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KRISLAI
“Pavėlavo Autobusą.” 
Drg. J. Gasiūno Maršrutas. 
Garbė Tiems Veikėjams. 
Taip, Drauge, Užtenka.
Lai Kiti Panašiai 

Pasidarbuoja.

Rašo A. BIMBA

Churchillo prakalba labai 
nepatiko lenkiškiems ponams. 
Mat, Churchill neužgyrė len
kų pretenzijų j svetimus kraš
tus. Jis jiems priminė, kad 
“Curzon Linija” yra ta linija, 
kurią Anglija yra užgyrus.

Churchill specifiškai primi
nė Vilnių. Sakė, Anglija nie
kad neužgyrė Vilniaus užgro
bimo ir prijungimo prie Len
kijos.
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Iš Londono jau praneša: 
Lenkai turėjo progą su Sovie
tais susitaikyti, bet nepasinau
dojo. Dabar jau bus “pavėla
vę autobusą” — tą progą pra
žiopsojo !

daugelyje 
išbus nuo

laisviečiai

Anzio - Nettuno fronte, į 
pietus nuo Romos, anglai 
Penktosios Armijos kariai 
atėmė iš vokiečių du stip- 

| riai aptvirtintus punktus. 
A m e r i kos šarvuotlaiviai 

i bombardavo nacių pozici
jas.

Iš naujo smarkėja artile
rijos mūšiai, kurie buvo be
veik aptilę sekmadienį. Dėl 
blogo oro tik mažai tegali 
veikti talkininkų lėktuvai 
prieš vokiečius, ir nei vie
nas nacių lėktuvas per die
ną nepakilo prieš anglus- 
amerikiečius.

Toliau į pietus, Gassino 
fronte šiuo tarpu tik žval-

Badoglio Ketina 
Vis Viešpataut

600 Bombonešių per 12 Valandų 
Sprogdino Suomijos Sostinę

Nauji Liet. Par
tizanų Žygiai

DIDESNIS JAPONAM 
SMOGIS, NEGU PIR

MIAU PRANEŠTA

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo sekretorius ir Tiesos re
daktorius Jonas Gasiunas ne
užilgo pradės maršrutą Mas
sachusetts valstijoje. Aišku, jis 
ten darbuosis Susivienijimo 
stiprinimui.

Prakalbas sakys 
miestų ir kelionėje 
kovo 4 iki 19. 

žinau, kad visi
gražiai kooperuos su LDS'se- gai iš abiejų pusių teveikė 
kretorium ir padės jam šj ir karts nuo karto artilerija 
maršrutą padaryti pilnai pa- persišaudė. Sunaikinta vie- 
sekmingu. ,nas priešų tiltas.

--------  ! Du anglų šarvuotlaiviai
. Kaip_ dabar stovi Lietuvių ; bombardavo hitlerininkų 

Literatūros Draugijos organi- p0Zjcijas ties Belą Luką, 
zacmiai reikalai ? i Jugoslavijoj.

Uz dienos kitos sekretorius i ________
D. M. šolomskas duos raportą j o . n .. n _ .. .
mūsų dienraščiuose. Matysi-1 Suardyta Beveik rUSC NaClŲ 
me, kaip stovi narinių duoklių 
mokėjimas.

Jis man suteikė tokių davi
nių : Pabaigoje sausio mėnesio 
jau turėjome septynias kuo
pas, kurių visi nariai buvo už
simokėję duokles' už 1944 m.

Per vasario mėnesį į tą gar
bės surašą pateko dar 14 kuo
pų. Vadinasi, su pabaiga va- tegali pasistatyti tiktai 1,- 
sario mėnesio turime pilnai pa- 230 naujų lėktuvų per mė- 
simokėjusią 21 kuopą.

Pradžia graži. Bet atsimin
kime, kad 
prabėgo. Beliko keturi iki lie- nįnkai pasistatydavo po 2,- 
pos 1 dienos. 500 lėktuvų per mėnesį.

Kovo mėnesis turės būti 
daug geresnis, negu buvo sau
sis ir vasaris.

Italija. — Reakcinis Ita
lijos ministeris pirminin
kas, maršalas Badoglio vėl 
užreiškė, kad jis pats nesi
trauks iš valdžios. Girdi, 
“aš - būsiu valdžioj, kol tik 
mane laikys karalius” Vik
toras Emmanuelis. Badog
lio gyrėsi, kad tai jis, girdi, 
išvijęs Mussolinio fašistų 
valdžią. Kartu jis sakė, jog 
ir karalius neapleis sosto. O 
andai Badoglio buvo pasiža
dėjęs pasišalint iš valdžios, 
kai tik talkininkai užims 
Romą. Jie tada taipgi pa
reiškė, kad tik laikinai pri
pažįsta karaliaus-Badoglio 
valdžią.

Vėl Gręsia Armijos 
Oficierių Sukilimas 

Argentinoje
Lėktuvų Fabriku

London.— Vienas Jung
tinių Valstijų oro jėgų kari
ninkas skaičiuoja, kad ang
lai ir amerikiečiai jau tiek 
suardė nacių lėktuvų dir- 
byklų, kad dabar vokiečiai

nesį.
O kai jų orlaivių pramo

jau du mėnesiai n£ buvo sveika, tai hitleri-

Sekamas laiškutis, rašytas 
mūsų Draugijos Centro sekre
toriui, aš manau, vertas dide
lio dėmesio.

“Užbaigęs 1943 metus mano

i Darbo Vergai Smogsią 
! Naciam Užnugarėn

Lisbon. — Iš Vokietijos 
grąžinami amerikiečiai sa- 

sekretoriavimo Lietuvių Litera- ^O, kad naciai yra parsiga-
benę 12,000,000 kitataučių 
iš užimtų kraštų į verguvės 
darbus Vokietijoj. Tie ki
tataučiai tik laukią talki
ninkų įsiveržimo, kaipo pro
gos sukilti ir mušti 
ičius užnugarėn.

tūros Draugijos 11 kuopoj, ga
liu raportuoti jums su pasidi
džiavimu, kad išrinkau duok
les iš visų senų narių iki vie
nam, priduotų man per buvusį 
sekretorių, ko dar nebuvo mū
sų kuopos istorijoje!

“Taipgi prirašiau, nebūda- Jįe sugabenti iŠ 
i ...
naują narį. Ir duokles už vi
sus senus ir naujus narius pa
siunčiau jums.

Prie to, dar dirbau ir kitus 
mūsų judėjimo darbininkiškus 
darbus, dirbdamas, žinoma, 
dėlei pragyvenimo savo apie 
76 valandas į savaitę. Aš ma
nau, kad iš manęs, 
žmogaus, užtenka.

“Nenorėjau palikti
1944 mėtų kuopos finansų se
kretoriumi, bet draugai tiesiog 
verstinai privertė pasilikti.

“Apskričio
Bostone aš prisižadėjau per 
šiuos metus prirašyti vieną 
trečdalį visų apskričio pasi- 
brėžtų gauti 5.0 naujų narių. 
AŠ manau, kad aš savo paža
dą išpildysiu su kaupu...”

Montevideo. — Praneša
ma kad buriasi naujas Ar
gentinos karininkų sukili
mas. Abejojama, ar išsilai
kys generolo Ed. J. Farel- 
l’io valdžia. Jis pavadavo 
buvusį prezidentą gen. P. P. 
Ramirezą, kuris buvo nu
verstas praeitą savaitę.

Farrell sutelkė daug ka
riuomenės, ginklų ir amuni
cijos ties Buenos Aires, Ar
gentinos sostinę. Jo valdžia 
susidarius daugiausiai iš to
kių oficierių, kurie prieši
nasi sutraukymui ryšių su 
Vokietija ir Japonija.

Associated Press teigia, 
kad dauguma karių prita
riu nuverstajam prezid. Ra- 
mirezui, ir mėginsią ji su
grąžint valdžion.

Esą bent keturios paski
ros oficierių grupės, ir kiek
viena stengiasi įsiviešpa- 
taut Argentinoje.

vokie-

21-nos 
rusų,mas kuopos organizatorium 21 tautos; daugiausia 

lenkų ir francuzų.
Vokiečiai jau nugalabino 

bei alkiu ir nepakeliamais 
darbais numarino trečdali 
iš nelaisvėn paimtų sovie
tinių piliečių, kurių žudavę 
po 6,000 iki 15,000 kasdien.
JEI RAGUS TURĖTŲ....
Washington. — J. L. Le

wis, Jungtinės Mainierių 
Unijos bosas, fašistinės 
Ašies pataikūnas, sakė, kad 

konferencijoje jeigu jis turėtų pilną va
lią, tai visus komunistus pa
šalintų iš unijos.

senyvo

ant šių

Nieko nebesigirdi apie ci
vilinę tarnybą. Prezidentas 
buvo pasiūlęs, bet organizuoti 
darbininkai pasipriešino ir val
džia nebesispiria.

Tai
kad Rooseveltas labai 
skaitosi su organizuotų 
ninku balsu ir norais.

ITALŲ PARTIZANAI UŽ
ĖMĖ SAN MARINO

London. — Italijos patri- 
jotai - partizanai užėmė 
mažytę San Marino respub
liką *ir didelį šiaurinės Ita
lijos plotą Piedmont srityje. 
San Marino tėra tik 22 
ketvirtainių mylių ploto, 
arti Adriatiko Jūros.

Užbaigtas 8,000 Mai- 
nieriy Streikas

Shenandoah, Pa. — Pasi
baigė 8,000 angliakasių 
streikas, kuris tęsėsi vieną 
savaitę prieš astuonias ang- 
liakasyklas. Streikas kilo 
todėl, kad samdytojai pava
rė vieną mainierių komite
to narį.

Unija pašaukė darbinin
kus atgal į kasyklas, kol bus 
ištirta, kodėl kompanija iš
metė tą angliakasį.

Stockholm, Šved. — At- 
keleiviai iš Suomijos į Šve
diją sako, jog 600 sovietinių 
lėktuvų per 12 valandų de
gino ir ardė Helsinkį, Suo
mijos sostamiestį, naktį iš 
šeštadienio į sekmadienį. 
Šie liudytojai teigia, kad 
Sovietų bombanešiai sunai
kino jau 70 procentų viso 
Helsinkio miesto.

Visas Helsinkis perkūna- 
vo galingomis eksplozijo
mis; ištisas miestas skendo 
liepsnose, ir jo gaisrai buvo 
matyt per 250 mylių iš to
lo. Tapo suardyta .dauguma 
vandens patiekimo įrengi
mų ir telefonų; sunaikinta 
didelė dauguma laikraščių 
leidyklų.

(Maskvos pranešimai sa
ko, jog tas ugnies ir spro
gimų viesulas tėra dar tik 
pirmutinis ženklas, įspėjąs 
Suomiją, kas jos toliau lau
kia, jeigu jinai nepasitrauks 
iš Hitlerio karo.)

Tuo pačiu laiku kiti So-

vietų bombanešiai atakavo 
Uleaborgo uostą, Aabo prie
plaukas ir Kotkos ir Torne- 
jos miestus Suomijoj.

Į svarbiąją vokiečiams 
Sandvik prieplauką Helsin
kyje buvo numesta 100 di
džiųjų bombų.

Atvykę^ Š vedi j on Auliki 
Rautawaara, suomių ope
ros dainininkas, sakė, jog 
persigandę gyventojai su
mišime bėga iš Helsinkio.

Suomija oficialiai skel
bia, būk likę nušauta 
sovietinių lėktuvų.

Bet oficialis Maskvos 
pranešimas rodo, kad ne
grįžo tik trys Sovietų lėktu
vai. Jis sako:

“Mūsų lėktuvai per 10 
valandų bombardavo gele
žinkelių mazgą, karinius 
sandėlius, kareivines ir fab
rikus Helsinkyje; ypač di
delius gaisrus sukėlė srity
se karinių sandėlių, laiva- 
statyklose, prieplaukose ir 
gazolino sandeliuose.”

12

London, vas. 28. — Mas
kvos radijas pranešė apie 
naujus Lietuvos partizanų 
veiksmus prieš vokiečius, 
būtent:

Lietuvos partizanai už
puolė vieną geležinkelio sto
tį, užmušė vokiečių sargus, 
sunaikino tris sandėlius, 
tris garvežius ir kelis atvi
rus vagonus.

Adomo Mickevičiaus var
do partizanų būrys, užsislė
pęs, šaudė į pravažiuojančią 
vieškeliu vokiečių eilę. Ta
po sunaikinta 4 trokai; už
mušta 19 hitlerininkų ir pa
grobta 17 šautuvų ir 6 re
volveriai.

Tūkstančiai Ameri- 
kiečiy Atvyko Angli

jon be Kliūčių

RAUDONOJI ARMIJA 
ARTI PSKOVO IR JAU 

NETOLI LIETUVOS
London, vas. 28. — Sovie

tų kariuomenė užėmė Za- 
melničije ir kitus punktus 
tik 14 mylių į šiaurius nuo 
Pskovo geležinkelių ir vieš
kelių centro, stovinčio už 
keliolikos mylių į rytus nuo 
Latvijos sienos. Toliau į 
pietus, Novosokolnikų srity
je raudonarmiečiai atkaria
vo Pustoška geležinkelių 
stotį, 44 mylios nuo Latvi
jos ir 60 mylių nuo Vil
niaus krašto. Šiame ruožte 
sovietiniai kovūnai, tarp 
kitko, grąsina Polockui, 
mazgui penkių geležinkelių, 
einančių į Lietuvą, Latviją 
ir Lenkiją.

Visoje toje strityje nuo 
Zamelničije iki Pustoškos 
raudonarmiečiai 150 mylių 
fronte atvadavo dar du ap
skričio miestus, tris gele
žinkelių stotis ir 300 kitų 
gyvenamųjų vietų.

Į vakarus nuo pirmiau 
atgauto Cholmo sovietiniai 
kariai, ties Bežanicy apskri
čio miestu sunaikino visą 
vokiečių pulką, paėmė ne
laisvėn gana daug nacių ir 
pagrobė dikčiai jų ginklų ir 
amunicijos. Latvijos fronte 
taipgi pagrobta kiekiai vo
kiečių įrengimų ir karių.

Pietiniame Ukrainos 
fronte, į pietus nuo Aposto- 
lovo raudonarmiečiai atva
davo Nikolajevo apskrities 
miestą Novovoroncovką ir 
8 kitas gyvenamąsias vie
tas.

Visur hitlerininkai atkak
liai priešinosi ir dažnai 
kontr - atakavo, bet liko su
mušti.

Vąkarinėje Ukrainoje, į 
vakarus nuo' tariamojo “se
nojo Lenkijos rubežiaus,” 
vokiečiai pirm keleto dienų 
buvo pradėję ofensyvą į 
šiaurvakarius ir pakarus 
nuo Lucko miesto. Iš pra
džios naciai buvo įvarę ke
lis kylius į Sovietų apsigy
nimo liniją, bet paskui rau
donarmiečiai' ne tik išvijo 
priešus iš tų pozicijų, 1 bet 
atėmė iš jų dar kelias gy
venamąsias vietas.

Nikopolio srityje, pietinė
je Ukrainoje, Sovietai visai* 
apvalė nuo vokiečių 21-ną 
mylią Dniepro “ Upės vaka
rinio kranto ir pasiekė, 
punktus už 83 mylių į šiau
rių rytus nuo Nikolajevo, 
Juodosios Jūros uostamies
čio.

Visi Vokiečiai Ginkluo
jami Cecilijoje

Londono radijas pranešė, 
kad hitlerininkai ginkluoja 
visus vokiečius gyventojus 
Čechoslovakijoj, nes diena 
dienon vis labiau auga atvi
ri čechoslovakų veiksmai 
prieš nacius. Vokiečiai su
stiprino visų fabrikų sargy
bą.

Sovietai Vėl Bombardavo 
Suomijos Uostą

pavyzdys

Tai laiškas worcesteriečio 
draugo Simono Janulio. Ar be
gali būti gražesnis 
mums visiems!?

dar vienas įrodymas, 
rimtai 
darbi-

Švedija, vas. 28. — Gauta 
žinių, kad Sovietų lakūnai 
vėl masiniai bombardavo 
vieną Suomijos uostą prie 
Bothnijos Įlankos, Baltijos 
Juros šiaurinės dalies.

Anglija. — Paskutinėmis 
dienomis didžiulė eilė laivų 
vienu pradėjimu įgabeno 
Anglijon dar tūkstančius 
Amerikos kovūnų su visais 
ginklais įr su daugeliu lėk
tuvų. Niekados pirmiau vie
nu sykiu tiek amerikiečių 
neįplaukę Anglijon, kaip 
dabar.

Visoje tų laivų kelionėje 
jau niekur nebuvo susidurta 
su vokiečių submarinais.

Nugramzdinta dar Keli Japo
nų Laivai

Australija. — Amerikos 
karo laivai nuskandino dar 
4 japonų laivus ties New 
Ireland sala. Kiti ameriki
niai karo laivai kartu su

Perlų Uostas. — < Gerai 
išžiūrėjus fotografinius pa
veikslus, amerikiečių nu
trauktus iš oro, pasirodo, 
kad Jungtinių Valstijų la
kūnai vasario 16-17 d. ties 
Truku, Japonijos sala-tvir- 
tuma, nuskandino bei sun
kiai sužalojo 14 daugiau ja
ponų laivų, negu pradiniai 
buvo paskelbta.

(Truk yra 750 mylių į 
pietų vakarus nuo amerikie
čių užimtos Eniwetok salos 
ir 2,100 mylių į pietų rytus 
nuo Tokio, Japonijos sosti
nės.)

Išsamiai patikrintos foto
grafijos liudija, kad Ame
rikos bombanešiai ten tik
rai nuskandino 23 japonų 
laivus, šešis kitus turbūt 
nuskandino ir dar 11 pavo
jingai sužalojo.

Tarp nuskandintų Japo
nijos laivų yra du šarvuot
laiviai, trys naikintuvai, 
vienas amunicijos laivas, 
du žibaliniai laivai, du ma
žesni kariniai laivai, o kiti 
šiaip prekiniai.'

Viso ties Truku nuskan- 
dinta bei sunkiai sužalota 
tarp 75,000 ir 100,000 tonų 
Japonijos laivų. Tik vienas 
Amerikos laivas pažeistas, 
bet nepavojingai.

Tuo pačiu laiku sunaikin
ta 201 japonų lėktuvas ir 
sužalota daugiau kaip 50.

Nuo karo pradžios iki 
šiol amerikines jėgos nu
skandino jau 1,191-ną japo
nų laivą, kaip skaičiuoja 
United Press.
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United Press Atsiprašo 
Maršalą Staliną

United Press žinių agen
tūra pirm poros savaičių1—1 . • — 1 1— • • UU1U MAX 111 MVXVM

lėktuvais vėl arde japonų i- paskelbė iš Londono paska- 
rengimus Rabaul srityje, f būk Teherano konferen-
l\ I t t t IJ r i n n I i z ' _ _ _New Britain saloj.

FAKTINAS PILIETINIS 
KARAS FRANCIJO J?

išHendaye. — Paleistas 
Vokietijos, vienas amerikie
tis korespondentas, perėjęs 
per sieną Ispanijon, prane
šė, jog užsikūrė faktinai ci
vilis karas tarp Franci jos 
patrijotų - partizanų ir hit
lerininkų. Patrijotai nukovę 
jau tūkstančius vokiečių ir 
jiem vergaujančių fašistinių 
frahcūzų. Labai plačiai išsi
vystė sabotažo 
prieš nacius.

Patri jotiniai 
taįip gabiai ir

veiksmai

francūzai 
atodairiai 

veikią, kad palyginti tik 
mažai jų nukentėję susikir
timuose su hitlerininkais, 
kaip teigia paliuosuotieji iš 
Vokietijos amerikiečiai at- 
keleiviai.

Maskva. — Sovietinės jė
gos vas. 26 d. visuose fron
tuose sunaikino bei sunkiai 
sužalojo 30 vokiečių tankų 
ir nušovė 27 jų lėktuvus.

ei jos protarpyje įvykęs koks 
tai nemalonus nuotikis tarp 
premjero Stalino ir Sovie
tų maršalo Timošenko, laike 
anglų premjero Churchillo 
gimtadienio pokilio.

Dabar United Press tele
grafu atsiprašė Sovietų val
džią dėl to melagingo gando 
paskleidimo ir užtikrįno, 
kad nenorėjus įžeisti mar
šalo Stalino. Savo telegra- . 
moję ta žinių agentūra sa
ko:

“United Press daro tin
kamų žingsnių kad daugiau 
nepasikartotų tokie neat
sargumai nei Londone nei 
kur kitur. (Unit. Press) ve
dėjai giliai apgailestauja, 
kad paskleista ta nelaimiu 
ga pasaka iš Londono.”

BERLYNAS KALBA APIE
NAUJA SOV. OFENSYVĄ
Berlyno radijas sk 

kad 100,000 rusų atakuo.
vokiečius Nikopolio srity 
linkui Nikolajevo uost 
miesčio. Sovietai nieko
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Kompozitorius Stasys Šimkus
Vienybė skelbia, kad jai kažin kokis 

iš Lietuvos “slaptai išvykęs lietuvis” 
pranešęs, jog 1943 m. spalių mėnesį Kau
ne miręs kompozitorius Stasys Šimkus. 
Sakoma, jis miręs “po operacijos.”

Po to, kai Lietuva tapo okupuota jo
sios ilgaamžio priešo, vokiškojo bandito, 
Vienybės informuotojai visuomet sten
gėsi vokiečius baltinti, tiesiog garbinti. 
Pati Vienybė skelbė, būk vokiečiai atne
šę Lietuvai nepriklausomybę. Todėl ir 
žinia dėl Šimkaus mirties, kaip sako an
glai, tenka imti “su druskos kruopa.” 

v Kad kompozitoriaus Šimkaus nėra gy
vo — galimas daiktas. Bet kad jį galėjo 
iš gyvųjų tarpo išskirti vokiečiai oku
pantai — tai irgi galimas daiktas. Jie 
galėjo jį nužudyti, kaip jau yra nužudę 
daugybę lietuvių tautos patrijotų.

Reikia atsiminti, kad kompozitorius 
Šimkus 11940-1941 m. buvo uolus Lietu
vos liaudies draugas. Tarybinėje Lietu
voje jis nuoširdžiai dirbo su liaudimi, 
keldamas mūsų tautos muziką į reikia
mąsias aukštybes. Tarybų Lietuvoj pra
dėjo klestėti lietuvių tautos kultūra ir 
mokslas, teatras ir muzika ir Stasys 
Šimkus stovėjo to darbo priešakyj.

Atsimename, lietuviai menininkai uo
liai ruošėsi Meno Dekadai Maskvoje. Jie 
ten buvo nusitarę pasirodyti su originale 
lietuviška opera, kurią rašė ne kas kitas 
kaip kompozitorius Stasys Šimkus. Ope- 

' ra vadinosi, kiek atsimename, “Kaimas 
Prie Dvaro”.

Užpuolę galvažudžiai naciai nutrau
kė tuos gražiuosius mūsų tautos darbus, 
kultūros, meno darbus. Be abejo, nu
traukė jie ir kompozitoriaus Šimkaus 
operos rašymą. Kompozitorius Šimkus, 
kaip ir daugelis kitų Lietuvos intelektua
lų, nesuspėję pasitraukti į Tarybų Są
jungos gilumą 1941 m. birželio dieno
mis. Na, turėdami jį “savo rankose”, na
ciai galėjo jam ir atkeršyti.

Tik po karo, kai Lietuva bus išlais
vinta, sužinosime, kaip ten iš tikrųjų bu
vo.

Dabar tiek galima pasakyti: Stasys 
Šimkus buvo vienas populiariškiausiųjų 
Lietuvos kompozitorių. Jo muzikos sti
lius lengvas, gražus, jo dainos melodin
gos ir žavios. Tik prisiminkime jo “Kur 
Bakūžė Samanota” — daina, stovinti lū
pose ir širdyje kiekvieno lietuvio. Be 
daugybės dainų, jis parašė, berods, porą 
operečių — vieną “Čigonai”, kuriuos 
daugelyj Amerikos miestų vaidino mūsų 
scenos mėgėjai.

Stasys Šimkus kilęs iš biednuomenės. 
Tūlą laiką vargonininkavo. Praeito karo 
metu jis buvo atvykęs į Ameriką aukų
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rinkti nukentėjusiemą nuo karo Lietuvos 
žmonėms. Tūlą laiką jis čia gyveno ir 
vadovavo kai kuriems lietuviškiems cho
rams, taipgi teikė pi j ano lekcijas jauni
mui.

Tuomet jis ėjo su klerikalų sriove ir 
jų fondui jis rinko pinigus. Demokratinė 
Amerikos lietuvių visuomenė buvo par- 
sikvietusi rašytoją Žemaitę ir adv. Bulo
tą aukoms rinkti.

Tačiau grįžęs į Lietuvą kompozitorius 
Šimkus darė ir politinį progresą. Jis vis 
krypo į demokratinės visuomenės pusę 
ir, kaip sakėme, tarybinėje Lietuvos res
publikoje kompozitorius Šimkus buvo 
atvirai atsistojęs liaudies pusėje.

Gaila kompozitoriaus Šimkaus. Be 
abejo, jei ne žvėriškas fašistų užpuoli
mas ant Lietuvos, kompozitorius būtų 
galėjęs gyventi ilgai ir sukurti .didesnių 
kultūrinių šedevrų mūsų tautai.

Bet ir tas, ką velionis sukūrė, pasta
to jam amžiną mūsų tautoje paminklą!

Smetonos Apgailėtojai
“Liberalai”

Grigaičio - Šimučio taryba leidžia ang
lų kalboje biuletiną, “Lithuanian Bulle
tin,” kurį, sakoma, redaguojąs “libera
las” Grinius. Paminėtojo biuletino num. 
1-majame (š. m.) įdėtas straipsnis apie 
“daktarą Smetoną”. Straipsnis pilnas 
Smetonos garbinimų ir teisinimų, o tai 
reiškia — melų.

Grinius nepamiršta pridėti prie Sme
tonos pavardės “prezidentas”, nepažy
mėdamas, jog tai buvo “fake” preziden
tas, niekad juo Lietuvos žmonių nerink
tas. Rašydamas apie Smetonos atvyki
mą Amerikon, straipsnio autorius skel
bia, būk “visos lietuvių grupės Ameri
koje nuoširdžiai jį priėmė”. Pamiršta šis 
Smetonos garbintojas, kad pats “tautos 
vadas” buvo nusiskundęs, jog toli gražu 
ne visos grupės jį nuoširdžiai priėmė. 
Buvo tik maža saujalė fašistų ir vienas 
kitas fašistuojąs klerikalas bei socijalis- 
tas, kurie įpuolė į Smetonos glėbį. Ame
rikos lietuvių masės, kaip ir Lietuvos 
žmonių masės, Smetonos neapkentė ir jo, 
nerėmė.

Toliau tas pats rašytojas susipranta 
ir pareiškia, jog “prezidentas” Smetona 
“could not understand the Democratic 
ideals of the wide Lithuanian masses in 
this country.” Dar toliau:’ “Antanas 
Smetona was highly respected in all sec
tions of the Lithuanian community as an 
honest and fascinating man....” Smetona 
buvęs “didvyriškas kovotojas dėl pagrin-nuves aid vyriškas Kovotojas 
dinių Lietuvos žmonių teisių.

Tai malimalienė, kurios nei pats Sa
liamonas negalėtų išrišti. Smetona buvo 
fašistas, nesiskaitė su Lietuvos liaudi
mi, nesuprato lietuvių masių demokrati
nių idėjų, bet tas pats Smetona didvyriš
kai kovojęs dėl Lietuvos žmonių pagrin
dinių teisių!

Bet kuris amerikietis, gavęs šį biuleti
ną, perskaitęs paminėtąsias nutroškusia- 
jam Smetonai eulogijas, pasiklaus j Ar 
tie “Lithuanian Bulletin” leidėjai yra pa
tys dideli neišmanėliai, ar jie mano, kad 
kiti toki?

Biuletine “straipsniai” ir “žinios” yra 
perdėm prieštarybinės.

Jeigu šis biuletinas yra leidžiamas iš 
žmonių sukaulytomis aukomis, tai jo lei
dėjai didžiai nusikalsta aukotojams. 
Prašydami pinigų, jie sako: duokit 
mums aukų kovai už Lietuvos nepriklau
somybę. Na ,o gavę jas, eikvoja leidimui 
tokių šlamštų, kuriuos gėda ir į rankas 
paimti.

AR NUSIDĖJIMAS ŽO
DŽIUS PAREMTI DAR

BAIS?
Menševikų N a u j ienos 

(vas. 22 d.) pasmerkia So
vietų vyriausybę dar ir štai 
už ką:

“Prezidentas Eduardas 
Benešąs pasirašė bendros 
pagelbos sutartį su Sovietų 
Rusija, pasižadėdamas de
rinti čechoslovakijos užsie
nio politiką su Sovietų po
litika. Bet Maskva reika
lauja, kad gera intencija 
būtų paremta praktišku 
darbu.”

Ar tai nusidėjimas tokį 
reikalavimą statyti ? Žino
ma, kad nėra jokio nusidė
jimo. Tai pilnai teisingas 
reikalavimas. Bet Naujie
nos šaukia: “Duok velniui 
mažąjį pirščiuką, tai jisai 
nusitvers visą saują.” Va
dinasi, Sovietų vyriausybė 
yra “velnias”. Tai nieko 
naujo: Naujienų buvo senai 
tokia nuomonė apie didžią
ją Amerikos talkininkę ir 
kadangi jos yra tokios nuo
monės, tai jos sušilusios šia
me kare padeda naciams 
tarpe lietuvių skleisti hitle
rinę propagandą.

Mes nežinome, ar iš viso 
Sovietų vyriausybė stato 
Čechoslovakijos vyriausybei 
kokius nors reikalavimus, 
ar ne. Bet jeigu toje vyriau
sybėj yra vienas kitas mi- 
nisteris, kuris nori tos vy
riausybės užsienio politiką 
nukreipti nuo draugiškumo 
Sovietų Sąjungai į pro-hit- 
lerinę pusę, tai Sovietų vy
riausybė turi pilną teisę rei
kalauti, kad toks ponas bū
tų iš ten išmestas. Jis sėdi 
ne savo vietoje. Benešo pa
sižadėjimas .Čechoslovakijos 
užsienio 
Sovietų 
politika 
darbais, 
dėjimai, 
kais darbais, neverti nė iš
valgyto kiaušinio.

Naujienų redaktorius pats 
šimtus sykių yra prisiekęs 
ir pasižadėjęs nieko bend
ro neturėti su fašistais, bet
gi savo darbais juos siste- 
matiškai remia. Pavyzdžiui, 
jis kasdien gražiai talkinin
kauja hitlerininkams, kas
dien plūsdamas ir niekinda
mas Sovietų Sąjungą. Jis 
padeda fašistiniam elemen
tui Amerikoje, kai jis svei
kina tokius pro-fašistinius 
laikraščius, kaip Chicagos 
Tribune, arba Hearsto gel- 
tonlapius ir bando lietu
viams įkalbėti, kad šita an- 
ti-demokratinė spauda pa
deda Lietuvos laisvei.

politiką derinti su 
Sąjungos užsienio 
turi būti paremta 
žodžiai bei pasiža- 
neparemti praktiš-
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priešlėktuvinis vienetas laukia vokiečią 
uvų pasirodymo. Jie pasirengę prie«<jišjmiišti iš oro.

SENOSIOS FAŠISTINĖS 
GAIRĖS “TĖVYNĖJE”
Šis visas karinis laikotar

pis bus S.L.A. organo Tėvy
nės istorijoje žinomas juo
džiausiu laikotarpiu. Nuo 
pat karo pradžios iki pat 
šiai dienai tasai laikraštis 
vedamas atvirai ir šlykščiai 
fašistinėje dvasioje. Jis ve
damas taip, kad jis tarnau
ja visai svetimiems dievams 
— dievams, kurie nūnai tu
ri paskandinę pasaulį ašaro
se ir kraujuose, būtent, fa
šistiniams dievams.

Visi ’ gerai atsimename, 
kaip Tėvynė skelbė, kad 
Lietuvos žmonės su džiaug
smo ašaromis pasitikę 
žmogžudžius nacius. Nuo to 
prabėgo daug laiko, bet to 
laikraščio gairės pasilieka 
tos pačios. Štai Tėvynės pa
skutinis numeris vėl sausa
kimšas tokiais šlamštais, 
kurių kiekvienas sakinys 
persisunkęs pikčiausia- faši-

pasitikę

stine dvasia. Visa apžvalga 
susideda iš ilgų ištraukų , iš 
Draugo, Keleivio, Darbinin
ko, Naujienų ir Garsę. Tai 
išsireiškimai neva Lietuvos 
nepriklausomybės minejinlo 
proga. Bet ,‘yisi: iki vienam 
išpuošti naciškais melais J- 
pie Sovietų Sąjungą.

Patsai. į Tėvynės redakto
rius turį ilgą;- editprialą 
“Lietuvos Išvadąvimas Ar
tinasi.” Pats pirmas para
grafas .kupinas netiesos, 
prasimanymų • ir užmetimų, 
taikomų erzinimui S.L.A. 
narių prieš Jungtines Tau
tas. Bajoras rašo:

“Raudonosios armijos jau 
Estijoje ir netoli Latvijos 
bei Lietuvos sienų... Ameri
kos lietuvių raudonoji spau
da leidžia apgavingus šū
kius: ‘Lietuvos išvadavimas 
artinasi’.... Bet koks bus 
‘išvadavimas’? Ar raudono
ji armija, užėmusi, Lietuvą, 
ją perduos Lietuvos žmo
nėms ir leis jiems tvarkytis 
ir valdytis sulig savo ge
riausio supratimo ir noro? 
Ar ta armija vėl uždės Lie
tuvos žmonėms vergijos 
pančius ir įsakys ją valdy
ti lietuviams kvislingams, 
kurie šiandien sėdi Maskvoj 
ir laukia tos valandos, kada 
Lietuva bus ‘išlaisvinta’?...”

Kiek čia melo ir neapy
kantos !

Kas gi kitas rytiniame 
fronte muša ir sumuš na
cius, jeigu ne Raudonoji 
Armija? Taigi, kas gi ki
tas, jeigu ne ta armija, iš
laisvins iš nacių vergijos 
Lietuvą?

Taigi, mūsų šūkis “Lietu
vos išvadavimas artinasi” 
nėra apgavingas. Jis apga- 
vingas tik fiems, kurie ne
nori Lietuvos išlaisvinimo, 
kurie trokšta, kad naciai 
Lietuvoje pasiliktų amžinai 
viešpatauti.

Kitas klausimas, ar Rau
donoji Armija atiduos Lie
tuvą jos žmonėms valdyti? 
Žinoma, kad atiduos. Tai 
žino ir pats Tėvynės redak
torius. Jis žino, kad Lietu
voje bus Lietuvos armija, 
Lietuvos valdžia, Lietuvos 
pačios, -tai yra, Lietuvos 
žmonių, santvarka.

Juk tai bjaurus melas, 
kad Raudonoji Armija ka
da nors buvus pavergus ar
ba norėjo pavergti Lietuvą. 
Tokį užmetimą Raudonajai 
Armijai, taip pat Amerikos 
ir Anglijos armijoms, šian
dien daro Hitleris. Kaip tik 
šitą užmetimą dabar karto
ja S.L.A. organas Tėvynė.

Tėvynės redaktorius taip
gi žino, kad Maskvoje nesi
randa jokių lietuviškų kvis- 
lingų. Ten randasi Lietuvos 
vyriausybė, legališkai, tieso- 
tai pačių Lietuvos žmonių 
išrinkta ir sudaryta, £>itie 
plepalai apie Maskvoje “sė
dinčius kvislingus” 
tiesiai iš Goebbelso 
gandos biuro.-

Kvislingais yra 
mi tik tie, kurie 
Hitleriui vergti okupuotus 
kraštus. Maskvoje nėra nei 
vieno lietuvio, kuris padė
tų Hitleriui laikyti paver
gus Lietuvą. Lietuviški 
kvislingai sėdi Kaune ir dir
ba Hitleriui.

Bet kad nukreipti Ame
rikos lietuvių akis nuo tų 
Hitleriui pasidavusių lietu
viškų išgamų, kad pateisin
ti jų kruvinus ir žvėriškus 
darbus prieš Lietuvos žmo
nes, tai toki Bajorai, Gri
gaičiai, Laučkos ir Pruns- 
kiai plepa apie nesamus 
kvislingus Maskvoje*.

pareina 
propa-

vadina- 
padeda

Savanorė karo lauko slaugė saržentė Valentina Po
nomareva teikia pirmąją pagalbą sužeistam kariui Uk
rainos fronte.

Pauliaus Raportas iš “Trijų 
Didžiųjų Konferencijos”

(Feljetonas) 
Artikulas IV.

Manau, visi atsimenate, 
mano mieli prieteliai, jogei 
mano tolimesnis pasikalbė
jimas su jums jau žinomu 
teheraniečiu, reikale jūsų 
Pauliaus slapto patekimo 
“Trijų Didžiųjų” konferen
cijom buvo atidėtas sekan
čiai dienai. Šiandien nuėjęs 
sutarton vieton, atradau sa
vo prietelių, manes belau
kiantį. Iš to dariau išvadą, 
kad mano reikalas eina pa
geidaujama kryptimi.
Negaišuodamas laiko, pra

dėjau teirautis pas savo pa- 
gelbininką, kaip jis nusi- 
sprendė kas link teikimo 
man paramos patekti ten, 
kur bus sprendžiama pro- 
riacių visuotina laimė, arba 
amžinas dantų griežimas. 
Pasirodė, kad teheranietis 
vis baiminasi, vis svyruoja. 
Matomai, pas juos zulikavi- 
mas, kad ir “prakilniais” 
tikslais, yra laikomas paže
minimu žmogaus gero var
do. Iš to supartau, kad 
mano optimizmas buvo ne 
vietoj.

Dabar buvau tikras, kad 
dar ilgokai reikės paplakti 
liežuviu, pakol tikslas bus

Laikas vis trumpėjo ir 
klausimas, vienaip ar kitaip, 
turėjo būt baigtas. Šios ap
linkybės verčiamas, leidau 
liežuvį darban. Sakau savo 
naujam prieteliui: Gerbia
mas pone, galimas daiktas, 
kad ši mano jums siūloma 
propozicija yra paskutinė 
proga prasimušti į gyveni
mo viršūnes! Šis žygis, kurį 
siūlau jum atlikti, padarys 
jumis didvyriu, pirmos rū
šies drąsuoliu, rizikuojan
čiu savo likimą už pronaci- 
nius idealus. Užtikrinu ju
mis, pronacių garbe, mielas 
pone, kad už jūsų man pa
tarnavimą, mūsų vyriausias 
generolas dr. Grigaitis pri
pažins jumis protingesniu 
žmogum už kunigą Pruns- 
kį ir už Praną Ancevičių. 
Suprantate, mano mielas 
prieteliau, čia pinigai ir gar
bė, dėlei kurių pronaciaį at
sižada savo tėvų ir motinų.

Teheranietis giliai užsi
mąstė, ilgai galvojo, niekaip 
negali “persilaužti”. Paga
lios po ilgos pauzos vis dar 
nedrąsiai sako: Turite tie
są, ponas Pauliau. Pinigai 
ir garbė, nekuriuorfUmones 
iš proto išvaro ir prieš šią 
prakeiktą pagundą ne kiek
vienas pajėgia atsispirti. 
Prisipažįstu, kad ir pas ma
ne silpnumų yra. Baimė ma
ne ima, kas atsitiktų, jeigu 
mudu nutvertų prie šio dar
bo? Juo labiau, kad salėje, 
kur įvyks konferencija, nė
ra jokio užkaborio; kur bū
tų galima pasislėpti?.

Išgirdęs šiuos žodžius iš 
teheraniečio lūpų, nudžiu
gau, kaip pora metų atgal 
dr. Grigaitis buvo nudžiu
gęs bolševizmo “išnykimu” 
nuo žemės paviršiaus. Su- - 
pratau, kad mano reikalas 
žymiai pasviro gerojon pu
sėn. Dar biskį padrąsinimo 
ir tikslas bus pasiektas!

Kad prašalinus savo ben
dradarbio paskutinį svyra
vimą, sakau jam: Apie tai, 
kad mus čia kas sučiuptų, 
jum nėra mažiausio reikalo 
baimintis, malonus pone. 
Visą atsakomybę imu ant 
savęs. Paulius ne iš tų, ku
rie iš nelaimės gelbėtųsi sa
vo prieteliaus kailiu. Jeigu 
ir pagautų, tai man, kaipo 
pro - nacių atstovui, 
‘kokios bėdos nebūtų. Negi 
'man galėtų primesti kokius 
plėšimo tikslus. Pasakyčiau, 
kad “vaduoju Lietuvą”, ir 
šį žygį atlieku pats vienas, 
be niekeno paramos. Prieg 
tam, turiu jum priminti, 
gerbiamasis, kad už mano 
pečių stovi tokia galinga į- 
staiga, kaip “Amerikos Lie
tuvių Taryba,” kurios sek
retorium yra garsiausias 
dr. Grigaitis. Jum tur būt 
da nėra žinoma, gerbiamas 

; pone, koks galingas yra au
toritetas “Amerikos Lietu- 

Ivių Taryba”. Ant visų gyve
nime iškilusių klausimų ji 

‘daro savo pareiškimus, vi
som valsybėm davinėja pri
sakymus, kaip ir kas turi 

i būt veikiama, net Maskvai 
duoda patvarkymus, kas jai 

t prįĮdauso ir kas ne. Tik vie
nas Tarybos silpnumas, tai 

i tas, kad ji nepajėgia suval
dyt Karpiaus ir Smetonu- 
ko!

Po įtempto pasidarbavi
mo, po karštų kalbų, jūsų 
Pauliui pavyko išmaukyti 
teheranietį, kaip šiltą vaš
ką. Pilnai sutiko teikti viso
keriopą pagalbą, kokia tik 
bus reikalinga, kad mano 
misiją būtų galima rokuoti 
šimtu nuošimčių pavykusia.

Po šio pasisekimo, jau
čiuosi nusimetęs sunkią na
štą nuo savo pečių. Dabar 
abudu prieteliškoje nuotai
koje išdirbinėjome planus, 
kaip ir ką veiksime, Nuta
rėme laukti patogaus laiko, 
kada į mus nežvelgs įtarti
na akis, eiti ir apžiūrėti po
zicijų, iš kur bus patogiau
sia tėmyti pronacių likimo 
svarstykles.

Nužymėję susitikimo lai
ką, spaudėme viens kitam 
dešinę, tuomi reikšdami 
viens kitam ištikimybę.

Kokį pasisekimą jūsų 
Paulius turėjo toliau, suži
nosite iš sekančio praneši
mo. Paulius.

kažin
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Mass,

įplaukė $2,133.47

Red Cross Plaster

Bostoniečiai šią knygą galit 
gauti pas Ig. Kubiliūną.

Per audringą dvigubą ata
ką prieš Regensburgą, Vo
kietijoj, Amerikos lakūnai
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J. greu 
rengia

Cassino fronte, Italijoj 
talkininkai atmušė dvi na 
cių atakas.
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• M. GEDVILAS
Lietuvos TSR Liaudies 

Komisarų Tarybos 
Pirmininkas

Šiam raštui einant spaudon, gavome daugiau au
kų, paskelbsime neužilgo, širdingai tariame ačiū vi
siems, I 
Prašome čekius ar money-orderius* išrašyti iždinin
kės vardu 
kitų asmenų vardais 
Lietuvai Pagelbos Teikimo Komitetą, 419 Lorimer 
St., Brooklyn 6, N. Y.

Taipgi šio Komiteto vardu ir antrašu galite siųsti 
ir drabužius, L. Kavaliauskaitė, ilh»jišekr.

ir kitų karinių dirbyklų 
miestą.

Tam reikalu money orderius bei čekius išrašykite ko
miteto iždininkes Frances Pakalniškienės vardu ir siųs
kite komitetui.

Daugelis čekius bei money orderius rašo K. Petrikie- 
nės vardu ir siunčia Amerikos Lietuvių Demokratinei 
Tarybai, nors tie pinigai skiriami teikimui Lietuvos žmo
nėms pagelbos. Tai klaida, taip ateityje nedarykite. Pet- 
rikiene yra tiktai Tarybos iždininkė ir nieko bendro ne
turi su Lietuvai Pagelbos Teikimo Komiteto iždu. Jos 
vardu rašykite čekius tiktai tada, kada pinigai eina Ta
rybos reikalams.

Jugoslavi j os partizanai 
sumušė vokiečius prie Oto- 
cac Lika, nukaudami 800 
hitlerininkų, tame skaičiu
je ir 80 Michailovičiaus čet- 
nikų.

Skaičiuoja- 
jog talkininkų lakūnai 

supleškino jau 80 procentų 
tokių Vokietijos dirbyklų, 
kur buvo statoma dvimoto- 
riniai lėktuvai.

Susimildami, visais reikalais, kurie liečia Lietuvos žmo
nėms teikimą pagelbos, rašykite tokiu adresu: Lietuvai 
Pagelbos Teikimo Komitetas, 419 Lorimer St., Brook-

Washington. — Senato
riai taip pat daugiau kaip 
dviem trečdaliais balsų at
metė prez. Roosevelto veto 
prieš permažą, tiktai $2,- 
300,000,000, naujų taksų bi-

Bakūnienė.
36.00

5.00
79.00

OPUMAS

Ačiū drg. Žalienei už gražų 
keiksą, kuris buvo išleistas do
vanoms. Laike parengimo au
kavo šie draugai: M. Ražans- 
kienė $2, Žalienė $2, Katilius 
$1, L. Piušiunas $1, J. Vizbarą 
$1. S. L.

Kreiptis pas autorių
R. ŽIDŽIŪNĄ 

arba Laisvės Administracijoj 
427 LORIMER STREET

N e verki m prie kapo ...
Žaibo greitumu visus da

linius aplėkė graudi gedu
linga žinia: žuvo kapitonas 
Sipavičius. Puolimas vystė
si nepaprastu tempu. Į prie
kį reikėjo eiti labai greitai. 
Kritusiųjų buvo ir daugiau 
ir netgi sunku buvo tuo 
metu ilgai gedėti. Bet visi 
mes iš karto labai gerai su
pratome, ko mes netekome 
itin šio šviesaus ir giliai są
moningo žmogaus asmeny
je. Nuo pat jaunųjų dienų 
surišęs savo likimą su kovo
jančia liaudimi, jis savo 
vertingą gyvybę ir atidavė 
didvyriškiausiuoju jos ko
vos momentu aršiose kovo
se prieš vokiškąjį fašizmą.

Daugelis jį gerai pažino
jo. Ilgus metus pasišventu
siai kovojo Gvidonas Sipa
vičius už liaudį, už lietuvių 
tautos tikrąjį nepriklauso
mumą, už mūsų tautos iš
silaisvinimą.

Pats išėjęs iš liaudies, iš 
lietuviškojo kaimo pirkios, 
Sipavičius labai,.gerai į šir
dį įsidėjo visus kaimo žmo
nių vargus ir nelaimes. Bū
damas šviesios idealisto pri- 
'girrrti'esg j^ankstiy.d.ar gim
nazijos suole sėdėdamas, 
stojo į kovą prieš liaudies 
engėjus.

Geriausi jo kovos ir veik
los metai buvo universiteto 
auditorijoje. Tik .spėjęs at
eiti į universitetą, Sipavi
čius čia pagarsėjo kaip kar
štas kalbėtojas studentų su
sirinkimuose, kaip nenuolai
dus ir negailestingas visiem 
prasikaltėliams ir šiaudadū- 
šiam tiesos ieškotojas. Jis 
buvo stataus būdo ir nieka
da nesibijodavo rėžti teisy-

Prie jo kapo kariai pri
siekė:

— Kapitono Sipavičiaus 
šviesi atmintis amžiams pa
liks mūsų širdyse. Šimterio
pai atkeršysime vokiškoms 
gyvatėms už didvyrio kapi
tono Sipavičiaus . mirtį! 
Kraujas už kraują! Mirtis 
už mirtį!

Mūsų poetas Janonis dai 
navo:

“Kiekviena kova 
reikalinga aukų.

Kas kritb kovoj — 
tas didvyris!”

Šviesią kapitono Sipąvi- 
čiaus atmintį 
parnešime į Lietuvos 
kus, kaip ir visų tų, kurie 
krito dėl jos, neišvydę net 
josios padangės.

Suspaudę giliau gomury

kurie aukavo ir prisidėjo prie aukų rinkimo.

Frances Pakalniškienė, — nerašykite 
Visais reikalais kreipkitės Į

10 VOKIEČIU DIVIZIJŲ I 
PIETUS NUO ROMOS

Alžyras. — Skaičiuojama, 
kad naciai sutelkė jau 10 
savo armijos divizijų prieš 
anglus - amerikiečius Anzio 
srityje, į pietus' nuo Romos. 
Tai būtų nuo 120,000 iki 
150,000 vokiečių kariuome
nės.

Anglijos ministeris pirmi
ninkas Churchillas paskuti
nėmis dienomis pranešė, jog 
anglai-amerikiečiai ten turi 
45,000 savo kovūnų.

— mylimajai Maskvai, visai 
tarybinei tėvynei, pergalin
ga jai Raudon. Armijai, di
džiajam vadui draugui 
Stalinui.

Išmintingos stalininės 
tautihės politikos dėka lie
tuvių kultūra ir menas, taip 
barbariškai vokiškųjų fašis
tų naikinamas anoje fronto 
pusėje, neužduso, neišnyko, 
ir didžiosios tarybų liaudies 
išvaduotoje Lietuvos žemė
je atneš puikių vaisių.

(Iš laikraščio “Pravdos”).

sūrią ašarą ir trokšdami 
degančiose kelio dulkėse, 
mes nueinam bėgančio prie
šo pėdsakais į vakarus. Svy
ra, banguoja nusirpę auksi
niai rugiai. Mėlynas rugia
gėlių audeklas banguoda
mas nubėga į tolumą ir su
silieja su mėlynomis padan
gėmis ir horizonte vos ma
tomas, kaip kupstelis palie
ka išsikišęs didvyrio kapi
tono kareiviškas kapas.
Veikiančioji Armija.

Dygliuotas buvo lietuvių 
tautos istorinis kelias. Per 
ištisus amžius Lietuva ken
tė plėšikiškus vokiškųjų 
grobikų užpuolimus. Ją slė
gė lenkų ponai, persekiojo 
carizmas, iš jos tyčiojosi sa
vi reakciniai vadovai. Ir 
varguos ir skausmuos lietu
viai ne tiktai išlaikė savo 
tautinį būvį, bet ir sugebė
jo sukurti didžius tautinės 
kultūros lobius.

Dainų šalies garbę, pa
sklidusią toli už gimtosios 
žemės sienų, iškovojo savo 
tėvynei Lietuvos darbo liau
dis, sukūrusi ir dainavusi 
puikiąsias dainas. Lietuvių 
tautos dainose, pasakose, 
padavimuose glūdi jos sie
kimai ir ateities viltys.

Lietuvių tautosaka, lietu
vių melodijos, iš medžio iš
pjaustyti ornamentai ir sto- 
vylos, nuostabūs raštuoti 
rankdarfeiai, namų apyvo
kos daiktai, išpuošti su me
niniu skoniu ir meistrišku 
įmantrumu, — visa tai šių 
laikų lietuvių menui yra ne
išsemiamas kūrybinio įkvė
pimo šaltinis.

Bet visi tie lobiai buvo 
užkasti. Tik įkūrus tarybų 
valdžią lietuviškasis menas 
pirmą kartą pasijuto esąs 
laisvas ir sparnuotas. Prieš 
jį atsiskleidė šviesios platu
mos, kur kūrybai nėra jokių 
kliūčių ir draudimų. Visiš
kai atsidarė lietuvių tautos 
sukurtų meninių turtų lo
bynas. r

Lietuvių tauta pamatė ir 
pajuto, kad menas kalba jos 
kalba, vaizduoja jos jaus
mus ir pergyvenimus.

Nuo 1941 m. pradžios bu
vo pradėta ruoštis būsimai 
lietuvių meno dekadai Mas
kvoje. Į kunkuliuojantį dar
bą su nepaprastu pakilimu 
įsijungė Tarybų Lietuvos 
kompozitoriai ir instrumen
talistai, dramaturgai ir po
etai, dailininkai ir skulpto
riai. < W i*

Dėl garbės pasirodyti 
Maskvoje lenktyniavo Vil
niaus ir Kauno dramos te
atrai. Operos ir baleto te
atre vyko našus ir įtemptas 
pasiruošiamasis darbas. At
sirado ištisa eilė naujų lite
ratūros ir muzikos kūrinių. 
Vyko naujų paveikslų ir 
skulptūrų atrinkimas. Tary
bų valdžios sukurta Vil
niaus filharmonija ruošė 
pasirodymams Maskvoj cho- 
nj dainos, liaudies šokių ir 
liaudies instrumentų an
samblius. Gyvą veiklą mies
tuose ir kaimuose, mokyklo
se ir įmonėse išplėtojo gau
sūs meninės saviveiklos ra
teliai. Visa Lietuva laukė, 
kaip didelio įvykio, respub
likinės saviveiklos olimpia
dos, naujų talantų, kilusių 
iš plačiųjų liaudies masių, 
pasirodymų.

Pasiruošimą dekadai gy
viausiu susidomėjimu sekė 
visa lietuvių tauta — ne 
kaip pašalinis žiūrovas, o 
kaip bendro darbo dalyvis. 
Ji jautriai ir džiaugsmingai 
reagavo į kiekvieną naują 
tautinio meno kūrinį, nes 
žinojo, kad toji dekada — 
jos dvasinių lobių pasirody
mas, lietuvių tautos kultū
ros pasirodymas.

Tragiškomis 1941 m. bir-

Bet štai, kyla karas ir su
trauko visas ramaus kūry
bingo gyvenimo gijas. Sipa
vičius stojo į naują žūtbūti
nę kovą prieš hitlerinę Vo
kietiją. Organizuojant, lie
tuviškus Raudonosios Ar
mijos dalinius, jis vienas iš 
pirmųjų stojo į juos. Jis 
greit iškilo kovose ir šią va
sarą jau turėjo kapitono 
laipsnį. Karštą lietuvį pat
riotą, energingą vadą, šir
dingą žmogų, — tokį jį pa
žino, greitai prisirišo ir pa
milo kovotojai.

Nuo pirmosios mūsų va
saros puolimo dienos kapi
tonas Sipavičius visą laiką 
savo padalinio pryšaky, vi
są laiką pats didvyriškai 
veda savo padalinį pirmyn 
ir pirmyn. Niekada jis ne- 
pailsdavo toje sunkioje ir 
didvyriškoje kovoje.

Ir dabar kažkaip niekaip 
negali susitaikyti su minti
mi, kad nebebus daugiau 
mūsų tarpe kapitono Sipa
vičiaus.

Tai atsitiko prie N. kai
mo š. m. liepos 28 d. • Labai 
įsistiprinę kaime vokiečiai 
jame laikėsi porą dienų. 
Antrą dieną atėjo įsakymas 
žūtbūt paimti kaimą. Visa
da nešdamas aukštai lietu
vio kario garbę, kapitonas 
Sipavičius gerai parengė le
miamai atakai savo padali
nį. Išėjęs su savo padaliniu 
naktį, vokiečiams nema
tant, Kapitonas Sipavičius 
užėmė pačią kraštutinę ri
bą, suėjęs veik į tiesioginį 
sąlytį su priešo apkasais.

Pradėjo aušti. Patekėjo 
saulė. Žemę sudrebino mūsų 
artilerija.

Ir štai, tik pasibaigus ar
tilerijas parengimui, aplin
kui kaimą ėmė kristi minos, 
ėmė pleškinti kulkosvai
džiai. Mūsų spaudimas bu
vo toks stiprus, kad vokie
čiai greit ųeESįŠtehgė “jo"at
laikyti ir pradėjo palaips
niui trauktis ' iš tranšėjų. 
Visą laiką kapitono Sipavi
čiaus padalinys vedė ugnį 
prieš priešo apkasus. Atė
jo lemiamoji minutė. Rei
kėjo pakilti iš apkasų ir vi
su ūgiu išeiti vytis besitrau
kiantį priešą, neduoti jam 
nė valandėlės atsikvėpti.

Kapitonas Sipavičius pir
masis iššoko iš apkaso. Ko
votojai pamatė, kaip jis, 
stambus, aukštas, petingas 
viena ranka griebėsi už ka- 
būro, ištraukė parabelį, iš
kėlė jį virš galvos, kita -nu- 
siskabino porą granatų ir 
sušuko savo kovotojams:

— Kas drąsus — paskui 
mane, pirmyn!

Nespėjo jis taip dar nė 
žingsnio žengti, kaip priešo 
pusėje sulojo kulkosvaidis. 
Kapitono ranka nusviro, jis 
pasverdėjo ore ir sukniu-

LIETUVIŲ TAUTOS MENO 
PASIRODYMAI

A. BIMBA, 
Lietuvai Pagelbos Teikimo Komiteto Pirmininkas.

Johnson’s Red Cross Plaster pa
deda atliuoBuot nugaros skaus
mus ir kitus raumenų skausmus 
ir gėlimus, dėl Aių priežasčių—
• Palaiko ir priduoda kūnui 

šilumos.
• Suteikia spaudimo ir atramos,
• Patiekia švelnaus vaisto be 

dvoko ar drabužių sutepimo.
• Duoda nuolatini nejuntamą 

masažą.

Kviečiame j dienraščio Lais
vės bazarą! Įvyks kovo-March 
3, 4 ir 5 dd., Grand Paradise 
salėse, 318 Grand St., Brook
lyn, N. Y.

Aukos, Prisiųstos Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komitetui

bę tiesiai j akis bet kam. Ir 
dėl to draugai jį labai mylė
jo. Būdavo labai draugiš
kas, nuoširdus, sugyvena

mas. Pats sunkiai versda
masis pamokomis ir prakti
ka, jis visada stengdavosi 
padėti sunkioje būklėje 
esantiems savo draugams 
studentams.

Mylėdami jo plačią sielą 
ir gerbdami jo aštrų logišką 
protą, Sciencijos draugijos, 
kurioje Gvidonas Sipavičius 
dalyvavo ir kurioje būrėsi 
patys pažangiausi Lietuvos 
patriotai, studentai išrinko 
jį draugijos pirmininku. Jis 
labai mokamai organizuo
davo universitete įvairias 
paskaitas studentams, įvai
rius susirinkimus ir audito
rija visada būdavo perkim- 
šta. Daugelis atsimena dar 
iš tų laikų, kai tribūnoje 
pasirodydavo jis stambaus 
ūgio, tvirtas, stiprios sudė
ties ir savo galingu balsu 
staiga sudrebindavo visą 
auditoriją. Kiekvienas jo 
tiesus ir širdingas žodis bu
vo palydimas gausiais susi
rinkusiųjų kątučTai^. Bet 
jsavo politiniame. darbe jis 
^neapsiribojo • universitetu. 
Ypatingai plačią veiklą jis 
išvystė politiniams kali
niams— antifašistams rem
ti. Smetoninė žvalgyba uo
liai sekė studentą Sipavičių 
ir jis figūravo jos sąrašuo
se kaip ypatingai pavojin
gas Smetonos režimo prie
šas.

Tarybų valdžia, aukštai 
įvertinusi Sipavičiaus gabu
mus, paskyrė jį Kauno uni
versiteto lektorium ir mes 
matome jį vėl iš katedros, 
skaitantį studentams pas-

Elizabeth-Linden ir apylin
kes mezgėjų grupės susirinki
mas ir parengimas įvyko va
sario 6 d., 1944 m., kuris pa
vyko pasekmingai.

Susirinkime dalyvavo geras 
būrys draugių mezgėjų. Sma
gu matyti, kad kiekviename 
mezgėjų susirinkime atsilanko 
naujų moterų, apsiima j komi
sijas ir gelbsti mezgime.

Visos draugės buvo gerame 
ūpe, pasiryžusios daug dirbti 
ir pagelbėti mūsų broliams lie
tuviams ir raudonarmiečiams, 
kad jie greičiau nusuktų hit- 
lerizmui sprandą.

Draugės M. Ražanskiene,
M. Burkauskienė ir drg. B. 
Makutėnienė raportavo iš mo
terų mezgėjų suvažiavimo, ku
ris įvyko, sausio 16 d., Brook
lyn, N. Y. Jos raportavo, kad 
tame suvažiavime buvo ragi
namos visų apylinkių moterys 
dirbti, kurios ką gali. Pavyz
džiui : rinkti drapanas dėl Lie
tuvos nukentėjusių nuo Hitle
rio, rengti parengimus dėl 
Raudonojo Kryžiaus naudos, 
duoti kraujo dėl Raudonojo 
Kryžiaus ir taip toliau.

Brangios draugės, yra daug 
darbų, su kuriais mes kiekvie
na galime prisidėti prie laimė
jimo šio karo.

Po išklausymo šių raportų, 
tuojau buvo nutarta rengti pa
rengimai dėl Raudonojo Kry
žiaus naudos. Pirmas parengi
mas įvyks Linden, N. 
toj ateityj, kitas bus 
mas Elizabeth, N. J.

Nutarta atsišaukti 
lietuves moteris, kad pagelbė
tų rinkime drapanų, katros tu
rite drapanų, surinkite ir turė
kite prirengtas, o mes aplan
kysime jūsų namus, paimsime 
jūsų surinkta drapanas.

Draugės, mezgėjų grupės 
susirinkimai įvyksta kiekvieną 
mėnesį, pirmą sekmadienį. Se
kantis susirinkimas įvyks ko
vo 5 d., 1944 m., 5 vai. vak., 
LPK, 408 Court St., Elizabeth,
N. J. Dalyvaukime visos, nes 
turime daug darbų.

Po susirinkimo įvyko pasi
linksminimo vakarėlis, kuris 
davė pelno dėl vilnų apie 40

želio mėnesio dienomis šu
nų ritierių palikuonys — 
hitleriniai plėšikai įsibrovė 
į Lietuvą. Jie atėjo sunai
kinti lietuvių tautinės kul
tūros, Lietuvos liaudies 
dvasinio gyvenimo, išnai
kinti visos lietuvių tautos. 
Geriausių Lietuvos sūnų la
vonais nusėti gimtosios že
mės laukai.

Ištikimi garbingoms tra
dicijom didvyriškų protėvių, 
triuškinusių teutonų gaujas 
prie Saulės, Durbės, Žalgi
rio, ištikimi savo didžiajai 
tarybų tėvynei, lietuviai 
griebėsi ginklo.

Lietuva pavergta, bet ne
nugalėta. Lietuvos miestuo
se ir kaimuose kasdien au
ga pasipriešinimas hitleri
niams okupantams. Gausėja 
narsiųjų Lietuvos partiza
nų žygiai.

Petys į petį su visų tary
binių tautų sūnumis šaunio
sios Raudonosios Armijos 
gretose triuškina lietuviai 
kariai vokiškuosius grobi
kus — amžinuosius Lietu
vos priešus, visos žmonijos 
priešus.

Ir štai rūsčiuoju didžiojo 
tėvynės karo metu, Lietu
vos menas ne tik nenutilo, 
bet sustiprėjo, subrendo. 
Jis dalyvauja didžiojoje ta
rybų liaudies kovoje. Įsteig
tieji Lietuvos TSR valstybi
niai meno ansambliai yra 
apsupti tarybų vyriausybės 
rūpesčio. Jie puoselėja lie
tuvišką dainą, kuriai neliko 
vietos užgrobtoje ir vokie
čių niokojamoje tėvynėje. 
Jie rūpestingai ugdo lietu
vių tautinės kultūros gy- 
vuosius jįnjp}g.ų.J3iSj kąjLgą,- 
lėtųv sugrąžinti juos į gim
tąją žemę. *

Trečiaisiais tėvynės karo 
metais lietuviškieji meno 
ansambliai pasirodo Mask
voje su lietuviška liaudies 
daina, su liaudies šokiais, 
liaudies muzika.

Maskva pamatys tik ma
žą dalį to, kas galėjo būti 
parodyta dekadoje, to, kas 
bus parodyta, kai Tarybų 
Lietuva vėl atgaus savo 
laisvę ir pakils naujam gy
venimui po slegiamo vokiš-

KOL GALIT, BROLYTI, 
SKUBĖK ĮSIGYTI —

Atlikto Kriukio

DAUG LABĮJ DIENŲ
LINKSMŲ EILIŲ RINKINJ*’

Kaina su Prisiuntimu $1

Kad žūtų vargas 
ir skausmai,

Gyvenk, kovok
ir dirbk linksmai!

Liet. Med. Kom. iždas perduotas 
Nuo Liet. Org. parengimo Brooklyne 
M .A. Bersenas,* Coldwater, Mich.
J. Sapega, New York City, N. Y. 
Nuo J 
Nuo Adelės Bakūnas, Cliffside, N. J

Po $5: G. 
Mockawetch 
Po ’$2 
ranskienė 
Stanley 
George 
renčius 
Viso

Ignas Lisajus, Seymour, Conn.
K. Čereškienė, Brockton, Mass 
Nuo Vilnies ofiso:

Po $5: Olga & Victor Urbon, F. Bačiuska. J. 
Stanukinis $4. Po $2: John Pečiukaitis, Anton 
Gramaila. Po $1: M. Armalas,

M. A. Ražanskai, Union, N: J. 
Nuo prakalbų, Elizabeth, N. J. 
J. Sadauskienė, Brooklyn, N. Y. 
A. Totorėlis, Hartford, Conn. 
Pranas Varaška, Brooklyn, N. Y. 
A. Stroga, Bronx, N. Y.
J. J., Brooklyn, N. Y.
Draugai Žemaičiai, Hartford, Conn.
Nuo J. Didjun, New Haven, Conn

Po $5: J. bukaitis, J. Rudman, A. Makulis, A 
Miller, J. Valas. J. Kunca $3. Po $2: E. & M 
Karatiejai, J. Milauskas, O. Latvienė, V. Bec- 
kas. B. Medley $1.25. Po $1: J. Latvis, S. Tre
čiokienė, K. Sholiunas, S. Mason, A. Mason 
A. Petkienė, J. Petkus, 
kešienė, J. Didjun, K. Dasinas 
A. Stokonienė 50c. F. Rothman 25c

A. Kupchunas, Philadelphia, Pa. 
Nuo dd

velaųd, Ohio
J. ir J. Žukai, Brooklyn, N. Y.
Ig.‘ ir M. Liužinai, Johnson City, N, 
J. Sholunas, Somresville, Conn.
Mrs. K. Ambrose, Girardville, Pa,

kosios okupacijos siaubo.
Lietuvių poetas Maironis 

rašė:
“Tegul skamba mūsų dai

nos po šalis plačiausias!”
Ar galėjo poetas svajoti 

apie geresnį šių žodžių įgy
vendinimą: lietuvių daina 
skamba nuo Baltijos iki Ra
miojo vandenyno ir nuo 
Šiaurės ledynų iki Pamyro 
kalnagūbrių.

Lietuviškieji meno an
sambliai atneša liaudies kū
rybos lobį — lietuvių dainą

148.00
(surinkta paren-

54,00
Kazlauskas“),

27.75

$1,083.41 
143.95 

7.00 
5.00 

Bullio-Lumbio draugų sudėta gėlėms 145.00

& S. Stasiukaičiai, S. Ruzgis, W.
Mr. & Mrs. J. Bakūnas $4,

F. Gauranskis, P. Bakūnas, Mrs. Gau- 
. Po $1: S. Rugenis, K. Mažeikienė 
Baiarunas, Domicėlė Maculevičienė 

Latvis, Elizabeth Petkewitch, K. De- 
Susan M. Wallasky,

C. Stasis, Sellersville, Pa. 5.00
J. M. Posis, Flushing, L. I. 1.00
Gust Raman, Detroit, Mich. 20.00
Aukos, surinktos prakalbose gruodžio 5 d., Ra

cine, Wis.: Po $2: Petras Mickevičius, Ch. Ki- 
selis. A. Gutauskienė $1. Po 50c: O. Arzikevi- 
čienė ir Z. Rakštienė. Viso

Gasparas Urbonas, Lawrence, Mass.
A. Apšega, Auburn, Me. (vardai tilpo)
A. Mureika, dalis parengimo pelno B’klyne 
V. Unikauskas, Easton,' Pa.
Agota Bloznelis, Catskills, N. Y. 
Mr. Banaitis, Flushing, L. I.
Joseph Pattison Raulušaitis, Worcester, 
Juozas Sabaliauskas, Valhalla, N. Y.
Nuo Julia Shapranauskienes, Phila., Pi 

(korespondencijoj tilpo vardai) 
Nuo L. Bekis, Rochester, N. Y 

gimė sausio mėn.)
Am. Liet. Choriečių Draug. 

Hartford, Conn.
Nuo Ig. Klevinsko, Scranton, Pa.:

Franas ir Julė Mankauskai $4. Po $2: I. Kle- 
vinskas, Petras Pėstininkas. Kostantas Baltrti- 
kaitis 1.50. Po $1: Jonas Norkis,'Julė Klevins- 
kienė, Magdelena Balčienė, V. ir A. Medeliai. 
Po 50c: Raulas Janušaitis, F, M. Indrulis, 
George Benson, And. Zaleckas, Kazys Genys, 
Stasys Linkinevičius, Jonas Swarcas, Juozas 
Lavetsky, Sidney Marks. Louis Ticius 25c.

Viso 18.25

Skučas.
Viso 20.00 

3.00 
74.36 
4.00 
5.00 
5.00 
3.50 

15.00 
10.00

Mason, A 
Medelienė

M. Sholiunas.
Viso 50.00

5.00
Karsokų sūnaus išleistuvių parės, Cle-

Laisre, Litbuahiati Daily

kaitas. Visu savo degančiu 
entuziazmu Gvidonas Sipa
vičius dirbo naujajai socia
listinei Lietuvai, kurioje jis 
matė savo idealų įsikūniji-



Ketvirtas Puslapis
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(Tąsa)
Pšigodskis neatsiliko nuo jo ir visą 

laiką patenkintas šypsojosi, klausydama
sis kareivių kalbų. Kai dėžutė ištuštėjo, 
Pšigodskis nusišluostė rankove ūsus, pa
dėkojo raitininkui ir paklausė į nieką 
atskirai nesikreipdamas:

— 0 kodėl jūs, kamradai, be ginklų 
namo važiuojate? Ten jus visus būre
liais sužvejos žandarai. Patrauktumėte 
keli ešelonai drauge, be karininkų. Čia 
jau vienas kamradas apie tai kal
bėjo. Šautuvas namie visada pravers, kai 
reikės ką nors pajudinti. 0 ne, tai...

Rajevskis nepastebimai timptelėjo jį 
už rankovės:

— Truputį pamažiau, — lenkiškai su
šnibždėjo jis.

Švintant juos pažadino šautuvų šūviai. 
Visi pašoko, neramiai kalbėdamiesi.

— Kas tai? — paklausė Pšigodskis 
Rajevskį.

Šis nesuprasdamas patraukė pečiais. 
Po dvidešimt minučių viskas paaiškėjo. 
Pro išmuštas buožėmis duris įsispraudė 
keli kareiviai, ir iš visų pusių pasigirdo 
džiaugsmingi šauksmai:

— A-a-a! Juk tai mūsiškiai — trisde
šimt septintojo šaulių pulko!

Augalotas artilerininkas su durtuvu 
už diržo sugriovė stipriu bosu:

— Susirinkti kuprines, kamradai! 
Greičiau! Važiuojame toliau. Mes tuos 
dragūnėlius pačiupinėjome truputį. Kad 
kiek nepravažiavome pro šalį, bet suži
nojome, kad jūs čia. Na, na, paskubėki
te!

Miesto aikštėje jie išsiskyrė. Pšigods
kis stipriai suspaudė savo bendrakeleivio 
ranką.

— Viso labo! Jeigu aš kam nors'jums 
tiksiu, tai žinote, kur mane rasti. Viso 
labo, pone Rajevski!

Paėjęs keletą žingsnių, jis atsigręžė ir 
pamosavo ranka.

Rajevskis atsakė linkterėdamas galva.
Prie pažįstamo įėjimo į pogrindį Ra

jevskis sustojo. Jis jautėsi, kad jaudina
si. Prieš vienuolika metų jį išvedė iš čia 
trys žandarai. Štai, čia, ant laiptelių, 
stovėjo Jadvyga, laikydama už rankutės 
Raimondą. Ketvirtas žandaras užstojo 
jai kelią... Kaip jie? ,Ar dar gyvi? Kaip 
keista — negalima pasiryžti nulipti že
myn ir pasibelsti į duris.

Bet, štai, jos atsidarė. Pakopomis kyla 
mergaitė prastučiu megztu apsiaustėliu. 
Durys vėl prasivėrė. Išlindo vaikiška gal
vutė.
.— Tetute Sara, ar parneši saldainių?

—Žinoma, mano rudžiuk, parnešiu! 
Uždaryk duris.

PAMĄSTYK
APIE

SAVO
ATEITĮ

REIKIA
VYRU IR MOTERŲ
būtinai pramonei

36-20 VERNON BLVD., LONG ISLAND CITY
Jei jūs interesuojatės savo ateitimi ir nuolatiniu užsi

ėmimu prie linksmų darbo sąlygų, ateikit pas ThatcKer 
Mfg. Co. ir prašykit pasimatymo su Mike Andrusko.

Geri darbai moterims: pakuotojoms ir atrinkdjoms 
Carton Makers, Pyroglaze work (dažymas bonkų). 
Patyrimas nereikalingas, mes mokėsime jums, kada jūs 
mokysitės pastovaus darbo.

TAIPGI REIKIA GERU VYRU
Dėlei praplėtimo įstaigos, mes laviname skaičių pa

tikimų vyrų. Jei jūs galite būti tinkamu, tai šis yra 
darbas, kuris užtikrins jūsų ateitį.
Taipgi reikia paprastų darbininkų nuolatiniam darbui.

Prašome nesikreipti, jeigu dabar dirbate būtinoj pramonėje.

I ' THATCHER MEG. CO.
GLASS CONTAINERS

36-20 VERNON BLVD., LONG ISLAND CITY

LaUve, Hthuanian DallyNews . 1
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Montello

— Sakykite, ar čia gyvena Jadvyga 
Bajevskienė? — paklausė Rajevskis, 
stengdaamsis ramiai kalbėti.

Mergaitė sustojo.
— Rajevskienė? Ne... Ji čia gyveno 

prieš keletą metų. Dabar čia gyvena bat
siuvys Michelsonas. O Rajevskiai gyvena 
Krokuvos skersgatvyje.

— Vadinais, ir ji, ir jos sūnus tebėra 
gyvi?

— Jadvyga Bogdanovna ir Raimon
das! Žinoma, gyvi. O ar jūs seniai jų ne
matėte ?

— Taip, seniai... Ar nepasakytumėte 
jų namo numerio?

— Jeigu jums reikia į juos, tai eikime 
drauge. Aš kiekvieną rytą užeinu Jad
vygos Bogdanovnos — mes vienoje dirb
tuvėje dirbame.

Šalia savęs Rajevskis girdi užkulnių 
kaukšėjimą.

Jis ėjo nežiūrėdamas į ją, tačiau akies 
kampu sugavo jos smalsų žvilgsnį. Jis iš 
karto įsidėmėdavo žmones, o tą mergai
tę, kurią mažasis vadino Sara, įsidėmėjo 
ryškiau negu kitus. Ypač dideles tam
sias akis, kuriose šalto abejingumo iš
raiška akimirksniu išnyko, kai tik ji 
prašneko su vaikučiu. Jeigu nebūtų tokia 
jauna (jai, tikriausiai, ne daugiau kaip 
septyniolika), galima būtų pagalvoti, kad 
ji to bamblio motina.

Jis norėjo sužinoti apie Jadvygą ir sū
nų daugiau, negu ji pasakė, tačiau įpra
stas atsargumas neleido klausinėti. Nors 
pats sunkumas nuvirto nuo pečių, —jis 
žino, kad jie gyvi, — bet jaudinimasis, 
susitikimui artėjant, augo. Koks jo sū
nus? Juk berniukas dabar aštuoniolikos 
metų. Tatai jau tikras vyras... O Jad
vyga? O ką, jeigu ji turi kitą vyrą? Juk 
vienuolika metų praėjo! Kaip seniai tai 
buvo! Negalima numesti nuo pečių tų il
gų metų sunkenybės, kaip nepabėgsi ir 
nuo žilės...

— Na, štai, mes ir atėjome!
Mergaitės balsas buvo melodingas, dai

nuojąs. . / .
Jis dar kartą į ją pasižiurėjo. Pilka iš

blukusi jekelė, megzta kepuraitė, papuoš
ta be jokio koketavimo. Taisyklinga no
sytė, ryžtingos gražios burnos linijos.

Ji nusišypsojo, kažką neramiai nu
jausdama.

— O, Sarutė! Tuoj einu....
— Aš ne viena, Jadvyga Bogdanovna, 

svečias į jus. Laba diena, Raimondai!
Rajevskis kone siekė galva lubas žemo, 

mažučio kambarėlio. Vienintelis lange
lis žiūrėjo į kažkokios daržinės sieną. 
Buvo tamsu ir ankšta.

(Bus daugiau)

Lietuvos “Nepriklausomybės” 
26-tą Metinių Sukaktuvių Pa
minėjimas ir Ponia Devenienė

Vasario 20 d., sekmadienį po 
pietų parapijos salėje susirin
ko daugiau kaip du šimtai lie
tuvių paminėti Lietuvos nepri
klausomybės metinių sukaktu
vių.

Garsinimo lapeliuose buvo 
pažymėta ir ponas Trainąvi- 
čius, kuris atidarė susirinkimų, 
taipgi pasakė, 'jog minėtas iš-’ 
kilmes . rengė visų ' srovių 
Brocktono lietuviai. Bet. kaip 
tai galėtų būti’ “visų srovių” 
lietuviai, kuomet nei viena 
progresyviška draugija nei susidėjo iš gailestingų aimana-
kuopa nebuvo užkviesta ir ne
prisidėjo prie rengimo tų iškil
mių? Atrodo, jog rengėjai pa
siėmė per daug didelę autono
mija.

Pirmininkaujant kun. Nor- 
butui, programa pradėjo vieti
nis parapijos bažnytinis cho
ras, kuris pirmiausia padaina
vo šios šalies himnų ir paskui 
dvi lietuviškas dainas. Choras 
nemažas ir gerai dainuoja. Po 
tam panelė Akstinatė dainavo 
solo vienų lietuvišką dainelę, 
kuri užsivadina “Ant Tėvelio 
Dvaro.” Tuomi baigėsi koncer
tinė programos dalis.

Tuojaus po dainų prasidėjo 
prakalbos. Visų pirma, šio 
miesto majoras, p. Joseph H. 
Downey kalbėjo trumpai ir be
šališkai. Jo kalba visiems pati
ko. Po tam kongresmanas R. 
B. Wiggles worth savo prakal
boje, pasiremdamas istoriškais 
faktais, išgyrė lietuvius už jų 
narsumų ir vienybę. Apgailes
tavo dabartinį Lietuvos paver
gimų, sakydamas, jog tai an
tra galinga tauta laiko paver
gus lietuvius. O kas ta pirmoji 
tauta, .kuri, sulyg jo minties, 
buvo pavergus Lietuva? Jis jos 
vardo nepaminėjo. Baigiant sa-

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Kiekvienų subatų 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui grupėms. 
Nedėliomis atda
ras nuo 1 valan
dos dienų iki vėlai

Šypsenos
Netikėk Prietarams

“Tai tau! Sukūliau savo 
veidrodėlį! Dabar, reiškia, 
septynerius * nei aimingus 
metus turėsiu,” skundėsi 
kaiminkai Antanienė.

“N e t i kėk, kaiminkėle, 
tiems prietarams,” ramino 
ją Pranienė. “Ana va, vie
na mano draugė sykį irgi 
veidrodį sukūlė, betgi jai 
visiškai neteko septynerių 
nelaimingų metų vargti. Ją 
antrąją po to dieną trauki
nys užmušė.”

Yra Ko Rūpintis
Geografijos pamokos lai

ke mokytoja aiškino apie 
Niagaros vandenpuolį. Tarp 
kitko, ji sakė:

“Vandenpuolis lėtai, bet 
nuolat, ardo savo, vagą ir 
artinasi linkui Buffalo. Per 
kokius du šimtu tūkstančių 
metų vandenpuolis visiškai 
nuplaus Erie Įmestą.”

Viena mokinė pradėjo 
verkt ir mokytoja užklausė, 
ko ji verkia.

“Ogi mano sesuo Erie 
mieste gyvena,” kukčioda
ma pratarė mergaitė.

Kuri yra geriausioji val
džia? Ta, kuri mus mokina 
patiems save valdytis.

Goethe.

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

Lietuviu Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

' kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 
sunkus *priMatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinant aliejum tuos, kurie savo namuo
se turi Oil Burners. Kūro reikalu prašome kreiptis:

el Co., Inc.
BROOKLYN, N. Y.

Tru - Ember
496 GRAND ST.

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661
i.

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS)

r. LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti

1113 Ml. Vemon Si.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
’ .. J. ■ • ) ' ■ • \ ,

vo prakalbų, prižadėjo progai 
pasitaikius, tarti gerų žodį už 
Lietuvos laisvę. Labai abejoti
na, ar jis tai padarytų, nes jo 
rekordai, kaipo kongresmano 
yra labai prasti kaslink nu
skriaustų žmonių užtarimo.

Po jo kalbos, Julia Yakavo- 
niūtė perstatė ponių Devenienę 
iš Waterburio, kaipo svarbiau
sia tų iškilmių kalbėtojų. P-iiia: 
Devenienė, nors užėmė daug 
laiko, vienok nepadarė gero 
įspūdžio Montellos publikoje. 
Sulyg jos išgarsinimu, turėjo 
pasakyti kų nors geresnio ir 
naudingesnio. Visa jos kalĮ)a

Antradienis, “Vasario 29, 1944

United Steel Workers unijos (CIO) nariai, Coates-
ville, Pa., pasirašo pasižadėjimą kiekvieną mėnesį ati
duoti vienos valandos uždarbį dėl karo šalpos.

vimų. Pradžioje savo kalbos 
pasakė, kad jau keturi metai

na, sulygindama jį su Hitleriu 
ir Mussoliniu. Nepaliko ramy
bėje nei komunistų. Kad juos 
daugiau išniekinti, statė šiuos 
klausimus: “Ar gali būti ko
munistas ir lietuvis?” “Ar ko
munistai pripažįsta: tautų?” 
Na, tiktai įsivaizdinkite: tokia 
pagarsėjusi kalbėtoja, o nežino

kaip Lietuva yra pavergta ir 
.kenčia didžiausių priespauda. 
Matomai, ji priskaitė ir tuos 
metus, kuomet Lietuva buvo 
tarybinė.

Toliaus, tęsdama savo kalba 
nupiešė baisų reginį iš Sibiro 
tremtinių žmonių gyvenimo. 
Kalbėjo apie šių dienų neva 
ten ištremtus žmones, o Sibirą

ponia Devenienė taip daug aša
rų išliejo?

Laike kolektos vietinis kle
bonas kun. Jonas švagždys 
pradėjo savo prakalba. Maty
damas, kad ponia Devenienė 
vietomis per toli nuvažiavo sa
vo kalboje, bandė pataisyti jos 
“klaidas.” Kvietė lietuvius lai- 

perstatą tokį, koks jis buvo ca
rų laikuose.

Aiškino tautų gerumą pagal 
jų didumo: būk tai mažos tau
telės visuomet esančios geres
nės ir stipresnės, negu didelės 
tautos, kurios visuomet esan
čios agresyvės ir silpnos, čia Į 
pasirodė jos politinis silpnu
mas ir klaidingas istorijos su
pratimas. Gaila, .kad jai niekas 
nepaaiškino to fakto, jog bile 
tautos gerovė paeina nuo jos 
politinio nusistatymo, o ne nuo 
jos didumo arba mažumo. Pa
vyzdžiui : Suomija maža tau
ta, bet pasidarė agresyvė, o tuo 
pačiu laiku Švedija didesnė 
tauta, vienok užsilaiko ramiai.

Baigdama savo prakalbą, už
puolė ir Sovietų vyriausybę. 

I Ypatingai smerkė Juozą Stali-

ir tokių elementarinių sociolo
gijos klausimų. Kodėl nepa
klausti : ar gali būti katalikas 
ir lietuvis? Tokius klausimus 
galėtų lengvai atsakyti pradi
nės mokyklos mokiniai, o ji 
klausia pasenusių žmonių. Ir 
taip ji pabaigė tą savo negar
bingų prakalba.

Baigiant tas ceremonijas, 
pirmininkas pasakė, kad bū
sianti kolekta, ir kad visi su
rinkti pinigai būsią paskirti 
Lietuvių Tarybai. Kodėl Tary
bai? Kodėl -ne tiems badaujan
tiems lietuviams, apie kuriuos
♦*4 (I O O «■*(>«■■► <> «■►<>«■►<>«■►( > «■»<>«■»<

| Le VANDA i
Į FUNERAL PARLORS
į Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
. Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

kytis vienybės ir liepė bendrai 
kovoti už Lietuvos nepriklau
somybę. Jo kalba, maž-daug, 
buvo bešališka.

X. Kareivis.

I
1O% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BYTHE 
AXIS LATER!

BUY WAR BONDSI F. W. SHAUNS I
i (Shalinskas)

| FUNERAL HOME
I 84-02 Jamaica Avenue I

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y 

| ★ ★ ★ I
Suteikiam garbingas laidotnve.

$150 I
| Koplyčias suteikiam nemok* 

mai visose dalyse miest.
Tel. Virginia 7-4499 !
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LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALIN®) 

Didelis pasirinkimas visokiu 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Į. GARŠVA 
(iraborluH-Undertake-

Laidotuvių Direktorių.' 
(šbalsamuoja ir laidoja m 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka 

rietas veselijom, krikštynon 
ir kitkam.

231 BEDFORD AVENU1
BROOKLYN

Telephone: EVergreen R-9770f GREEN STAR BAR & GRILL |
Ž Lietuviškas Kabaretas E

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

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

Telefonas EV. 4-8698
459

(Skersai nuo Republic Teatro)

------  - -- -----  : .1— • ■ . ■ ■ i i ■ ■■■...... - ■

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus. .
akinius kada reikalingi-

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
, Telephone Stagg 2-8842

..««.« ...... t



Antradienis, vasario 29, 1944

Binghamton, N. YRAUDONOJO KRYŽIAUS 
VAJUS

Kraujo plazma milijonų reikalui pakilus. Padėkite 
užlaikyti Raudonąjį Kryžių, 
remdami 1944 m. Raudono
jo Kryžiaus Karo Fondą.

žmonių aukota ir Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus prista
tyta laivynui ir armijai iš
gelbėjo daug kareivių ir jū
reivių. Šie centrai turi vė
liausius įrengimus, ir darbą 
užlaiko Raudonojo Kry-_____ ___v___ ___
žiaus pinigai. Remkite 1944 s net 35,000,000 vyrų, moterų 
m. Raudonojo Kryžiaus ir vaikų iš 30 skirtingų ša- 
Fondą ir padėkite išgelbėti lių. Remkite šį darbą! Au
gy vy bes mūsų kareivių ir kokite į 1944 m. Raudonojo 
jūreivių.

Amerikos R ą u d o nasis 
Kryžius ir Tarptautinis 
Raud. Kryžius pagelbėjo

Kryžiaus Karo Fondą.

Kiek Naciu Lėktuvų Sanai 
kinta per Savaitę

London. Amerikos ir 
žygiuose

Laisve, Lithuanian Daily Newt

Shenandoah, Pa

►

Milijonai maisto pakietų 
savanorių supakuoti išsiųsti 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus išdalinimui Amerikos 
ir Jungt. Tautų karo be- j 
laisviams ir civiliams, sulai- Anglijos lakūnai
kytiems Europoje ir Toli- prieš Vokietiją ir nacių už- 
muose Rytuose. Šis Raudo- imtuskraštus pereitą savai- 
nojo Kryžiaus patarnavi- tę nušovė 702 priešų liktu
mas priklauso nuo surinktų vus, o : „
1944 m. Karo Fondo pini- bombanešių ir lengvųjų lėk- 
gų. Aukokime! |tuvų.

savo nustojo 420

Prityrę Amerikos Raudo- Franko Valdžia Sugriūtų 
nojo Kryžiaus darbininkai Be Talkininkų Prekybos 
padeda šeimoms kareivių ir . -----—
jūreivių. Kiti atstovai dirba Buvęs Ispanijos respubli- 
su pulkais stovyklose ir už-1 kos apsigynimo ministers, 
jury. Gerovė mūsų vyru ir Prieto, dabar esąs Ameri- 

fašistine 
Ispanijoj

jury. Gerovė mūsų vyrų ir Prieto 
ju šeimų yra pirmos svar- koj, sako, kad 
bos Raudonajam Kryžiui. Franko valdžia 
Tas patarnavimas tęsis tik į sugriūtų, jeigu Amerika il
su jūsų pagelba. Remkite Anglija pertrauktų visus 
1944 m. Karo Fondą. . biznio reikalus su ta fašistų 

_____  ! valdžia, kuri sutartinai vei- 
Jūsų Raudonasis Kryžius kia su Hitleriu.

stovi prie jo. Vyrai ir tė-----------------
vai, broliai ir sūnūs ir dūk- New Delhi. — Anglai iš- 
terys tarnyboj, kreipiasi taškė pradedamąjį japonų 
prie Raudonojo Kryžiaus ofensyvą Burmoje.

GEORGE KLIMAS

Be to, Klimas rodo filmas 
iš Office of War Infor
mation arba OWI ir Rau
donojo Kryžiaus; sovieti
nes ir visokias kitasfilmas.

Kuprotas Oželis"
Buvo aštriai kritikuotas spaudoje, tačiaus jis neper

trauks savo misijos. Jis lankys lietuviu kolonijas.

Gamintojas ir rodytojas 
kalbinių filmų gali jums 

parodyti
KUPROTĄ OŽELĮ.”

Per mane galite suruošti žemesnėm kainom filmų 
rodymus, todėl, kad aš gaunu nuo 25% ir 

daugiau nuolaidos kainoje. Prašau Kreiptis:

GEORGE KLIMAS
128 19th ST BROOKLYN, N. Y

VITAMINŲ IR MAISTO KRAUTUVĖ
Žiemos laiku daugiausia tuos žmones “Slogos” kankina, kurie netinkamu 
maistu maitinasi. Žiemą persivalgo, persigeria, nepasilsi arba turi vidurių 
užkietėjimą. Žiemą" kuodaugiausia 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 žmb- 
nių valgo meat substitutes ir jaučiasi pa
sitenkinę. Taipgi užlaikome “Diabetic ir 
Reducing Diet” maistą, tikrai gero Wheat 
Germ, Brewers Yeast, Vitamin E, ir se
kamų dalykėlių ir table tėlių:
l.'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.

3. Balanced Brand Vitamin-B-Complex tabletėlės dėl viso kūno 
ir gero apetitto. 250 tab. $2.30, arba dvi bonkos už $4.10.

4. Balanced Brand Vitamin A ir D Capsules tiems, kurie tankiai slogas 
pagauna žiemą arba vasarą. 100 capsulių $1.50, dvi bonkos už $2.75.

5. SEA-VO-KRA tabletėlės dėl Peptic Ulcers. 100 thb. už $1.50.
6. PHOSPHO B tabletėlės nervų sustiprinimui, kurie • jaučiasi nervuoti; 

už 500 tab. $1.95.
7. 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 i 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, 
mėnesi, gausi už $1.78, 60c sutaupysi.

VITAL HEALTH
463 LORIMER STR

Laidotuvės ir Aukos Lietuvos 
Žmonėms

Vasario 6 d. mirė Franas 
Šimu liūnas, sanatorijoj, Scran- 
tone. Seselės M. Kazlauskie
nės pastangomis buvo parvež
tas ir pašarvotas laidotuvių di- 
rektorio Mr. Kaskowsky įstai
gos. Palaidotas vasario 9 die
ną į Glenwood kapus. .

Susirinko apščiai palydovų. 
Karstas buvo gražiai papuoš
tas gėlėmis, nuo jo seserų ir 
kitą giminių. Užuojautos buvo 
prisiųsta ir nuo draugų, šer
menų dienoj pasitaikė LDS 6 
kuopos susirinkimas ir, nors 
velionis nepriklausė prie minė
tos organizacijos, bet jo sese
rys, Kazlauskienė ir Girnienė 
priklauso ir daug veikia, tai 
man ir A. Maldaikienei pasi
darbavus surinkta susirinkime 
$7 vainikui. Ačiū visiems, ku
rie aukavo!

Velionis į šią šalį atvažiavo 
1907 metais, Binghamtone gy
veno kelis metus, dirbo E. J. 
Co., o vėliau persikėlė gyventi 
į Scranton, kur visą laiką dir
bo anglies kasyklose, priklau
sė unijoj. Buvo katalikas, bet 
iš priežasties ligos, kurią gavo 
kasyklose, negalėjo užsimokė
ti į parapiją, tai ir negalėjo 
būti laidojamas į katalikiškus 
kapus. Buvo parvežtas į mūsų 
miestą ir palaidotas laisvai. 
Drg. J. Vaičekauskas pasakė 
atatinkama atsisveikinimo kal
ba.

Velionis iš Lietuvos buvo iš 
Gailiūnų kaimo, Pušaloto pa
rapijos. Buvo vedęs su našle 
Čeponiene, kuri keli metai at
gal mirė. Nuliūdime paliko du 
posūnius — Petrą ir Simaną 
Čeponius, 3 seseris, artimų gir 
minių, jų tarpe, L. U. Šimuliu- 
nus ir kitus.

Po laidotuvių drg. M. Kaz
lauskienė pakvietė palydovus 
į Lietuvių Svetainę, kur tinka
mai buvo pavaišinti. Susirinkę 
nepamiršo su aukomis. Drg. J. 
Vaičekauskas paaiškino, kaip 
yra reikalinga pagalba Lietu
vos kovotojams, kaip reikalin
ga pagalba išlaisvinimui Lietu
vos iš po hitlerininkų.

Tam tikslui aukavo: J. M. 
Kazlauskai $5, J. K. Vaiče
kauskai, gėlininkai, $2.25.

Po $1.10: K. Yuozapaitienė, 
V. Kaminskienė, M. Bekerie- 
nė, J. A. Kireilis $1.05, ir 
po $1: J. Degutis, J. Skrebis, 
J. Undrėjunas, O. Girnienė, E. 
Wikarsham, H. Wikarsham, 
A. Žemaitienė, A. Zmitra, A. 
T. Bagdonai, S. Čeponis, 
Slaveckas, J. Z. Krasauskai 
A. Charno.

J. K. Navalinskienė 65c.
Po 50c aukavo: V. Zmitrai- 

tė, J. Gabužis, Mr. Laskowsky, 
N. Garnienė, N. Yudeikaitienė, 
M. Barvainis, H. žukiene, A. 
Tvari jonienė.

Po 35c: A. Maldaikienė ir 
Mr. Navarauskas.

Po 25c: J. Barvainis, N. Si- 
monaitienė, E. židunaitė, Ch. 
Berchunas. Viso $31.

Varde Lietuvos žmonių vi
siems širdingai dėkavojame už 
aukas. Užuojautą reiškiame 
velionio giminėms.

Rinkėjos: .

Susitvėrė Demokratinių Lietu
viu Tarybos Skyrius Shenan

doah Apylinkėj •
Vasario 20 dieną, 1944 me

tų, buvo sušaukta konferenci
ja visos apylinkės, bet labai 
gaila, kad ne visų miestų at
stovai dalyvavo, nežinau, ka
me dalykas; turėtų šiuomi 
klausimu labiau susirūpinti.

Broliai ir sesės, lietuviai, 
mes matome spaudoje ir gir
dim per radiją, kad Raudono
ji Armija jau tuoj išvys iš 
mūsų brangios Lietuvos tuos 
prakeiktus fašistus, tai mes, 
Amerikos lietuviai, turėtume 
būti prisirengę padėti mūsų 
mylimiem broliam, katrie sy
kiu kariauja su didvyriška 
Raudonąja Armija ir veja lau
kan priešą. Mes žinome, kad 
jiems reikės visko, nes viskas 
bus sunaikinta, tad aš dar sy
kį prašau, kad, kuomet bus 
šaukiama konferencija ir kad 
Mainersville, Tamaqua, Sha
mokin, Shaft ir kitų, Pa. mies
tukų delegatai atvažiuotų ir 
prisidėtą prie šio svarbaus 
darbo. Laikas labai svarbus, 
turime sukrusti ir pradėti dar
bą.

Konferencija prasidėjo 2 v. 
po pietų, Mainierių Svetainėj. 
Delegatų buvo 26: iš Maha- 
noy City 5, Frackville 2, Gi
rardville 5 ir Shenandoah 14. 
Mes vistiek pradėjom darbą 
ir sutvėrėm skyrių. Išrinktas 
pastovus komitetas: pirm. Ka
zys Naravas, vice-pirm. Juozas 
Kavaliauckas, s e k r e t orium 
Stasys Kuzmickas, sekr. pa- 
gelbininkas Vytautas 
kas, iždininku Jurgis 
nas. Taip pat buvo 
atstovai iš kiekvieno
B. Valukas, J. Pacauskas, A. 
Dambauckas ir. A. Zalen- 
ka. Taipgi buvo nutarta už
kviesti laiškais iš kitų miestų 
atstovus. Centras bus Shenan- 
doryj.

Tai, matot, jau darbas pra
dėtas, tik turime dirbti.

Pirmutinis mūsų darbas, tai 
pradėti rinkti drabužius, tad 
prašome pradėti šitą darbą 
tuoj, neatidėliot nuo vienos 
dienos iki kitos, platesnių in
formacijų galite kreiptis į Ta
rybos Skyriaus sekretorių S. 
Kuzmickas, 197 Ohio Ave., 
Shenandoah, Pa.

Mauru- 
Stagniu- 
išrinkta 
miesto:

ir

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
Reikalingos mokytis gero amato, nuolatinis 

darbas, gera alga.
CONCORD BRAID & TRIMMING CO..

347 West Broadway

VALYTOJOS 
PROSYTOJOS 

MERGINOS BENDRAM 
DARBUI

NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA.
GLORIA JEAN

195 W. 9th ST., BROOKLYN, N. Y. 
(pusė bloko nuo subvės) 

______________________(M)

REIKALINGI VYRAI

(52)

VIRĖJOS

(53)

(X)

(50)

(54)

(49)

(52)

(X)35c

15c

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

MERGINOS—JAUNOS MOTERYS. Nepaty- 
rusios, 40 valandų. Laikas ir pusė už vlrfi- 
laikius. Pokarinės progos. CANDEX OO., 

187 Duane St., City.
(49)

STALIORIAI
Prie krautuvių rakandų. Unijinė alga 

STUYVESANT FURNITURE CO., 
520 West 48th St.

AUTO MECHANIKAI
Chevrolets, Fords, gera alga. Nuolatinis dar-.

I bas. Pokarinė proga. Triangle Chevrolet, 
Flatbush Ave. Extension (arti Myrtle Ave.) 

Brooklyn, N. Y.

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISA DIENA 
56 WEST 23RD ST., N. Y.

(»

ALCOA Reikia Darbininkų
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
Bank of Manhattan Bldg.,

Queens Plaza Long Island City
Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 

pareiškimą. (50) TURRET LATHE 
ENGINE LATHE 
INSPEKTORIAI 

PAPRASTI DARBININKAI 
APVALYTOJAI

DIENOM IR‘NAKTIM
U. S. Employment Service 

600 Bloomfield Ave., Bloomfield, N. J.
> arba
Specialties Mfg. Co., Inc.

35 FERRAND ST., 
BLOOMFIELD, N. J. 

Vienas Blokas Nuo Bloomfield Center 
(51)

APVALYTOJAI
Aukštos klasės apartmentlniame name; geros 

darbo sąlygos; $117 į mėnesį.
Matykite Mr. Mezza, 2 Horatio. St.

(55)

HELP WANTE—MALE I HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

SUPERINTENDENT
3 kambarių apartmentas. Gali dirbti ir kitur.

27 fieimų namas. Skambinkite 
CUMBERLAND 6-4171

(52)

VYRAI
Nuolatinis darbas. 

GERA ALGA.
Priskaitant viršlaikius.

CHOCOLAT-MENIER
Clinton & 12th St., Hoboken, N. J.

Rector 2-3857 or Hoboken 3-2037
(49)

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTO J AI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS
NUOLATINIAI DARBAI 

Iš būtinų darbų veikia paliuosavimo 
pareiškimo.

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISA DIENA 

56 WEST 23RD ST., N. Y.
ARBA KREIPKITĖS
5 P. M. IKI 8 P. M. 
1831 Broadway 
(arti 38th St.)

PAPRASTI DARBININKAI 
AMŽIAUS 25 IKI 50

Labai Gera Pradinė Mokestis 
Manhattan Kariniame Fabrike 

Dieniniai ir Naktiniai Šiftai 
Atdari

Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo

UNION AIRCRAFT 
PRODUCTS CORP.

380 — 2nd Ave. (kamp. 22nd St., N. Y.)

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.

(50)

Penktas Puslapis

REIKIA DARBININKIŲ 
ĮVAIRIAM DARBUI

Dirbti mokyklos restauracijoje. Pilnai mokan
čios darbą, su kafeterijos patyrimu pageidau
jama, tačiau ne būtinai. Linksmos aplinkybės.

Nuolatinis darbas.
Kreipkitės

FLUSHING HIGH SCHOOL 
LUNCH ROOM

NORTHERN BLVD., & WHITESTONE AV. 
FLUSHING, L. I.

(41)

VYRAI—VYRAI 
REIKALINGI 

5—DIENŲ SAVAITĖ 
75c I VALANDĄ 

Patyrimas Nereikalingas 
THRIFT LAUNDRY 
68-14 62ND STREET, 
RIDGEWOOD, L. I.

MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 
SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITŲ PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

DALIAI LAIKO 
PILNAM LAIKUI 

LAIVŲ APTARNAUTOJAI 
KREIPKITĖS 

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER, N. Y. C. 
___________________________________________ (55) 

ELEVATORIO OPERATORIUS — 
PEČKURYS (Naktims)

TAIPGI VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
Rezidencijiniame Viešbutyje 

$107 Į MENESĮ 
MR. KLEIN 

325 W. 45th St.

(W)

LATHE DARBININKAI
PATYRĘ

J. M. GILMOUR
151 LAFAYETTE ST.

N. Y. C.

TRŪKŲ DRIVERIAMS 
PAGELBININKAI

TURINTI NUOVOKA PRIE LEDO 
IR ANGLIES.

GEROS ALGOS
, Kreipkitės

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

Phone CIRCLE 7-5297

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 

KEPĖJOS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS 

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICHIU DARYTOJOS

PRIE STEAM TABLE
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS 
SALDAINIŲ PAKUOTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI--APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISA DIENA 
56 WEST 23RD ST., N. Y.

AR KREIPKITĖS
5 P. M. IKI 8 P. M.
1831 Broadway

_ (arti 38th St.)
(X)

FABRIKO DARBAS
Patyrimas nereikalingas. Nuolatinis darbas. 

60c I VALANDĄ PRADŽIAI.
5 DIENŲ 40 VALANDŲ SAVAITE

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

(50)

REIKALINGA OPERATORIŲ
Dirbti ant Single Needle mašinų. 

LENGVAS DARBAS. GERA ALGA.
GALLINA & SANTIGLIA
500 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

_____________

REIKALINGI
VYRAI IR BERNIUKAI

’ VIRŠAUS 18 METŲ AMŽIAUS
GERA ALGA

Darbininkai iš būtinų veiksmų nebūt 
priimami.

R. C. BENNETT BOX CO.
1500 BLOOMFIELD ST., 

HOBOKEN, N. J.

$2.00 
40c 
15c 
10c 
25c 
25c 
25c 
25c

Kitas svarbus dalykas, tai 
rinkti aukų, kiek kas galės. 
Mes jau turime pradžią. Per 
konferenciją buvo surinkta 
aukų $33.75. šie draugai ir 
draugės aukavo:

LDS 34-ta kuopa, Shen., 
Pa., $5.

Per M. O’Braitienę surinkta 
$9.20.

Po dolerį aukavo: P. Skar
balius, J. Mardosa, P. Križi- 
nauckas, A. Dambauckas, A. 
Tamošaitis, J. Sheris, S. Kuz
mickas, V. Maurukas, ALDLD, 
Frackville, 46-ta kuopa, P. Ci- 
zauckas, A. Zalenka, A. Apo- 
nikas, 13. Valukas, S. Kuržins- 
kas, K. Naravas, K. Aponikie- 
nė, P. Kvalkauckas, E. Kvede- 
ras.

Po 50c: O. Overaitienė, E. 
Stankevičienė ir T. Molišienė. 
Ačiū visiems už gražią pra
džią.

Konferencijai pasibaigus de
legatai išsiskirstė su geru ūpu 
ir gerais norais ir visi prisiža
dėjo dirbti, kiek katras išga
lės, tad dar sykį primenu, kad 
pradėtume darbą vykdyti, kad 
nebūtų tarimai tiktai ant po- 
pieros.

Visi tarimai bus protokole, 
protokolas tilps spaudoje. Pra
šau įsitėmyti.

S. Kuzmickas.

25c

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
VYRAI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
$25.50 I SAVAITĘ. NUOLATINIS DARBAS.

VAKACIJOS. KREIPKITĖS J
HOUSEKEEPER

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

(X)

MOTERYS
Valymui fornišiuotų apartmentų. DALIAI 

LAIKO IR PILNAM LAIKUI.
$22 J SAVAITĘ

FLUSHING 3-3338.

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Kantičkos, Giesmių Knyga 
Kapitonas Fogelis, apysaka ....
Girtuoklių Linksmos Dainos .... 
Apie Dangų, Saulę ir žvaigždes 
Mikaldos Pasakojimai ................
Duktė Marių, graži apysaka .....
Duktė Gyvena Pūstynėje .........
Burykla ir Burtininkas .............
Lengvas Būdas Išmokti Angliš

kos Kalbos ............................
Naujas Būdas Išmokt Gražiai 

Rašyti ...................................
Sveikata Ligoniams, knygelė ap

rašo apie 350 vaistiškų žolių..
Eustakijušas, gražūs apskaity

mai iš senovės laikų, 128 pusi. 35c
Velniškas Tiltas per Nemuną, 

Erodas Boba ir Duktė Malio- 
riaus .....................................

Praloto Olšausko Darbai ir 
Nuopelnas, su paveikiais .

Kantičkos Apie Keplos Kančias 
• Lietuviška Virėja su 450 visokių 

receptų, kepimui, virimui, ke- 
navimui ir tt.......................... 1.00

Tūkstantis Naktų ir Viena, dalis 50c 
Karvės Nauda ir sūrių padarymai 25c 
Sapnų Knyga su Paveikslais,

apdaryta ..................................$1.25
Sapnų Knyga, anglų kalboje, iš

aiškina apie 10,000 skirtingų
! sapnų, arti 700 pusi., kaina $2.25 
Daktaras Namuose, anglų kal

boje, su daugeliu paveikslų; 
su paveikslais vaistinių auga
lų ir apie žmogaus kūno sis
temą. Su daugeliu gerų re
ceptų. Aprašoma visokios li
gos ir kaip nuo jų gydytis.
Apie 1000 pusi., kaina ....... $8.50

žolių Arbatos: -
Pailių Arbata arba Mostis po 

(Nuo ' Kosulio*. Dusulio ..............
įNervų ir nuo Sutukimo, po .......
Inkstų Kraujo Valytojas, po .....
;Nuo Kosulio, Dusulio ................
Vyriškumo Pataisymui ...............
Vidurių Liuosuotojas ............:.....
Išvarymui akmenėlių, kad ne

šlapinti lovoj, po ................
Nuo užsisenėjusio kataro, 

Hay Fever ............................
Nuo nerpalonaus kvapo ..... :......
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) 85c 
Nuo romantiškų sausgėlių ....... 60c
Trejanka, stambios šaknys .........60c
Nuo Cukrinės Ligos ..................  85c
Nuo Sutukimo Žoles ..................  85c

Visokios Žoles yra pakeliuose su 
nurodymais, kaip jas vartoti.

M. BUKAITIS, 
884 Dean St.. Spencerport, N. Y.

35c

20c
15c BERNIUKAI—VYRAI

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

reikia turėti palluosavimo pareiškimo.
INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th St. ir 4th Ave. 9-tos idbos.

(49)

(49)- į

OPERATORES
Patyrusios ant suknelių. Nuolatinis darbas.

Gera alga.
WOHL,

253 W. 26th St. (12-tos lubos)
_____ ______________ (49)-

MERGINOS
Patyrusios operatorės ant bliuskučlų (blouses) 

GERA ALGA.
NUOLATINIS DARBAS.

TOLENTINO
186 EAST 123RD ST.

LEHIGH 4-9345

I

(50)

J. K. Navalinskienė.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

60csveikumo (49)

(51)

kaina $2.35. Bet jeigu pirksi šį

,'.-W

sudarytos 
daržovės.

HELP WANTED-—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

85c
85c VIEŠBUČIŲ DARBININKĖS

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
MAUDYNIŲ PRIRUOŠĖJOS 
$21.25 I SAVAITĘ. KREIPKITĖS I 

HOUSEKEEPER
HOTEL ST. GEORGE

PINEAPPLE ST., BROOKLYN, N.Y. 
(X)

MERGINOS-MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

Siuvamųjų Mašinų Operatorės. Patyrimas No 
reikalingas. Valdžios Kontraktas. Gera- Alga 
Proga pakilimams. Iš Būtinų Darbų Reikta 

Turėti Paliuosavimo Pareiškimų.
INTERNATIONAL TAILORING OO.
12tb SU ir 4£h Avė.

Laisvės Bazaras bus kovo 3, 
4 ir 5 dd. (March 3, 4 & 5), 
Grand Paradise salėse, 318 
Grand St., Brooklyn, N« Y

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

ERNĖST CHANDLER
173 Wooster St.

(3-čios lubos)

9-to» lubo»
, (49)

J
5

siiMiOMBnnMn

London, vas. 28. — Blo
gas oras laikinai sutrukdė 
anglų- amerikiečių lakūnų 
veiksmus prieš Vokietiją.

London. — Praeitą savai
tę anglai nušovė 31-ną iš tų 
Vokietijos lėktuvų, kurie 
atakavo Londoną. y

Raudonarmiečiai užėmė 
pozicijas tik 10 mylių nuo 
Pskovo, kaip teigia neofL 
cialis anglų pranešimas. %

BE 100% 
WITH YOUR

(54)

FOODS
BROOKLYN, 6, N. Y

Jugoslavijos partizanai 
atėmė iš vokiečių dvi salas 
Adriatiko Jūroje ties Dal
matika,

m

85c 
. 60 
85c 
60c 
60c 
85c 
60c

MERGINOS
Lengvas statymo darbas prie 

žaislinių daiktelių.
40 VALANDŲ, 50c Į VALANDA 

Laikas ir Pusė Už Viršlaikius
' DE LUXE GAMES

135 PLYMOUTH ST., 
BROOKLYN, N. Y.

MERGINOS-MOTERYS
AMŽIAUS 16 IR VIRŠAUS

Lengvam fabriko darbui. Patyrimas nereika
lingas. Gera alga mokinanties. Nuolatinis 
darbas. Penkios dienos, 40 valandų savaitė. 
Prisideda mokestis už viršlaikius. Kreipkitės 
ARGYLE PACKAGING CO., 133 MONRO0 
ST., NEWARK, nuo 9 iki 5, ar skambinkite 

MI. 2-2152.
(51)

MOTERYS
DžIANITORYSTĖS DARBAS
PILNAM AR DALIAI LAIK<S

KREIPKITĖS

WESTERN ELECTRIC CO.
6600 METROPOLITAN AVĖ

MIDDLE VILLAGE, N. Y.
Paliuosavimo Pareiškimas—USES Pritarimas 

Reikalingas

OPERATORES
Patyrusios prie rupaus audimo. Gera alga 

Apmokamos vakacijos. 
ERNEST CHANDLER 

173 Wooster St., 
(3-ėios lubos) (50)

MERGAITES-OPERATORES
Valdžiai medvilnės marškinių siuvimas. Sek

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

102-108 St,
(4»)
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NewWko^/a^zfellnlot
Stampos, Punktai ir Labai Gražiai Atžymėjo 

“Tokens” J JSvarbią Sukaktį
Iš Kriaučių Unijos 54-to 

Skyriaus Susirinkimo

Pereitą sekmadienį New 
Yorke Majestic Teatre buvo 
suruoštas parengimas paminė
jimui Raudonosios Armijos 26 
metų sukakties. Rengė Ameri-

Su vasario 27-ta įėjo galion 
(pirkimui mėsos, riebalų, ke- 
nuotos žuvies) raudonos stam
pos 4-toj maisto knygelėj, ku
rios bus vartojamos skirtingai, 
negu buvo senosios.

Raudonos stampos A8, B8 can-Soviet friendship organi- 
ir C8 bus geros iki gegužės 20- - zacijos tautinis skyrius, žino
tos, dvylikai savaičių. Kožna buvo apypilnis teatras, o 
stampa, nežiūrint, koks ant programa susidėjo iš prakal- 
jos numeris, turi vertę dešim-' bų, dainų ir šokių. Tai buvo 
ties (10) punktų. Už jas stam- tikrai nepaprasta ir 
pomis neišduos grąžos (ręsto), įspūdinga programa, 
bet duos tam tikrus pinigučių 
formos ženklelius

graži,

Kalbėjo žymus Amerikos 
(tokens), slavų kongreso veikėjas ir 

kožnas vertės vieno punkto, be garsus smuikininkas Zlatko 
nurodyto baigimosi laiko. Į Balokovich, Jungtinių Valstijų 

Atrodo, kad šeimininkės tu-! armijos atstovas Įeit. pulk, 
rėš įsitaisyti savo ridikiulyje | Ladue, čechoslovakijos konsu- 
dar vieną kamarką ar kokį žy- las Karol Hudec, lenkų veikė- 
mios spalvos voką tiems “to- 
kenams,” nes susidėjus į pini
ginę būtų dar daugiau bėdos. 
“Tokenai” nėra metaliniai.

Rudų štampų V, W. ir X 
laikas pasibaigė vasario 26-tą. j 
Taipgi pasibaigė laikas No. Seniau gyvenę Brooklyne 
3 spare stampos. Rudos stam- Juozas Grabauskas (dirbęs 
pos Y ir Z bus geromis iki Varpo keptuvėj) ir jojo žmo- 
kovo 20-tos (kas dar turi ne- na Aldona (buvus Kazakevi- 
išleidęs). čiūtė) abu džiaugiasi susilau-

Už atlikusius taukus bučer- kę sūnaus, kuris gimė vasario 
nėse šeimininkėms šiuo tarpu 3 d. Naujagimio vardas — 
moka 2 mėsos punktus ir 4 ; Robert-Joseph. Dabar Gra- 
centus pinigais už svarą. bauskai turi du vaikučiu — 

Tokia pat forma, kaip rau- mergaitę ir berniuką.
donos, bus vartojamos ir mė-i Juozas Grabauskas’ turi įsi- 
lynos stampos pirkimui kenuo- i taisęs gražią modernišką duo
to maisto. ' nos keptuvę Frackville, Pa. Ji-

Mėlynos stampos A8, B8, isai aprūpina visokios rūšies 
C8, D8 ir E8 ketvirtoj knyge- .duona plačią angliakasyklų 
Jėj įėjo galion vasario 27-tą ir. apylinkę. Ypač ruginę duoną 
bus galioje iki gegužės 20-tos, angliakasiai myli. Pirmiau šei- 
per 12 savaičių. Tam pačiam mininkės pačios kepdavo sau 
tikslui, kenuotiems vaisiamsI duoną, bet dabar, kai Gra- 
ir daržovėms pirkti, tebėra ibauskas įtaisė keptuvę Frack-

jas profesorius Zlotowski, So
vietų ambasados militarinis 
atašė kapitonas Belikov ir se
natorius Murray. Ypatingai 
rimtą ir prasmingą prakalbą 
pasakė senatorius Murray.

Meninę programos dalį iš
pildė ukrainiečių choras, uk
rainiečių šokikų grupė, armė
nų šokikų grupė, ir daininin
kai, armėnas Martin Keoshian 
ir latvė Lillian Jameson.

Kalbėtojus ir dainininkus 
sveikino gausūs ir skardūs pu
blikos aplodismentai.

Susirinkimas priėmė pasvei
kinimus prezidentui Roosevel- 
tui ir maršalui Stalinui.

Rep.

Buvę Brooklyniečiai 
Susilaukė Sūnaus

Svarbūs Rinkimai N. Y 
21-me Distrikte

villėj, namie kepimas duonos 
baigia išeiti iš mados.

Kaip naujagimiui, taip ir tė
vams, linkiu sveikatos ir viso 
gero. Š.

geros (kas dar turi neišleidęs) 
žalios K, L ir M. Stampos ket- 
virtoj maisto knygelėj.

Batams vis tebėra gerorhis 
stampa 18-ta pirmoj knygelėj 
ir orlaivinė stampa 1 trečioj 
knygelėj.

Cukraus stampa 30-ta ket
virtoj knygelėj gera 5 sva
rams cukraus iki kovo 31-mos, 
o 40-ta taipgi penkiems sva
rams cukraus, dėl kenavimo, 
bus gera net iki vasario 22- 
ros ateinančių, 1945 metų.

Kadangi nėra laikraštyje
vietos tankiai pakartoti žinių j pam ]aikuį pasilsėti. Rūta Bu-

Apsiveda Rūta Budraitis
Antradienį, vasario 29, Liet. 

Piliečių Kliube, 280 Union 
Avė., bus vestuvės Rūtos Bud- 
raičiutės su Anthony Lepre. 
Jaunavecfis tarnauja U.S. lai
vyne ir šiomis dienomis sugrį
žo iš anapus vandenyno trum-

apie štampas, patartina šei
mininkėms išsikirpti informa-

draitis gyvena su motina po 
num. 18 Ten Eyck St. Šliū-

cijas, kada telpa^ ir pasidėti ( ^us va]lietuvių bažny- 
• čioj, ant So. 4-tos ir Roebling 

-------- 1 St.
kartu su štampų knygelėmis.

Lietuvių Partiečių 
Susirinkimas

išėjimo kariškon tar- 
Frank Falot, newyor-

Pirm 
nybon 
kietis, buvo gavęs trafiko ti- 
kietą. Kada atėjo laikas mokė-

Antradienį, vasario 29, Lais- ti, jis jau buvo užjūriuose. Fa- 
vės salėje, įvyks Liet. Kom. 
Kliubo susirinkimas. Užbaigus 
kliubo reikalus, bus diskusijos. 
Kviečiama ir ne nariai daly
vauti. Pradžia lygiai 8 vai.

Sekr.

lot parašė teisėjui laišką kreip
tis į jo žmoną išrinkimui baus
mės ir 
teismo 
laiškai 
miškių.

prašydamas duoti jai 
konvertų, nes teismo 
ateiną greičiau už na-

—...... —.... . ■■■ ■ ---------------- ----- .......

Smagūs Šokiai ir Gražus Pažmonys su Draugais Brooklynie- 
čiais ir su Svečiais iš Apylinkių Laukia Jūsų Laisvės Bazare 

Šį Penktadienj, Šeštai ir Sekm. Grand Paradise Salėse

DABAR RODOMA
Cheryl Crawford perstato GEORGE GERSHWIN’O

“PORGY and BESS”
Visoj šalyj mėgiama Muzikalę Liaudies Operą 

George Gershwin ir BuVoise Heyward.

N.Y. CITY CENTER st
Majoras La Guardia, Pirm. "GERIAUSIAS BARGENAS MIESTE.

VAKARE 85e, $1.10, $1.65. POPIET TREČIADIENIAIS,
•EOT. ir SEKM. 55c, $1.10, $1.65.

LAISVĖS BAZARAS
BUS

Kovo-March 3, 4, 5,1944
GRAND PARADISE BALLROOM

318 Grand Street Brooklyn, N. '

Šį antradienį, vasario 29-tą, 
įvyks specialiai rinkimai vie
name New York o kongresinia
me distrikte, 21-me, kuris su
sideda iš viso (be poros mažų 
kampelių prie Harlem upės) 
ilgo, siauro sklypo miesto tarp 
Hudson ir Harlem upių, nuo 
125th St. ir iki Harlem upės 
įtakos į Hudson, su iškyšuliu 
tame gale ir už upės.

Rinks kongresmaną vieton 
Joseph Gavagan, kuris dabar 
yra vyriausio teismo teisėju. 
Kandidatais yra James H. Tor
rens, demokratų ir darbiečių, 
kuris kandidatuoja pasižadėji
mu remti prezidento Roosevel
to programą ir Bennet, repu- 

seniau buvęs kon- 
Reakcininkai 
veiklūs tame 
miesto jėgos 
yra gavę net tūlų.

blikonas, ; 
gresmanu. 
nepaprastai 
trikte, viso 
pakinkytos, 
unijų viršininkų užgyrimą.

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker įspėja, 
kad ten pasidalinimas balsų 
gali būti labai artimas ir kad 
Torrens pralaimėjimą reakci
ninkai bandys perstatyti Roo
sevelto pralaimėjimu. Ypatin
gai tas jiems duotų progą šu- 
myti dėl to, kad tie rinkimai 
įvyksta tuojau po to, kai Roo- 
seveltas atmetė netikusį taksų 
planą, bet kongreso ir senato 
didžiuma 
įstatymu 
ra.

Taksų 
neduoda' 
sėkmingai vesti karą ir išlai
kyti atitinkamoj aukštumoj na
mų fronto reikalus, o vistiek 
visą didelę taksų naštą suver
čia ant biednuomenės, kuri 
mažiausia teturi ištekliaus mo
kėti.

Kitais žodžiais, kongresas ir 
senatas atidarė žalias šviesas 
gobšams siekti didžiausių pel
nų, o reakcinė spauda tą aiš
kina esant “žmonių valia.” Ir 
jeigu republikonų kandidatas 
Bennet laimėtų 21-me New 
Yorko kongresiniame distrik^- 
te, tas laimėjimas būtų, skai
tomas žmonių užgyrimu masių 
ubaginimo, o turčių labiau tur
tinimo politikos.

yra 
dis- 
tam

tą planą padarė 
prieš Roosevelto no-

planas, kaip žinia, 
pakankamai lėšų

Teisėjas Taylor įtarė me
chanišką “lie detector” galint 
meluoti.

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

padarau 
paveiks- 
krajAvus 
su ame-

Iš senų 
naujus 
lūs 
sudarau 

^^^^™^™®|rikoniškais. Rei-
Ikalui esant dr 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn 
Kamp. Broadway ir Stone Ave.

Tel. GLenmore 5-6191

Lietuvių Kriaučių 54 Lok ai o 
susirinkimas įvyko vasario 23 
d., Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo svetainėje, 280 Union 
Avė., Brooklyne.

Susirinko nemažai kriaučių, 
nes dabar daug kriaučių žin- 
geidauja apie algų pakėlimą, 
apie vakacijas ir ligoje bei po
mirtinės apdraudos įstatymą. 
Virš,suminėtų dalykų kriaučiai 
nori tikrai žinoti, nuo kada tie 
visi pažadėti dalykai pradės 
funkcijonuoti.

šiame susirinkime, apart 
raportų iš unijos aukštesnių 
įstaigų, nieko nebuvo nutarta. 
Kadangi Amalgameitų Unijos 
keturioliktoji konvencija įvyks 
gegužės mėnesį Chicagoj, tai 
mūsų 54 Skyrius išrinko re
zoliucijų komisiją, kad ji nuo 
54 Skyriaus pagamintų rezo
liucijas. Į komisiją išrinkti: 
Kazys Nečiunskas, Jonas 
Buivydas ir Juozas Kairys.

Iš Joint Boardo (Jungtines 
Tarybos) raportą išdavė Pra
nas Vaitukaitis. Raportas, ro
dosi, buvo neblogas, tai yra, 
Joint Boardo veikimas. Bet ka
da Vaitukaitis prie raporto 
pridėjo savo komentarą, tai 
atrodė, kad tas žmogus neat-

stovavo nuo unijos 54 Sky
riaus, bet nuo Manufekčerių 
Assosiacijos. Viskas, kas tik 
yra veikiama Joint Boardo vir
šininkų labui darbininkų, Vai
tukaičiui vaidinasi diktatūra, 
niekas daugiau. Pavyzdžiai :

Unijos viršininkai Joint 
Boardo susirinkime padavė 
lokalų atstovams apsvarsty
mui tokį dalyką, kaip kad 
darbininkas palieka darbą, 
kada jis nori, o kadangi dabar 
darbininkų trūkumą, tai dėl 
vieno darbininko turi nukentė
ti šimtai darbininkų, išstovėti 
be darbo savaitę bei daugiau. 
Kada Joint Boardo viršininkai 
pasiūlė tokį sumanymą, kad 
darbininkas negalėtų palikti 
darbą nepranešęs unijai, visi 
atstovai su tuo sutiko vien
balsiai, bet Vaitukaičiui vis
tiek vaidinasi diktatūra.

Antras pavyzdis: eilinių 
darbininkų unijinį ūpą žemin
ti, nustatyti prieš unijos virši
ninkus gal niekas taip nei ne
galėtų, kaip kad Vaitukaitis. 
Tik pagalvok sau : Darbinin
kam unija yra kaipo įrankis 
kovai už geresnį kąsnį duonos, 
už geresnes abelnai darbo są
lygas; kada darbininkai išsi
renka gabiausius savo narius 
vadovauti jiems ir ginti jų rei
kalus, gerinti darbininkų są
lygas, tai Vaitukaitis ve ką 
pranešė susirinkimui, sakyda
mas: Unijos viršininkai nerei
kalavo nuo WLB, kad pasta
rasis pavelytų kriaučiams vi
siems algas pakelti, bet virši
ninkai išsiprašė nuo WLB tik 
sau algų pakėlimo ir jie tikrai

gaus algų pakėlimą, o kriau
čiai negaus.

Man atrodo, jog tikrinimas, 
kad tik viršininkai gaus algas 
pakelti, visgi perdaug greitas, 
ankstyvas Vaitukaičio pylimas 
aliejaus ant kibirkšties, nes 
tas nieko gero nelemia nei 
Vaitukaičiui, nei 54 Skyriui 
kaipo tokiam. Man atrodo, 
kad Vaitukaitis kritikuoja uni
jos viršininkus ne todėl, kad 
jie kuom nors įtusižengę 
prieš darbininkus, bet kad 
Vaitukaitis neapkenčia tos 
abelnos viršininkų pasauli
nės, karinės politikos, nes vir
šininkai, gal būt, neklauso 
Vaitukaičio patarimų prakeik
ti nekurtas Amerikos karo tal
kininkes. Ot, todėl jis ir pra
dėjo įžiūrėti kiekvieną ma
žinusį krislelį, užkritusį ant 
viršininkų “overkotų.”

Kada delegatas Chas. Kun
drotą davė raportą iš lietuvių 
kriaučių darbuotės, tai primi
nė, kad velnias nėra toks bai
sus, kaip kas jį nupiešia. 
Kriaučiai gaus vakacijų, gaus 
ligoje pašalpą, o gal gaus ir 
algų pakėlimą, jei gaus leidi
mą nuo WLI3. O toj srity vir
šininkai dirba, sako. Kundro
tą.

Charlis Kundrotą pakėlė 
kriaučių ose unijinį ūpą 
ir kriaučiai skirstėsi iš susirin
kimo linksmesni.

Lainikinis.

MIRĖ
Petras Rugienius, apie 55 

pietų amžiaus, mirė vasario 26 
d., šv. ‘ Vincento ligoninėj, 
New Yorke. Paliko žmoną ir 
dvi dukteris.

Rugienius paėjo iš Bažnyt- 
girio kaimo, Griškabūdžio pa
rapijos, šakių apskr. Buvo se
nas Brooklyn© gyventojas, už
siėmimo karpenteris. Priklau
sė Lietuvių Am. Piliečių Kliu- 
be ir, rodos j kai kuriose kitose 
draugijose.

Etta Motten, vaidina 
Bess rolę veikale Porgy 
and Bess, šią savaitę mies- 
tavame N. Y. City Center, 
131 W. 55th St.

Scena iš filmos “Lifeboat,” 7-ta savaite rodomos As
tor Teatre, Broadway ir 45th St., New Yorke.

Gaisras Apžalojo 
Coney Islandą

Pereitą šeštadienį iškilęs 
Coney Islande gaisras prida
ręs apie $75,000 nuostolių. La
bai sužalotas Tunnel of Fun, 
Scenic Railway, šiek tiek ap
svilino išorį Luna Park ir ki
tus gretimus pastatus prie Surf 
Ave. šiaurinio šono. Gaisrą su
valdė į vai. laiko.

0FICIAL1S IDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICA^ CO. 
147 FOURTH AVE.

Arti 14th St.

Akis Ištiria 
gydytojai 

100 nuoš. unija šapoj 
Telef.: G R. 7-755.3 

( 2539 Woodward Avenue
DETROITE: ( fi02 Hofmann Bidg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

b

j CHARLES’
į UP-TO-DATE

i BARBER SHOP
t K. DEGUTIS, Savininkas
< Prieinamos Kainos
i 306 Union Avenue
» *

? Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
« Brooklyn
I GERAI PATYRĘ BARBERIAI

l DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS:
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta.

ĮLITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS

282 Union Are.
BROOKLYN

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
't'l " Oi ■ STANLEY MISIŪNAS

/ 'I .SAVININKASSAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

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.

Prie R.K.O. Republic Teatro
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-6864

NOTARY 
PUBLIC

TELĘPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Jrengtos Dvi Koplyčios Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN,

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

DIAMOND ENSEMBLE
FIRST

NO. 070 
l.ddy (..roshy 
Matched 14K gold 
rings, intricately 
fashioned in ro
mantic designs. 
Lovely.

Hutb for

$65-
Weekly Terms

All Lady Crosby 
ensembles in pre
sentation boxes.

DIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAIL

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

įnigiai palaikys jums bi daiktą.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y. ’

ATDARATel. STagg 2-2178.

V'-f .‘Si




