokias nesąmones 
arba melagystes ir niekas ne
galės jų kritikuoti arba nuro
dyti jų melagystes ar nesupra
timą.

Aš nežinau, ar jam tokie jo 
protiški gabumai gelbės kiek, 
ar ne. Laikui bėgant pamaty
sime. Bet vienas dalykas pasi
lieka aiškus, tai kad Bajoras 
negalėjo nei vieno paragrafo 
sukritikuot, parodydamas, kur 
mano buvo neteisybė parašy
ta.

Bajoras ir dar pasididžiuo
jantis redaktorius, iki šiolei 
neišmoko suprasti, ką tai reiš
kia žodis “tirados.“ žodis ti
rados reiškia tokias mintis, 
kurias gali ir kūdikis lengvai 
sukritikuoti be jokio teismo 
pagalbos, o čia redaktorius 
šaukėsi teismo pagalbos. Tai 
dabar aišku, kokius redakto
rius turi SLA organas.

Bajoras patalpino Tėvynėj 
tik tuos mano žodžius, kurie 
jam nepatiko ir tuomi, musėt, 
jis manė sukelti neapykantą 
nariuose prieš mane. Bet pa
sekmės, tur būt, buvo ne ko
kios, kadangi iki šiolei nema
čiau nei vieno rašinėlio, kuris 
skustų man paausius. Gavau 
tik kelis laiškus ypatiškai nuo 
kelių gerų prietelių. Tik ne
smagu, kad šitie vyrai bijojo
si pasirodyti vyrais, pasirašant 
savo tikrą vardą ir pavardę. 
Aš patarčiau tiems vyrams ki
tą kartą pasirašyti savo tikrą 
vardą. Nereikia bijoti manęs 
vien tik dėl to, kad jūs mane 
mušat būdvardžiais. Aš už tai 
nepykstu. Jūs turėtumėt įsite- 
myti, kad aš esu tokis pat dar
bininkas, kaip ir jūs. Aš nesu 
jokis unaravas redaktorius ar 
kitokis ponas. Mano 
yra surambėjusi 
siskaudina.

Kitas: ‘Tu pats nieko neiš
manydamas, kaip tu acivoži- 
ni vadint visą SLĄ hitlerinin
kų lizdu, o mūs gazietą vadint 
Hitlerio organu? Jeigu mūsų 
viršininkai būtų toki, kaip tu 
blevizgoji, vadindamas juos 
hitlerininkais, tai jie nepirktų 
mūs valdžios bonų karui lai
mėti. Dabar gal bus tau aiš
ku, ant kiek tu esi žioplas?“ 
Ir taip toliau. Pasirašo “SLA 
Veteranas.“

Kitas nurodo, kokie žmonės 
eina su jais, kad tam tarybi
ninkų suvažiavime buvo dau
giausia bagoti ir mokyti žmo
nės, o ne tokie biedniokai, 
kaip pas komunistus. Geram 
žmogui, tai būtų sarmata su 
tokiais susidėti. Jeigu nebūtum 
komunistas, tai eitum su mu
mis. Pasirašo “Patrijotas.”

Šitie vyrukai, mano many
mu, yra geri žmonės. Spren
džiant pagal jų išsireiškimus, 
duodasi suprasti, kad jie vėli
na kuo geriausio ne tik SLA, 
bet ir šiai šaliai karą laimėti. 
Aš tokius vyrus pagerbiu už 
jų atvirumą. Tas tik parodo, 
kad jie yra suklaidinti Bajo
ro atsakymu. Jiems nei į gal
vą neatėjo mintis, kad parei
kalaut iš Bajoro, kad jis pa
talpintų tą mano rašinį ištisai. 
Tie vyrukai turėtų žinoti, kad 
tokis žmogus, kuris nesibijo 
pasirašyti savo pavardės 
savo rašiniais, nesigiria ir 
veidmainiauja. Rašo vien 
teisybę, nežiūrint, ar kam
patiks, ar ne ir niekam nepa
taikaudamas.

PO 
ne
tik 
tas

Pirkimas valdiškų bonų yra 
geras daiktas prigelbėt karą 
laimėti. Bet tokis pinigų įves
dinimas turi būti paremtas ge
rais darbais ir elgesiu, taip, 
kad mūsų pinigai nežūtų. Da
bar pažiūrėkime, kaip elgiasi 
mūsų organas Tėvynė. Bajoro 
vedama, Tėvynė niekina So
vietų Rusiją — tą geriausią 
šios šalies karui laimėti drau
gę. Niekina tuos progresyvius 
lietuvius, kurie stengiasi pri
gelbėti Rusijai, parodant, kad 
mes su jais ir jos draugai. 
Taip daro, tai yra, gelbsti So
vietų Sąjungai .ir Rooseveltas 
su kitais šios šalies .valdinin
kais, kurie trokšta karo laimė
jimo, žinodami, ką reikštų ka
ro praląimėjimas šiai šaliai ir 
jos žmonėms. Ne tik kad žūtų 
mūsų visų pinigai, įdėti į karo 
bonus, bet dar turėtumėm du 
syk tiek sumokėti Hitleriui už 
jo karo nuostolius ir pasiliktu
me jo vergais ant visados.

Progresyviai lietuviai
Laisvės supranta taip gerai, 
kaip ir Roosevelto administra- 
ja, ką reiškia turėjimas gerų 
talkininkų mūsų pusėj ir ką 
reikštų jų pražudymas.

Mūsų valdžia tai supranta. 
Hitleris ir tai supranta, ir to
kiu būdu jis daro viską, kad 
kaip nors pasigauti kuo dau
giausia sau visokių pastumdė
lių šioj šalyj, taip, kad su jų 
pagalba jis galėtų vesti savo 
propagandą ir labiausiai prieš 
Rusiją. Todėl, kad Rusija pa
sirodė nenugalima ir jos pa- 
silaikymas su mumis reiškia 
pražūtį Hitleriui, o laimę 
mums.

Mūs Tėvynė yra pilna pro
pagandos prieš Rusiją. Vienas 
“žinias“ 
ną, kitas

■ 1. . 1 ■" '

nios neteisingos, Bajoras ne
atšaukė melagysčių.

Bajoras skelbė surašą lietu
vių, išbėgusių į gilumą Rusijos 
nuo karo baisenybių, atsiųstą 
per Berlyną. Tai vis su tikslu, 
kad paniekinus Rusiją. Taip 
sakant, Hitleris siuntė visokias 
melagyste^, kokias tik jis gali 
sumanyti, ‘kad tik supykinus 
Sovietų Rusiją, kaipo mūsų ša
lies talkininkę. Akyvaizdoj ši
tų faktų mūsų Tėvynė dėjo ir 
dar deda visokias melagystes 
po priedanga tautiškumo, ir 
dar bepartyviškos pašalpinės 
organizacijos laikraštyje. Taip 
darydamas, jis stato į pavojų 
SLA turtą ir darbininkų turtą, 
kaip ir šios šalies jaunuolių 
gyvastį. Jeigu Bajoras'velytų 
gero SLA ir šiai šaliai, tai jis 
nepavelytų niekam ardyti lie
tuvių vienybės per Tėvynę ir 
taipgi nepavelytų pasirodyti 
fašistinei propagandai prieš 
Rusiją, kadangi dabar ne lai
kas politikauti. Mūsų visų yra 
šventa priderystė daryti viską, I 
kad gavus kuo daugiausia 
draugų ir kad juos palaikius 
iki karo pergalės. Taip daro 
Roosevelto valdžia, taip daro 
progresyviai iš Laisvės. Taip 
turėtų daryti kožnas vienas, 
kuris tik trokšta karą laimėt. 
Kas daro kitaip, tokio darbas 
tarnauja Hitlerio naudai ir 
tokiu būdu tokis žmogus yra 
rokuojamas hitlerininku. Tai
gi; jeigu Bajorui rūpi šio kraš
to gerovė, tai jo šventa parei
ga iškasavoti hitlerinę propa
gandą iš Tėvynės, neleidžiant 
tokiems Bakanams, Buivy
dams, Količienėms ir kitiems 
slabnai protaujantiems, ardyti 
SLA vienybę, skirstant gerus 
lietuvius į sroves. Turi būti 
vien tik broliai lietuviai mūsų 
organe. Tai tik tada bus nau
da visiems.

sau

iš

nugara
ir greitai neį-

tų vyrų gc- 
kuriomis ma-

štai nekuriu 
riausios mintys, 
ne pasveikino: “Tu giriesi per

ji gauna per Lisabo- 
ji ima iš Keleivio,

Laisvę, kad tu ne komunistas. Naujienų, Draugo, Vienybės ir 
Tai kam tu apgini Laisvės 
munistus? Jeigu nebūtai ko-1 
munistas, tai nepataikautai 
jiems. Tu giri juos ir niekini 
gerus lietuvius. Tai kas tu ? 
Veidmainys ar didelis žiop
lys?“ pasirašo “Progresyvis.“

paskelbė Berlyno 
būk bolševikai nužu

dę Salomėją Nėris ir kokį ten 
kunigą, kuris ir dabar, rodos, 
dar gyvena Kalifornijoj. Bet 
kada pasirodė, kad tokios ži-

Tėvynė 
žinią,

LAISVES bazakas
BUS

Kovo - Mareli 3, 4? 5? 1044
GąAND PARApiSę

318 Grand Street * Brooklyn, N. Y.

Argentinos Valdžia Tuzinais 
Kalina Ašies Priešus

Montevideo. — Argenti
nos Ramirez valdžia suvarė 
į koncentracijos žardį dar 
64-ris fašistų Ašies priešus, 
darbo unijų vadus, pažan
gius politikus ir studentus. 
Tarp areštuotų yra ir gar
sus nervų gydytojas dr. S. 
Schmerkin, ir Nacionalės 
Statybos Darbininkų Unijos 
vadas Angel Ortelli.

Nacių laikraščiai, kurie 
pirmiau buvo laikinai užda
ryti, dabar vėl pasirodo, 
tiktai pakeistais vardais.

VIRŠ 18 METŲ SENUMO 
GEROS ALGOS

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS

MERGINOS INDŲ ATĖMIMUI 
VIRĖJOS 

MERGINOS PRIE BUFETO 
INDŲ MAZGOTOJOS 

STIKLŲ MAZGOTOJOS 
VIRTUVĖS DARBININKAI 

SANDWICH IR SALAD . 
DARYTOJOS 

MERGINOS PRIE SODĖS 
PRIE STEAMTABLE 

STALŲ PATARNAUTOJOS 
(Puikiausi Tipai) 

REIKALAUJAME PALIUOSAVIMO 
PAREIŠKIMO

Dabar Kas Link Tų 
Suvažiavimų

Taip, labai, labai laikau 
už garbę būti su tais darbo
milžinais, tai yra, su biednio- 
kais, kadangi ir aš esu vienas 
iš jų. Tai viena, o antra — la
bai malonu būti su jais. Jie 
atstovavo tikrą broliškumą. Su 
čystomis sumenijomis, gerais 
troškimais, be jokios veidmai
nystės, jie stengėsi prigelbėti 
savo broliams varge esantiems. 
Garbė tiems profesijonalams, 
kurie turėjo progos dalyvauti 
kaitų su tais darbo milžinais 
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavime. Garbė toms organi-Į 
zacijoms, kurios prisidėjo prie 
to suvažiavimo savo atstovais 
ar pinigiškai. Garbė ir tiems 
pavieniams, kurie galėjo prisi
dėti pinigiškai. Jie pasirodė, 
kad jie iš tikro yra progresy
viai žmonės. Didžiuma tų su
važiavusių gal ir neturtingi 
buvo materijališkai, bet jie pa
sirodė labai turtingais protiš
kai. : | ; :

Taip, tarybininkų suvažiavi- 
man suvažiavo pasiturinti ir 
daugiau profesijonalų. Nors ši
tie vyrai gal materijališkai ir 
bagoti, bet protiškai pasirodė 
labai biedni.

IT 
mezginių, iš kurių rengiasi 
sudaryti gražų pundelį dėl 
lietuvių raudonarmiečių ir 
partizanų. Kita dalis mezgi
nių yra skiriama vietiniam 
Russian War Relief. Į pe
reitų mezgėjų susirinkimą 
atnešė mezginių sekamai:

O. Juškienė 4 svederius, 
14 porų kojinių.

V. Kvietkas 10 porų pir
štinių.

T. Nukienė 5 kepures.
P. Žukauskienė 10 p. koji

nių.
Drauges mezgėjos pasiža

dėjo greitu laiku išsiųsti 
Lietuvai Gelbėti Komitetui 
gražų pundelį.

Drabužių taisymo ir pa
kavimo darbas pas mus vėl 
pradeda atslūgti. Turime 
prisipažinti, kad mes lietu
viai vėl nebeužpildom mums 
skirtų antradienio vakarų. 
Į drabužių taisymo centrą, 
122 Newbury St., Bostone; 
teatsilanko tik du draugai,
G. Lekas ir d. Kiškis. Iš 
moterų tik viena K. Kaz
lauskienė iš So. Bostono, E; 
Belekevičienė-ir P. Marke
vičienė iš Brighton, V.Kviet- 
kauskienė ir B. Kvietkau- 
skaitė iš 
Buividienė
H. Thomas iš W. Roxbury. 
Taigi, draugės ir draugai, 
kurie pasilsėjote ir kurie 
dar visai nedirbote, kviečia
me visus, ateikite mums į 
pagalbą, nes taisytinų dra
bužių yra labai daug. Ir jūs 
žinote, kad jie yra labai, la
bai reikalingi.

Drabužių taisymo krautu
vė, 122 Newbury St.$ atdara 
dienomis ir vakarais. Lietu
viam yra skirta kas antra
dienio vakaras. Kviečiame 
visus į talką.

Sekantis ALDLD moterų

mas pakų ir sukrovimas pakų. Iš 
darbų reikia paliuosavimo. 

DAGGETT & RAMSDELL, 216 W. 14th St.
(45)

(44)

Cambridge, A. 
iš Dorchester,

DALIAI LAIKO 
PILNAM laikui

LAIVŲ APTARNAUTOJAI
KREIPKITĖS

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER, N. Y. C.

(48)

ALCOA Reikią Darbininką
MASPETH, QUEENS

Bile stiprus vyras, norintis mokytis 
gali atlikti šį darbą.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Nors šis darbas nereikalauja jokio 

ypatingo išsilavinimo, tačiaus jis 
gerai apmokamas.

Pasitarimais su Kompanijos Atstovais 
Kreipkitės Kasdien 

8:30 A.M. iki 5:30 P.M.
U.S. EMPLOYMENT SERVICE

of the
War Manpower Commission

Šeštos lubos
(lank of Manhattan Bldg.,

Queens Plaza Long Island City
Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 

pareiškimų. (45)

VYRAI iki 50 metų bendram darbui 
dideliame muilo fabrike. Patyrimo 
nereikia. Nuolatinis darbas prie ge
rų sąlygų su patenkinančiom valan
dų kainom, prisidedant viršlaikiams. 
Kreipkitės į fabriko Superintendent.

JOHN T. STANLEY CO., INC.
642 West 30th St.

(45)

REIKALINGI STALIORIAI
RANKINIAI ŠVEITĖJAI

Nuolatinis Darbas
GERA ALGA

MURPHY DOOR BED CO.
956 BROOK AVE., 

BRONX, N. Y.
(45)

ir mezgėjų susirinkimas į- 
vyks kovo 8 d., 8 vai. vaka
ro, 376 Broadway.

Siuvejft.

REIKALINGI
VYRAI IR BERNIUKAI

VIRŠAUS 18 METŲ AMŽIAUS
GERA ALGA

Darbininkai iš būtinų veiksmų nebus 
priimami.

C. BENNETT BOX CO.
1500 BLOOMFIELD ST.,

HOBOKEN, N. J.

R.

(X)

Reikalingi dirbti 
Išsiuntimų - Priėmimų Dept.

J. M. KOHLMEIER, INC.
Hardware .

27th St. & Bridge Plazji North 
LONG ISLAND CITY

(44)

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
VYRAI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RlfošAl 
$25.50 I SAVAITĘ. NUOLATINIS DARBAS.

VAKACIJOS. KREIPKITĖS I 
HOUSEKEEPER

HOTEL ST. GEORGE
PINEAPPLE ST., BROOKLYN, N.Y.

(X)

TROKŲ DRIVERIAMS 
PAGELBININKAI

TURINTI NUOVOKĄ PRIE LEDO 
IR ANGLIES.

GEROS ALGOS
Kreipkitės

MUTUAL ICE & COAL CO.
540 W. 50th St.

Phone CIRCLE 7-5297
(44)

BERNIUKAI—VYRAI
BENDRAM FABRIKO DARBUI

Patyrimas nereikalingas. Valdžios Kontraktas.
Gera alga. Proga pakilimui. Iš būtinų darbų 

reikia turėti paliuosavimo pareiškimo.

INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th St. ir 4th Ave. 9-tos lubos.

(49)

MERGINOS
Patyrimas nereikalingas, prie dirbtinių

CO-ED FLOWER 
335 WEST 38th STREET

gėlių.

(45)

REIKIA MERGINŲ!
PATYRIMAS NEREIKALINGAS!

PUIKI PRADINE ALGA!
DAUG VIRŠLAIKIŲ!

Geros Progos Pakilimams. Pasitari
mai 9 iki 12 vai. dieną, visą savaitę.

LOUIS FREY CO. INC.
68 TRINITY PL.

(arti Rector St.)

REIKIA MERGINŲ
Mokytis amato.

$20 J SAVAITĘ LAIKE MOKINIMOSI

U.S. HAND BAG CORP
35 West 3rd Street, 

5-tos lubos

Kaip dabar matosi, tas jų 
kermošius nieko nepasiekė ir 
nieko nepadarė, išskiriant pa
žeminimą jų pasekėjams. Vis
kas, ką tas kermošius davė, tai 
sustiprino kelis fanatikus ir 
jau pasekmės pasirodė dar 
Hitleriui neatėjus. Jau šitie jų 
sufanatizuoti gaivalai jau ke
liems kraują praliejo. Keliom 
krautuvėm ir bažnyčioms lan
gus apteršė. Dar niekas negir
dėjo, kad taip atsitiktų iš pro
gresyvių pusės.

Garbė tiems,, 
progresyviais! 
visiems tiems,

kenkia 
kenkia 
ir kar-

kurie eina su 
Pažeminimas 

kurie eina su 
tai tarybininkais! Jie
saviems reikalams. Jie 
organizacijų reikalams 
tu šios šalies gerovei.

W. G. Lasky.

VITAMINŲ IR MAISTO KRAUTUVE
Žiemos laiku daugiausia tuos žmones "Slogos” kankina, kurie netinkamu 
masitu maitinasi. Žiemą persivalgo, persigeria, nepasilsi ąrba turi vidurių 
užkietėjimą. Žiemą kųodaugiausia reikia kūną užpildyti Vitaminais A, 
D ir C. Kas šiandieną Amerikoje, toje mokslo ir progreso šalyje, slogoms 

serga, tas yra sabotažnikas savo svei
katos. Tad nebūk toks užsispyrėlis, atsi
lankyk j mūsų krautuvę ir susipažink su 
geru maistu ir vitaminais, būtent:
Čielų grūdų ruginė, kvietinė, Soya duona 
ir pyragaičiai. Jeigu paprasta kava pada
ro jus nervuotu ir negali naktims užmig
ti, tai pas mus galite gauti Coffee Sub
stitute. 100% tikro bičių medaus. Mėsos 
vietoje, galite gauti Meat Substitutes, ku
riems atsibodo mėsą valgyti arba Dakta
ras užgynė. Amerikoje tūkstančiai žmo
nių valgo meat substitutes ir jaučiasi pa
sitenkinę. Taipgi užlaikome “Diabetic ir 
Reducing Diet” maistą, tiktai gero Wheat 
Germ, Brewers Yeast, Vitamin E, ir se
kamų! dalykėlių ir tabletėlių:
1. ADIRON tabletėlės, kurie jaučiasi vi

sados pavargę arba turi mažakraujystę. 120 tab. $1.50,' 300 tab. $3.00.
2. SODEOM tabletėlės dėl Rheumatizmo, Arthritis, Neuritis, 

iš Jūrų žolelių ir daugiau turi mineralų negu vaisiai ir 
300 tab. $2.50.
Balanced Brand Vitamin-B-Complex tabletėlės dėl viso kūno 
ir gero apetitto. 250 tab. $2.30, arba -dvi bonkos už $4.10.
Balanced Brand Vitamin A ir D Capsules tiems, kurie tankiai slogas 
pagauna žiemą arba vasarą. 100 capsulių $1.50, dvi bonkos už $2.75. 
SEA-VO-KRA tabletėlės dėl Peptic Ulcers. 100 tab. už $1.50. 
PHOSPHO B tabletėlės nervų sustiprinimui, kurie jaučiasi nervuoti; 
už 500 tab. $1.95.
Balanced Brand P. B. LAX tabletėlės, sudarytos iš geriausios rūšies 
žolelių, nuo vidurių užkietėjimo. Vienas doleris.

8. C. P. L. No. 18 tabletėlės, kuriems po valgio išpučia vidurius, darosi 
gazų. 250 tab. $1.50.

9. VHF tabletėlės,-turintiems aukštą kraujo spaudimą. $1.50.
Maistą ir vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite ar

ba kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara kas dieną nuo 10:30 vai, ryto 
iki 9:00 vakare. Sekmadieniais uždaryta.
Multi Vitamin ir Mineralai; 161 tabletėlės, kaina $2.25. Bet jeigu pirksi šį 
mėnesį, gausi už $1.75, 60c sutaupysi.

VITAL HEĄLTH FOODS 
465 LORIMER STR

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

sudarytos 
daržoves.

3.

4.

sveikumo

MERGINOS-MOTERYS 
' 16—45

PILNAM AR DALIAI LAIKO
Patyrimas Nereikalingas. 
Malonios darbo sąlygos.

Kreipkitės bile dieną nuo 8 v. ryto iki 5 v.v. 
Iš būtinų pramonių; reikia paliuosavimo.

PROTEX PRODUCTS CO.
61 BISHOP STREET,

JERSEY CITY, N. J. 
j (47)

MERGINOS-MOTERYS
Siuvimui su Singer Sewing Mašina. 

Nuolatinis Darbas.
Gera Alga. Laikas ir pusė už viršlaikius.

PERFECT WEAR NOVELTY
26 WAVERLY PLACE, N. Y. C. 

_______________________________________(47)

SINGER MACHINE OPERATORES 
Su arba be patyrimo. Gera Alga, laikas ir 

pusė už viršlaikius.
LUCKY TOY CO.. 30 BLEECKER ST., 

WOrth 4-6856.
' (47)

5.
6.

(46)

(60) 
—f

‘ v I

(46)

MOTERYS
Patyrimas Nereikalingas 

Atrinkimui Vilnonių ir Medvilnės Audiniu 
GEROS ALGOS. NUOLAT.

VIRŠLAIKIAI EKSTRA
ATLAS WASTE MFG. CO.
Cooper Ave. & Dry Harbor Rd., 

GLENDALE, L. I.
MATYKITE MR. NUNNS.

(46)

MERGINOS-MOTERYS
Nėra Amžiaus Apribavimo 

PATYRIMAS. NEREIKALINGAS 
GERA PRADŽIAI ALGA 

Švarus, lengvas darbas. Tik dienom.
5 Dienų Savaitė. Nėra viršlaikių. 

Jūs galite pradėti šiandien 
Kreipkitės j

WESTWOOD LAUNDRY 
OLD HOOK RD. 

WESTWOOD, N. J.
Westwood 437 

Paliuosavimo certifikatas reikalingas.

OPERATORĖS
Patyrusios prie rupaus audimo. Gera alga 

Apmokamos vakacijos. 
ERNEST CHANDLER 

173 Wooster St., 
(3-čios lubos)

MERGINOS
Lengvas statymo darbas prie 

žaislinių daiktelių.
40 VALANDŲ, 50c I VALANDĄ 

Laikas ir Pusė Už Viršlaikius
DE LUXE GAMES 
135 PLYMOUTH ST., 
BROOKLYN, N. Y.

MERGAITĖS-OPERATORĖS
Valdžiai medvilnės marškinių siuvimas, 

cijinis darbas. Nuolat.
S. H. WEISER’S SONS, 

102-108 West llth-St.

(49)

Sek-

MERGINOS atlikimui lengvaus fabriko dar> 
bo. Patyrimas nereikalingas.

JACOB GILBERT, Inc., 
652 BROADWAY, Algonquin 4-5160. 

______________________________________ (45)

FABRIKO DARBAS
Patyrimas nereikalingas. Nuolatinis darbas.„ . s

60c Į VALANDĄ PRADŽIAI.
5 DIENŲ 40 VALANDŲ SAVAITE

BĘRTH, LEVI & CO., INC., 
149 FRANKLIN ST., N. Y. C.

(44)

MERGINOS IR MOTERYS
Pagelbėjimui sukrauti Ubai reikiamo maisto 

mūsų vyrams, esantiems užjūriuose 
ginkluotose jėgose.

Patyrimas Nereikalingas.
5 DIENŲ SAVAITĖ AR DALIAI LAIKO 
DIPLOMAT PRODUCTS, INC.

29th St. & Paterson Plank Road 
NORTH BERGEN, N. J.

į* >1.
1

■A'’

---------------------------- ------------ - —-w -■
MERGINOS IR VIDURAMŽĖS MOTERYS 
linksmam darbui didelėje meninių gaminių 

dirbtuvėje. Puikiausia alga.
NATIONAL ARTCRAFT, INC.

356 Pearl St., Brooklyn. TRI 5-5490

7.

4

VIEŠBUČIŲ DARBININKES
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
MAUDYNIŲ PRIRUOŠĖJOS 
$21.25 J SAVAITĘ. KREIPKITĖS Į 

HOUSEKEEPER
HOTEL ST. GEORGE

PINEAPPLE ST., BROOKLYN, N.Y. 
_____________ ______ ._________ (X)

MERGINOS-MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

Siuvamųjų Mašinų Operatore*. Patyrimą* Ne- 
reikalinga?. Valdžios Kontraktas. Gera Alga. 
Proga pakilimams. Iš Būtinų Darbų Reikia 

-Turėti Paliuosavimo Pareiškimą.
INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th St. ir 4th Ave. ' 9-toe lubos

Buenos Aires. — Argen
tinos Ramirezo valdžia 
areštavo aukštuosius Vo
kietijos ir Japonijos atstp- 
Vu’s kaip šnipų vadus prieš 
Jungt. Valstijas; bet greit 
juos vėl paleido.

OPERATORĖS
PATYRUSIOS ANT SINGLE 

MAŠINOS
LENGVAS DARBAS. GERA ALGĄ

Kreipkitės
B. & L. SUPPLY CO
99 CENTRAL AVENUE

NEWARK, N. J.
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Prašome Paremti Mūsų 
Darbą ir Lietuvos 

Žmones

So. Brooklyno Lietuviai 
Turėjo Gražy Vakarą

Lietuvos žmonėms Drabužių 
Centro atidarymo iškilmėms 
ruošiamieji pietūs įvyks jau 
šį sekmadjenį, vasario 27-tą, 
pietų laiku (1 vai. valgis 
ant stalo), Laisvės salėj, 
Lorimer St., Brooklyne.

Pietus rengia Lietuvių 
terų Apšvietos

bus
419

Mo- 
Kliubas su 

darbščiomis mezgėjomis ir siu
vėjomis. Joms ir ši iškilmė kai
nuos daug sunkaus darbo. Bet 
jis yra reikalingas supažindi
nimui Brooklyno visuomenės 
su tais dideliais darbais Lietu
vos žmonių pagalbai. Kožnas 
nuo šių pietų likęs centas eis 
vilnų fondui, iš kurio mezga
ma lietuviams raudonarmie
čiams šilti svederiai.

Rengėjos prašo visų drau
giškos kooperacijos, o tą ge
riausia padarysite įsigydami ti- 
kietus iš anksto, kadangi, kaip 
žinote, dabar viskas maistui 
reikia užsisakyti iš anksto. 
Mūsų geri biznieriai prižadėjo 
mums pasteliuoti maisto, jeigu 
tik laiku pranešime, šeiminin
kės nuo savęs nutraukusios do
vanojo štampų, tad visi gaus 
gerai ir sočiai pavalgyti. Tikie- 
tų kaina $1. Gaunami Laisvės 
raštinėj ir pas platintojus.

Kliubietė.

ro-

Vedybos
Pereitą šeštadienį, vasario 

19 d., susivedė Julius Bubnelį 
(Bubnelis), 202 Scholes St., 
su italų tautos mergina Lena 
Columbia, 232 Meserole St.

Lena prieš Kalėdas neteko 
savo motulės.

Po vedybų St. Trinity baž
nyčioj vedybinis pokilis įvyko 

—jaunosios namuose.
Laimingo Juliui ir Lenai ve

dusių gyvenimo. Rep.

DAVID TULCHINOFF 
rusas operų baritonas, dainuos 
Pabaltijos Kultūrinės Tarybos 
Iconcerte-baliuje, vasario 26- 
tos vakarą, Finnish Center, 15 
W. 126th St., New Yorke. Ti- 
kietai gaunami Laisvėj.

2.
3.
4.
5.

i

nijimo 50-tos kuopos veikėjų 
pasidarbavimu ir dėka Lietu
vių Liaud. Teatro vaidylų, pa
tarnavimui So. Brooklyno lie
tuviai pereitą sekmadienį tu
rėjo visapusiškai smagų ir vi
suomeniškai naudingą vakarą.

Lietuvių Liaudies Teatro ak- 
toriai-mėgėjai, vadovybėje Jo
no Juškos, suvaidino du trum
pus veikaliukus—dramą iš 
šiandieninio Lietuvos gyveni
mo “Aš Jau Partizanas,” pa
rašytą J. Baltušio ir komedi
ją “Vos Neapsivedė,” parašy
tą amerikietės lietuvaitės Onos 
Krakaitienės. Abiejų vaidini
mas išėjo puikiai. Jeigu pir
mu syk vaidinant, vasario 13- 
tą, Williamsburge, pasireiškė 
trūkumėlių, pas kai kuriuos 
dramos aktorius lyg ir ne ga
na buvo drąsos ir stiprumo, 
tai šiame vaidinime viskas ėjo
si taip gyvai, jog išlaikė publi
ką intensyviame susidomėjime, 
kelis kart išsiveržė plojimas 
aktuose dramoje ir pertrauki- 
nėjantis juokas komedijoje.

Apie Vaidylas
Dramoje vaidina Onytės

Įėję Ona Repševičiūtė, jos tė
vo dėdės Silvestro—Jonas La
zauskas, Onytei besiperšančio 
naciams parsidavėlio Pauros— 
Petras Grabauskas, kaimietės 
Burokienės — Julija Stankai- 
tienė, Onytės mylėtinio Petro, 
partizano — Juozas Byronas, 
naciu žandaro Himmelštoso — 
Geo. Waresonas.

Komedijoj vyriausią rolę 
Elenos labai vykusiai išpildo 
Anastazija Buknienė — ji vai
dina ir mimika, ne vien tik žo
džiais ir žestais, — besimeili
nančio prie jos vyrui ir pava
duotojus — Jonas Lazauskas, 
per klaidą pas ją atvažiavusio 
Į jaunikius — Charles Yuknis, 
jos vyro — Petras Grabauskas, 
tą ermyderį iškėlusios Morte
lės — Julija Stankaitienė. •
Proga Apylinkes Kolonijoms

Teko nugirsti, kad ši ener
gingų žmonių grupė sutiktų, 
patarnauti dar vienai kitai 
kolonijai ir tai padarytų la
bai prieinamomis sąlygomis, 
neimdama nieko už patarnavi
mą, tik drabužių parendavoji- 
mo lėšas, kurios yra labai ma
žos, ir už kelionę dviem maši
nomis, kuriosna įtalpina ir vi
są būtiniausį scenerijos įrengi
mą ( apart sienų). Kaimyniš
kų kolonijų organizacijos ne
padarytų klaidos juos pasi
kvietę. Publika, kaip matosi, 
juos gerai įvertina.

Prisidėjo Su Dovanomis 
Lietuvos Žmonėms

Pertraukoje, vakaro vedė
jas Wm. Kūlikas pakvietė S. 
Sasną pakalbėti dienos klau
simais. Greta kitko, ji prisimi-

nė apie Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komiteto ruošiamąjį tre
čią siuntinį dovanų lietuviams 
Sovietų Sąjungoje ir per juos 
Lietuvos partizanams, o pirmi
ninkas paprašė publikos prie 
to siuntinio prisidėti. Bema
tant sudėta $29.03.

Publikos buvo gana daug, 
pagal šios naujos kolonijos 
sąlygas, pilnoka Am. Labor 
Party salė, o kas svarbiausia, 
kad visi buvo pasitenkinę pro
grama ir visa vakaro eiga.

Pirm ir po programos buvo 
šokiai prie geros orkestros, ku
ria sumobilizavo šiam baliui 
kuopos narys Juozas Resevi- 
čius. Skaniais užkandžiais ir 
kava svečius aprūpino Ona 
Endziulevičicnė ir M. Kulikie- 
nė, o gėrimais — K. Milenke- 
vičius, J. Lagiškis, A. Walmus; 
taipgi čia darbavosi E. Lagiš- 
kienė, Emily Dapšis, C. Brie
dis, J. Navalskas, W. Kūlikas, 
V. Mikulėnas.

Be kuopos darbuotojų, čia 
sukinosi eastnewyorkiete M. 
Misevičienė su^ Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimo brošiūra, 
kai kurios kliubietės su tikie- 
tais pietų, ruošiamų 27-tą šio 
mėnesio, Laisvės salėj, atida
rymo Lietuvos žmonėms, Dra
bužių Centro iškilmėms, dar 
kiti su tikietais Pabaltijos Kul
tūrinės Tarybos koncerto-ba- 
liaus, įvyksiančio 26-tos vaka- 
ra, 15 W. 126 St., New Yorke. 
Visi turėję pasekmių.

LDS 50-tos kuopos komite
tas yra labai dėkingas vi
siems pasidarbavusiems ir at
silankiusiems.

Aukojo
Lietuvos žmonėms dovanų 

pasiuntimui aukojo:
Po $1: M. Paulavičienė, Eva 

Laugminienė; V. Vaičiulis, V. 
Kazlauskas, S. Sasna, Raivy- 
das, Charlotte Ripp, A. Juk- 
nis, Rasevičienė, Mrs. Vaitelis, 
Mrs. Bacal, J. Ilgūnas, Litvi- 
mienė ir K. Vaičiulis.

Po 50c: J. Navalskas, J. 
Ozols, M. česna, E. Tobsen, 
A. Bagdonas, J. šulskas, V. 
Steponavičius, Mrs. Jurkevi
čienė, Šidlauskaitė, A. Balčiū
nas, J. Kiela, J. Kriaučiūnas ir 
Izabelė Kairienė.

Po 25c: P. Jankauskas, M. 
Navalski, St. Miteika, S. Ba- 
žis, A. Gilbert, Mickevičius, 
G. Waresonas, Bunkienė, St. 
Angelo, Chesna, J. Laurinai
tis, J. Rasevičius, Lazauskienė 
ir J. Andziulevičius.

Smulkesnės 25c neužrašinė- 
ta. Viso su smulkiomis surink
ta $29.03 ir tą pat vakarą do
vanos per M. Kulikienę įteik
tos 
mo

Kastantas Gagas Prisi 
dėjo Prie LDS Bom- 

. bėrio Pirkimo
Pereitą šeštadienį užėjo į 

Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo Centrą, 419 Lorimer St., 
Kastantas Gagas, žinomasis 
brooklynietis demokratas ir 
paklojo ant stalo visą pluoštą 
naujutėlių karo bonų, sudaran
čių stambią sumą, sakydamas:

—Užregistruokite juos LDS 
bomberių kreditui. Pas mane 
buvo atėję fašistai, kad pas 
juos užregistruočiau. Nenoriu, 
kad kas vardan mano bonų fa
šistines užmačias varinėtų, ge
riau lai eina darbininkiškos- 
demokratiškos organizacijos 
kreditui, demokratijai stiprin
ti.

Užrekordavęs savo atliktą 
patrijotinę pareigą Amerikai, 
Gagas užsuko pas Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komiteto 
fin. sekretorę L. Kavaliauskai
tę ir paaukojo $1 pasiuntimui 
dovanų lietuviams raudonar
miečiams. R.

Pirko Gazolinos Be Štampų
Queens vartotų automobilių 

pirkėjas turįs 2,000 galionų 
gazolinos. Jis jį surankiojęs iš 
nuperkamų mašinų. Kainų Ad
ministracija patarė gazoliną 
parduoti gazolinos stočių, savi
ninkams, bet gauti už tai 
štampas.

Lietuvai Pagalbos Teiki- 
Komitetui.

KETVIRTAS METINIS

KONCERTAS ir BALIUS
Ruošia Pabaltijos Kultūrinė Taryba

Susidedanti iš lietuvių, latvių, estų ir finų organizacijų 
Didžiajame New Yorke ir apylinkėje.

Šeštadienį, Vasario- Feb. 26
FINNISH CENTRE

15 WEST 126th ST., NEW YORK
, PROGRAMA: į

Latvių Orkestrą, vad. L. Needse 
Latvių Mišrus Choras, vad. Sarah Gibet 
Salome Diskint, rusų baletų šokikė 
Aldona DeVetsco (Klimaitė), žymi solistė 
Finų Moterų Choras, vad. U. Pulkkinen

6. Lillian Jameson, latvė solistė
7. Vladimir Padva, estonų žymus pianistas
8. David Tulchinoff, rusų operos baritonas
9. Aido Choras, vad. Aldonos Anderson.

Koncerto pradžia lygiai 8 vai. vakaro.
ŠOKIAMS GROS LATVIŲ ORKESTRĄ 
--------------- ĮŽANGA (SU TAKSAIS) 85c. ------------------ —EJ

Kviečiame visus dalyvauti. Prašome pakviesti ir savo 1
pažįstamus.

Sveiksta
S. Kleizienė, maspethietė 

veikėja, pereitą savaitę buvo 
smarkiai susirgusi, gydytojas 
kelis syk lankė ją namuose. 
Galop savaitės jos sveikata 
jau buvo pasukusi geroj on pu
sėn. Džiaugiamės, kad mūs 
draugė sveiksta.

Maspethietė.

Mrs. Alice Deksnis, (po pir
mu vyru, Mrs. Dauchus), 38 
metų amžiaus, gyvenusi 454 
Linwood St., Brooklyn, N. Y., 
mirė vasario 21-ma, bus palai
dota 24-tą, į šv. Jono kapines. 
Pašarvota namie.

Paliko nuliūdime vyrą Igną, 
motiną Mrs. Agatha Žilinskas, 
seserį Mrs. Adele Starkus, se
sers sūnų Joseph, kuris dabar 
U. S. Armijoj, Sicilijoj, sesers 
dukterį Mrs. Adele Wiener ir 
jos sūnų John

Laidotuvių 
naši graborius 
Bedford Ave.

Wiener, Jr. 
apeigomis rūpi-
J. Garšva, 231

Matilda Cimolonskienė, 45 
m. amžiaus, mirė 17 d. vasa
rio, savo namuose, 421 Hum
boldt St., Brooklyn, N. Y. Kū
nas 
kio 
tan 
rio,
n ės e.

Liko 
Elena, 
Amelia Philadelphijoj.

S. Aromiskis.

buvo pašarvotas Aromis- 
koplyčioj, 423 Metropoli- 
Ave. Palaidota 21 d. vasa
lo v. ryto, šv. Jono kapi-

vyras Juozas,
sūnus Juozas,

duktė 
sesuo

Ona Klimasauskienė, 70 m. 
amžiaus, 682 Belmont Ave., 
Brooklyn, mirė vasario 18 d., 
St. Mary’s ligoninėj. Kūnas 
buvo pašarvotas namuose. Pa
laidota vasario 22 d., šv. Jono 
kapinėse.

Paliko nuliūdusius sūnų Va
lentiną ir marčią, dukterį Hed- 
vigą Visnius 
anūkes.

Laidotuvių 
no graborius
las (Bieliauskas).

ir 4 anūkus ir 3

apeigas aprūpi- 
Matthew P. Bal-

Amerikinė Premjera Ketvirtadienį, Vas, 24!
ARTKINO PERSTATO

“No Greater Love

EXTRA—IŠIMTINAI!

“IRANAS,” Kur 3 Didieji Tarėsi

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergreen 4-6864

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Kriaučių Unijos 54 skyriaus mė
nesinis susirinkimas įvyks trečiadie
nį, vasario 23 d., 7:30 v., v. Liet. 
Am. Piliečiųz Kliubo salėje, 280 
Union Avė. Nariai prašomi dalyvau
ti. — Ch. Nečiunskas.

PARDAVIMAI
Parsiduoda mūrinis namas po an

trašu 524 Lafayette Ave., Brookly- 
ne. 6-šių šeimynų, garu šildomas. 
Rendos sukolektuojama $212 į mė
nesį. Morgičius $11,000. Parsiduoda 
už $13,000. Pageidaujama, kad 
$2,000 pinigais būtų įnešta. Jeigu 
greitai atsišauks pirkėjas, tai gal 
susitaikysime už pigiau. Man vienai 
sunku išlaikyti namas. Dėl daugiau 
informacijų, prašome kreiptis pas 
Anna Belski, 47 Ainslie St., Brook-

KELRODIS: Ii Union Square imkite IRT Lexington ekspresinį 
traukinį iki 125-tos ir eiti į West 126th Street.
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Svečias Kariškis

kas būtų 
tenka tik

bus koks

kad tokie dalykai 
per ilgą laiką ir 
dalyse miesto be- 
kartu, tad galima

Vandalai Užatakavo ir 
Kataliką Bažnyčias 

_____________ /

šeštadienio Laisvėj buvo mi
nėta, kad nežinomi vandalai 
išgriozdė-išardė episkopatų ti
kybos bažnyčios vidų, Wood- 
sidėj, padarydami apie 20 
tūkstančių dolerių nuostolių.

Pereitą penktadienį atrasta 
raudonomis maliavomis apter- 
liotos durys šv. Patrick kated
ros, New Yorke, Dangun žen
gimo ir šv. Jono Evangelisto 
bažnyčios.

Kol kas nesirado, 
blogdarius matę, tad 
spėlioti.

Policija spėja, kad
aitriai prieš religiją nusiteikęs 
nenormalus asmuo. Tačiau at
simenant, 
dedasi jau 
skirtingose 
veik vienu
daleisti, kad yra organizuotų, 
turinčių tikslą gaujų darbas, 
žydų sinagogos, kapinės, taip
gi kai kurie darbininkų cen
trai, atsimename, jau seniai 
buvo pradėta atakuoti. Orga
nizuoti žmonės reikalavo su
valdyti gaujas, bet į tai dau
gelis žmonių numodavo ran
ka. Dėl to gaujos taip įsidrą
sino, kad jau niokoja ir pa
čius žymiausius, puošniausius 
maldnamius. šv. Patricko ka
tedra stovi vienoj iš puošniau
sių miesto vietų, prie 50th St. 
ir 5th Avė., priešais Rockefel
ler Center, kur praeina tūks
tančiai žmonių, priešais spok
so tūkstančiai langų. O visgi 
spėta 
šiose

apmozoti durys net še- 
vietose.

A. Quinn & Sons, Ine., 137 
Reade St., New Yorke, kalti
nami pardavus 500,000 svarų 
sviesto juodajame turguje.

Saržentas Ignas Vasiliaus
kas pereitą sekmadienį buvo 
atsilankęs vienos dienos ato- 
stogai pas brolį Petrą ir bro
lienę Tillie (Griškaitę) Vasi
liauskus. Gerai atrodo ir tar
nyba pasitenkinęs. Pastaruoju 
laiku jis tarnauja Virginijoj ir 
tenai grįžo. Jo brolis Juozas 
randasi Italijoj, o tėvai prieš 
karą gyveno Lietuvoj. Broliai 
Vasiliauskai su tėvais irgi, bu
vo parvažiavę Lietuvon, bet 
prieš karą grįžo čionai, o tė
vai likosi.

KELIŲ VALANDŲ STREI
KAS BAIGĖSI DARBININKŲ 

LAIMĖJIMU
Pereitą pirmadienį, vas. 11, 

Sklar Mfg. kompanijos darbi
ninkai, kur dirba didelis skai
čius Brooklyno lietuvių, išėjo 
streikai! dėl to, kad kompa
nija paleido iš darbo mergi
ną už tai, kad ji atsisakė dirb
ti jai netinkamą darbą.

Po kelių valandų streiko, tą 
pat dieną, mergina buvo pri
imta atgal darban ir streikie- 
riai (visa šapa) grįžo pasiten
kinę laimėjimu darban.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

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

0 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

282 Union Ave.
BROOKLYN

GERIAUSI GĖRIMAI IR

“Jeigu dar bet kas klausia, kodėl mes kovojame, tai 
šis judis duoda atsakymą.”—Dorothy Thompson.

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO.
147 FOURTH AVE.

Arti 14th St.

Akis Ištiria
GYDYTOJAI

100 nuoš. unija šapoj
Telef.s GR. 7-7553

DETROITE: j< nuz iioimann Blog.
N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

(Anglų Kalba)

Tai toks metinis judžių įvykis, kurio visas N. Yorkas laukia.

VICTORIA THEATRE . . . . .

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

n LIETUVIŠKAS kabaretas
’ ,Q| STANLEY MISIŪNAS

/ OJI SAVININKAS

ensembles in pre
sentation boxes.
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LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

| A M O N D

DIAMOND ENSEMBLE
FIRST HER „

f, U ■

DIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAIL

NO. 070 Hull) į or
1. u d y (. r o s b y 
Matched 1 4K gold 
rings, intricately 
fashioned in ro
mantic designs. 
Lovely.

65
Weekly Terms

Aplankykite Mūsų Religinių Daiktų De- 
partmentą. Mes Turime Pilnai Visokių RO
ŽANČIŲ, KRYŽIŲ, MEDALIŲ, STOVY- 
LŪKIU ir MALDAKNYGIŲ. Maži rankpi
nigiai palaikys jums bi daiktą.

|

ROBERT LIPTON, Jeweler
T01 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-^178




