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Nušluota.
Dabar Aišku.
Tie Vergai Sukils.

Rašo A. BIMBA

Clevelande gyvena žmogus 
vardu Karpius. Jis redaguoja 
grynai fašistini pro-nacišką 
laikraštį Dirvą.

Tai sutvėrimas, kuris visai 
atvirai gelbsti Hitleriui klai
dinti Amerikos lietuvius.

Štai vasario 25 dieną Dirvo
je tas hitlerininkas prakeikia 
Sovietų Sąjungą, kam ji muša! 
Suomiją ir bando išmušti ją iš j 
karo. Tai, girdi, “yra nuogas 
pavyzdys, kaip Rusija ir to
liau nori elgtis su savo kaimy
nais ir kas bolševikams rūpi.”

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Metams
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SOVIETŲ SĄLYGOS FINLIANDIJfll DELEI PALIAUBŲ
a a

SOVIETŲ KANUOLĖS IR 
LĖKTUVAI UŽKERTA NA 

(JAM PSKOVO KELIUS
Kai Suomijos fašistiniai 

chuliganai bombardavo ir nai-j London kov. 
kino Leningradą, tai Karpius Į (jonojj Armija, 
nematė ir negirdėjo. O kai 
dabar Sovietai paleido darban 
savo jėgas prieš Helsinkį, tai 
jis iki ausų atidarė savo bur
ną ir pravirko bjauriomis kro- 
kodiliaus ašaromis.

Jei Finliandija - Suomija Nori 
Paliaubų su Sovietais. Turi 
Internuot Vokiečius ir Pasi
traukt iki 1940 m. Rubežių

ĮSIVERŽĘ Į ADMIRALTY 
SALAS, AMERIKIEČIAI 

ATKERTA 72,000 JAPONŲ
1. — Rau- 
užėmus ap

linkinius miestelius ir gele
žinkelių stotis, pusiau ratu 
apsupa vokiečius Pskove ir 
atakuoja nacius jo prie- j 
miesčiuose, <

7 * Ilerija ir lakūnai ardo ketu-; pusantros
Toliau tas Hitlerio pastum-,ris geležinkelius ir keturis vandens kaklą tarp Peipus 

ir Pskovo ežerų. Teigiama, 
kad Hitleris įsakė naciams 

ižūt-būt atlaikyt Pskovą.
Pietinėje Ukrainoje So- 

I vietų kariai nustūmė vokie
čius jau 26 mylias tolyn 
nuo atvaduoto Krivoj Rogo, 

(geležies pramonės centro, ir 
i atėmė iš priešų 70 gyvena- 

rytus J mųjų vietų.

ną raudonarmiečiai atka
riavo 310 gyvenamųjų vie
tų.

Švedai pranešė, kad 
Raudonosios Armijos dali
niai prasiveržė per Peipus 

o Sovietų arti-1 ežerą į Estiją ir atakuoja 
mylios pločio

Australija, kov. 1.—Jung-thur tėmijo savo kovūnų

dėlis šaukia: “Ta barbarų ša- vieškelius, einančius iš 
lis... buvo pati tiesioginė pskovo i vakarus ir pietus, 
priežastis dabartinės Suomių ]jnkuį Estijos, Latvijos,

Lietuvos ir Lenkijos. Lon- 
Įdoniškiai karo stebėtojai 
teigia, kad Raudonoji Ar
mija netrukus atims iš na
ciu Pskovą, vokiečiu tvirtu- 
mą Baltijos fronte.

tautos karčios neapykantos ru
sams.”

Vadinasi, Sovietų Sąjunga! 
yra “barbarų šalis” Karpiui. 
Bet Sovietų Sąjunga yra Ame
rikos talkininkė šiame kare 
prieš hitlerizmą.

Argi ne aišku, kad Karpius 
kenkia karo pastangoms ii- nuo Pskovo sovietiniai ko- • 
tarnauja Hitleriui? vūnai užėmė Novorževą, 44 Siaučia mūšiai tarp naciij 

mylios nuo Latvijos sienos, j ir Sovietų dėl paties Psko- 
Iš Cleveland© persikeliame yjso šiame fronte per die- I vo.

LONDON, vas. 28. — Maskvos radijas paskelbė 
karną Sovietų užsienio reikalų komisariato pareiškimą:

I VėtiAčiL 1CJ LčUVią pivLi/.c į jvg omu

Paskutiniu laiku buvo paskleista per užsieninę spau- Admiralty salas, Bismarcko 000 japonų lieka atkirsti 
dų visokių gandų apie tariamas derybas tarp Sovietų ! salyne, 330 mylių i šiaurva-: Bismarcko salyne ir atsidu- . 
Sąjungos ir Suomijos, esą, dėlei_Suomijos liovimosi ko-jkarius nu0 Rabauio, japonų 'ria spąstuose. Iš čia ameri- 

tvirtumos New Britain sa- kiečiai gręsia japonam ir 
įloję. Naujojoj Guinejoj.
| Amerikiečiai tuojaus už- nn?e ^°’ ^ar
ėmė puikia lėktuvų aikštę 000 Japonų Sahamono saly- 
!t\/t \ t at ine, kaip teige vienas gen.Momote, Los Negros saloje,!..’ . /, fe.. , rynn J m i • *; 'MacArthuro stabo narys, 
mu tvSoviškos salos kur Junątinių Valstijų laivy- 
neseniai Jungtiniu Valstijų lno art.lenja ir bombanesia! 
lakūnai ir laivynas kirto di- ^^kyne kelią amerikie- 
dį smūgį Japonijos laivams clams lsiv.e"ztl. I L°S ?’ 
ir orlaiviam^. !rosTsa1^ Admiralty grupe-

!je. Japonai buvo taip staiga 
Nuo amerikiečių pozicijos užklupti, kad iš pradžios be- 

Los Negros, Bismarcko sa- veik nepajėgė priešintis, 
lyne, tėra tiktai 1,300 mylių Tik paskui išsivystė japonų 

jiki Filipinų. pasipriešinimai, bet amen- ' ~
Pats generolas MacAr- kiečiai juos sparčiai laužo.

tinių Valstijų kariuomene įsiveržimą į Los Negros ir 
I vakar iš laivų įsiveržė į pareiškė, jog šiuo žygiu 50,-

Chicagon. Ten randame kitą 
“filosofą.” Tas irgi patekęs 
didelėn desperacijon. Savo 
Naujienose (vas. 25 d.) jis 
nebesuvaldo savo liežuvio. Jis 
mus vaišina tokiais epitetais: j 
“lietuviški bolševikų peniukš
liai,” “penktakojai,” “komu
nistiški veršiai.”

Politinių argumentų seniai ; 
nebeturi tasai išsieikvojęs, 
žmogelis, todėl stengiasi bjau-! 
riais

Stalinas Tikisi Amerikiečiu- 
Angly Greito Žygio iš Vakarų

voti prieš Sovietų Sąjungą ir dėlei Suomijos pasitrau
kimo iš karo.

Tikrumoje gi dar neprasidėjo oficialės derybos tarp 
Sovietų Sąjungos ir Suomijos, bet pradiniai žingsniai į 
tokias derybas yra padaryti.

Vasario pusėje šiemet vienas gerai žinomas Švedi
jos fabrikantas atėjo pas Sovietų ambasadorę A. M. 
Kollontai Stockholme ir pranešė jai, kad Suomijos val
džios atstovas, dr. Paasikivi atvyko į Stockholmą (Šve
dijos sostinę) ir kad jis yra įgalintas sužinot sąlygas, 
kuriomis Suomija galėtų pasitraukt iš karo.

Tame pasikalbėjime Kollontai buvo užklausta, ar 
Sovietų vyriausybė sutiktų eiti į derybas su dabartine 
Suomijos valdžia ir ar (ambasadorė) Kollontai sutiktų 
pasimatyti su tos valdžios atstovu, dr. Paasikivi.

Sovietų vyriausybės vardu, Kollontai* pareiškė, jog 
Sovietų vyriausybė neturi perdaug pasitikėjimo dabar
tine Suomijos valdžia, bet jeigu suomiai nematytų jo
kios kitos galimybės, tai Sovietų vyriausybė, taikos la-

i
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I
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Washington.— Premjeras 
Stalinas pasiuntė prez. Roo- 
seveltui padėką už sveikini
mus Raudonajai Armijai 

'josios 26-metinėj sukaktyj. 
.Lis pravardžiojimais atlaiky-1 Savo kablegiamoj. pieziden- 
ti nebeatlaikomas pronaciškas1 tui Stalinas pareiškė pasi- 
pozicijas. įtikėjimą, kad bendromis

--------  | Sovietų, Amerikos ir Ang- 
Man atrodo, kad jokiosMijos jėgomis hitlerininkai 

veidmainingos ašaros nebeis-1 neužilgo bus visiškai su- 
' mušti. Stalino kablegrama 

sako:
“Prašau tamstą priimti 

nuoširdžią mano padėką už 
draugiškus tamstos sveiki-

gelbės fašistinės Suomijos iš 
sekamo likimo: Jinai turės pa
siduoti, pasitraukti iš karo, ar
ba bus gražiai nušluota — su
griauta ir sunaikinta. Jos tar
navimo Hitleriui dienos eina 
prie galo.

Šiandien, dega Helsinkis, ry
toj pavirs į griuvėsius kiti jos 
miestai.

Gailėtis tų, kurie šiandien 
eina išvien su Hitleriu šiame 
desperatiškame žmonijos | čionaitinis laikraštis, Lenkų 
re, gali tiktai paskutinai niek- „ , •
šai ir Hitlerio agentai. ! Patnjotų Sąjungos orga-

_____  inas, pranese, kad demokra- 
Panašaus likimo šį sykį lau- tinę lenkų valdžia veda de-

nimus Raudonosios Armi
jos 26-šių metų sukakties 
proga ir už sveikinimus So
vietų Sąjungos ginkluotų 
jėgų pasisekimų kovoj prieš 
hitlerinius įsiveržėlius. Aš 
esu tvirtai įsitikinęs, kad 
jau arti laikas, kuomet gin
kluotos Sovietų Sąjungos 
jėgos drauge su Jungtiniij 
Valstijų ir Didžiosios Bri
tanijos armijomis, pagrin
dais Maskvoje ir Teherane 
padarytų sutarčių, galuti
nai sumuš bendrąjį mūsų 
priešą, hitlerinę Vokietiją.”

Demokratine Lenkų Vyriausybe 
Tariasi su Ukraina del Sienos
Maskva.— Wolna Polska, į kuri susideda iš valstiečių, 

darbininkų, socialistų ir ki
tų demokratinių grupių at
stovų.)

rybas su Sovietinės Ukrai
nos vyriausybe dėlei rube- 
žiaus tarp Lenkijos ir Va
karų Ukrainos.

(Ši demokratinė lenkų 
valdžia tai neseniai sudary
ta Lenkų Tautinė Taryba,

kia Vokietija. Amerikos ir An
glijos drąsūs lakūnai verčia 
griuvėsiais vieną po kitam Vo
kietijos miestus. Vokietijos 
irgi šiandien gailisi tiktai šio 
krašto ir visos žmonijos mirti
nieji priešai.

Pagaliau ir patys fašistai 
paskelbė, kad jie melavo ir 
veidmainiavo, kai svietui skel
bė, kad jų seimas turėjo pen- 
kius šimtus delegatų ir atsto
vavo milijoną lietuvių.

Dirvoje (vas. 25 d.) pa
skelbtas “delegatų” surašąs. 
Beveik visi tie delegatai atsto
vavo popierinius Lietuvai Va
duoti Sąjungos skyrius.

Bet ir tų delegatų, nebuvo 
nė dviejų šimtų.

Kaip dabar tie melagiai pa
rodys visuomenei savo akis?

Vokietijon suvežta daugiau šalis visoje žmonijos istorijoje.

Nesmagiai Nustebę Len
kų Ponai Londone

kaip dvylika milijonų darbi
ninkų iš visų Europos kampų. 
Daugiausia jų yra iš Sovietų 
Sąjungos.

Tai baisi armija pavergtų 
žmonių. Jie atlieka 40 nuošim
čių visų Vokietijos darbų pra
monėje ir žemės ūkyje.

Bet nereikia abejoti, 
tie dvylika milijonų 
kai ateis momentas,
prieš savo hitlerinius pavergė
jus. Bus tokia eksplozija, ko
kios dar nebuvo mačiusi jokia

kad ši- 
vergų, 
sukils

London. — Emigracinės 
lenkų valdžios nariai sakė, 
jog slaptasis jų judėji
mas Lenkijoj užprotesta
vęs, kad įsteigta Lenkų 
Tautinė Taryba, kuri vei
kia kaipo valdžia atvaduo
tuose Vakarų ’ Ukrainos 
plotuose, kur iki 1939 m. 
rudens viešpatavo Varšavos 
valdovai. Londoniškiai len
kų valdininkai pasakoja, 
būk tai komunistinis gene
rolas Rola esąs Lenkų Tau
tinės Tarybos komandie- 
rius.

bui, sutiktų vesti derybas delei karo veiksmų sustabdy- ! V"<llstV 1)CS Departmentas Dėkoja 
mo su dabartine Suomijos valdžia. T • — T) — rs ,V1 •

Neoficialiame pasikalbėjime, įvykusiame vasario 16 ! (JZ JLcIlSVCS Jl>-VCS 1 arClSKlITl<| 
d., pagal dr. Paasikivi’o prašymą, jis pareiškė ambasa- 1  
dorei Kollontai, kad jis yra suomių valdžios įgalintas 
patirti Sovietų vyriausybės sąlygas dėlei karo veiksmų 
sustabdymo iš Suomijos pusės ir dėlei Suomijos pasi
traukimo iš karo.

Po to sekusiame pasitarime, ambasadorė Kollontai 
perleido dr. Paasikiviui Sovietų vyriausybės atsakymą 
su šitokiomis paliaubų sąlygomis:

1. Sutraukyti santykius su Vokietija ir internuoti vo
kiečių kariuomenę ir jų,laivus Suomijoje. Be to, jei 
Suomijai atrodytų, kad jinai nepajėgs to padaryti, tai 
Sovietų Sąjunga yra pasiruošus duoti jai reikalingos 
paramos — sovietines kariuomenės ir oro jėgų.

2. Atsteigti 1940 m. sutartį tarp Sovietij ir Suomijos 
ir atitraukti suomių kariuomenę atgal iki 1940 m. sie
nų.

3. Tuoj aus sugrąžinti Sovietų ir kitų talkininkų ka
rinius belaisvius, taip pat ir sovietinius ir talkininkų 
civilius žmones, kurie dabar laikomi koncentracijos 
stovyklose arba naudojami darbui.

4. Klausimą dėlei dalinio ar visiško suomių armijos 
paleidimo iš mobilizacijos palikti deryboms Maskvoje.

5. Klausimą dėlei atsiteisimo už Sovietų Sąjungai 
padarytus nuostolius per karo veiksmus ir per sovieti
nių žemių užėmimą palikti deryboms Maskvoje.

6. Klausimą-dėlei Petsamo srities palikti deryboms 
Maskvoje.

D-rui Paasikiviui buvo pareikšta, kad jeigu Suomi
jos valdžia tuojau priims šias sąlygas, tai Sovietų vy
riausybė yra pasiruošus Maskvoj priimt Suomijos at
stovus deryboms dėlei daiktiškos sutarties padarymo.

Gandai, kurie buvo paskleisti tam tikruose užsienių 
spaudos organuose, būk Sovietų vyriausybė išstačius 
Suomijai reikalavimus besąlyginiai pasiduoti ir būk 
Sovietų vyriausybė reikalavus Suomijos sutikimo, kad 
Sovietų kariuomenė užimtų Helsinkį ir kitus stambiuo
sius suomių miestus, — tie gandai neturi jokio pama
to.

Jungtinių Valstijų valstybės departmentas nuoširdžiai 
įvertino Laisvės Bendrovės dalininkų suvažiavimo tele
gramą, užginančią prez. Roosevelto užsieninę ir naminę 
politiką.

Valstybės department© laiškas, atsiųstas suvažiavimo 
pirmininko Povilo .Bečio vardu, sako:

DEPARTMENT OF STATE
Washington

February 28, 1944
My dear Mr. Bechis:

I have been requested, by reference from the White 
House, to acknowledge the receipt of your recent com
munication to the President stating that the Lithuanian 
Cooperative Publishing Society at their annual meet
ing expressed their full accord of the President’s for
eign and internal policy.

Your courtesy in making known the view of your 
society is greatly appreciated.

Sincerely yours,
For the Secretary of Stater

RICHARD W. MORIN
Special Assistant to the Director

Office of Public Information
Mr. Paul Bechis,

Lithuanian Cooperative Publishing Society, 
46 Ten Eyck Street, 

Brooklyn, New York.

Nuslopintas Naujas Su 
kilimas Argentinoje

Hitleris Sušaudęs 3 
Savo Generolus

NUKAUTI BEI DINGĘ LIETUVIAI KARIAI
Washington. — Karo de- Barbora Karcauskienė 

partmentas pranešė, ,jog 
Italijos fronte be žinios din
go leitenantas Vincas A. 
Morkus, kurio motina gy
vena Hartforde, Conn.

Joseph J. Karcauskas ta
po nukautas Viduržemio 
Jūros srityje. Jo motina

vena Kearny, N. J.
gy

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
MĖNUO

Washington. — Nuo kovo 
1 d. oficialiai atsidaro Rau
donojo Kryžiaus mėnesio 
vajus sukelti jam $200,000,- 
000.

Buenos Aires, kov. 1. — 
Laikinojo Argentinos pre
zidento gen. Farrellio val
džia paskelbė, kad ji nuslo
pinus karininkų sukilimą, 
vadovaujamąjį pulk. Duco. 
Sukilėliai reikalavo sugrą
žint valdžion buvusį prezid.

Stockholm, šved. — Dip
lomatiniai vokiečių rateliai 
sako, jog pagal Hitlerio ka* 
rinio teismo sprendimą ta
po sušaudyti Pskovo srity
je nacių generolai Linde
mann, Engelbrecht ir vie-

Ramirezą, nuverstą pirm *nas vokiečių lakūnų gene- 
šešių dienų, arba pervesti 
vyriausybę aukščiausiam 
Argentinos teismui. Duco 
areštuotas.

Sovietų jėgos nuskandino 
Baltijos Jūroje vokiečių 
transporto laivų, 7,000 tonų.

rolas. Tai todėl, kad jie įsa
kė naciams trauktis atgal 
Dno apskrityje, tarp Psko
vo ir Starajos Russos.

Pats Hitleris dalyvavęs 
teisme, kur buvo nusmerkti 
šie generolai mirti.

■



Antras Puslapis Laisve, Lithuanian Daily News Ketvirtadienis, Kovo 2, 1944

LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 
The Laisve, Inc. 

Every day except Sundays and Holidays 
Established April 5, 1911

427 LORIMER ST., BROOKLYN, 6, NEW YORK
Tel. STagg 2-8878

President Jos. Weiss
Secretary Treasurer D. M. Sholl 
Editor Roy Mizara

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ......................  $6.50
United States, six months ....................  $3.50
Brooklyn, N. Y., per year ....................  $7.00
Brooklyn, N. Y., six months ............... $3.75
Foreign countries, per year ................  $8.00
Foreign countries, six months ............. $4.00
Canada and Brazil, per year ..............  $7.00
Canada and Brazil, six months ........... $3.75

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. under the 

Act of March 3, 1879.

Lietuvos Partizanai ir Busimoji
Lietuva

Net ir klerikalų ir tautininkų spauda, 
rašydama apie okupuotąją Lietuvą, pri
versta pripažinti tą faktą, kad Lietuvos 
liaudis didžiai nepasitenkinusi vokiečių 
okupacija, kad ji kovoja prieš juos.

Bet toji pati spauda (arba josios ben
dradarbiai Lisabone) kiekvieną iš Lie
tuvos žinią savaip apdirba, perkošia, nu
kala ant kryžiokiško priekalo, o tik pas
kui pakiša skaitytojui.

Skaitant jų raštus, paduodamus neva 
iš Lietuvos, perėjusius per Lisabone sė
dinčiųjų ancevičiukų (Ancevičius, kaip 
žinia, yrą Vokietijos geštapo agentas, 
feeniaus *tai spaudai rašęs daug melų 
prieš tarybinę Lietuvą, ir garbindamas 
Hitlerį) koštuvą, reikia atsiminti, 
kad jie nepamiršta prikergti, 
būk lietuviai kovoją prieš vokiečius, bet 
jie kovosią ir prieš Tarybų Sąjungą. Ži
noma, tai yra melas, pagamintas Lisa
bone!

Iš tikrųjų, Lietuvos liaudis, Lietuvos 
partizanai, kovodamf prieš vokiečius, ko
voja už TARYBINĘ LIETUVĄ!

Lietuvos partizanai naudoja tokius pa
čius ir metodus savo kovai prieš vokie
čius okupantus, kokius naudoja Rusijos, 
Baltarusijos, Ukrainos ir kitų tarybinių 
respublikų partizanai.

Mes jau rašėme ir dar galime pakar
toti, jog tie žmonės, kurie sakosi kovoją 
ar kovosią prieš Tarybų Sąjungą, neko
voja ir nekovos prieš Hitlerį. Gyvenimas 
jau aiškiai parodė, kad tie, kurie galan
da ginklą prieš Tarybų Sąjungą, bet lie
žuviais plepa prieš Hitlerį, yra niekas 
daugiau, kaip hitlerininkai, sąmoningi 
ai' nesąmoningi.

Tą puikiai žino ir Lietuvos žmonės. 
Niekas neginčys, kad Lietuvoje yra pa
sislėpusių lietuvių hitlerininkų, kurie, 
nuduodami Hitlerio priešais, kenkia 
Lietuvos partizanams ir bando sulaikyti 
Lietuvos žmones nuo kovos prieš oku
pantus.

Kad taip yra, liudija ir Vilniuje išė
jęs slaptas laikraštukas, “Tėvynės Fron
tas”, organas Lietuvos Išlaisvinimo Są
jungos.

Nors mes jau buvom Laisvėje rašę, čia 
dar galima priminti, kaip “Tėvynės 
Frontas” tuo reikalu pasisako. Jis pabrė
žia, jog Hitleris “nudardės į prapultį... 
su visais savo žmogžudžiais” ir todėl: 
“lietuviams norint atgauti savo laisvę ir 
nepriklausomybę yra aiškus ir vieninte
lis kelias: stoti į kovą su okupantais, pa
dėti desantininkams, partizanams ir jų 
eiles papildyti. Tokiu būdu mes sudar 
rysime pagrindą susitarti su Sovietais 
ir kitais sąjungininkais dėl savo ateities. 
Sovietų Sąjunga yra tokia galybe, nuo 
kurios priklausys mūsų laisvės ir nepri
klausomybės atgavimas. Kas kitaip gal
voja, tas yra apakėlis ir nori į pražūtį 
įstumti daugiau lietuvių” (“Tėvynės 
Frontas” No. 1, 1943 m. birželio 1 d.).

Šitokį blaivesni balsai kilo iš Lietuvos 
palėpio J.943 m. birželio mėnesį. Šiandien 
tie balsai kur kas garsesni, nes šian
dien Lietuvos žmonės jaučia ir žino, kad 
neužilgo jie išgirs Raudonosios Armijos 
patrankų garsus, skelbiančius išlaisvini
mo valandą iš po bandito nacio priespau
dos.

Pakartojame: Kiekvienas Amerikos 
lietuvis sykį ant visados turi suprasti, 
jog tas, kas šiandien kovoja prieš nacius 
okupantus Lietuvoje, tas kovoja už tary
binę Lietuvą, laisvą, nepriklausomą Lie
tuvą!

Chųrchillo gimtadienis) drožęs buteliu 
maršalui Timošenkai galvoji!

Bet kuris blaivus žmogus nebūtų to
kios “žinios” ėmęs, bet, matyt, United 
Press biuro vedėjas Londone tą dieną 
“ne kaip jautėsi”, ir dėlto “žinią” paėmė 
ir paleido pasaulin.

“Žinia” buvo paskelbta ir Amerikoje. 
Tūli laikraščiai (nęt ir lietuviškų kry
žiokų spauda) ją išspausdino po didelė
mis antraštėmis.

Prezidentas Roosevęltas “žinią” pa
smerkė, pabrėždamas, jog Teherane 

maršalo Timošenkos iš viso nebuvo, kai 
vyko konferencija.

Dabar, štai, toji pati United Press ži
nių agentūra pasiuntė maršalui Stali
nui telegramą, atsiprašydama dėl kal
bamojo melo parašymo ir paskleidimo. 
Vadinasi, “žinios” rašėjai geria tą, ką 
išspjovė.

Aiškus dalykas, dėl to negalima kal
tinti visos United Press žinių agentūros. 
Ši įstaiga turi visą eilę žymių ir rimtų 
korespohdentų - žurnalistų, kurie negi 
užsiims tokiais pliauškalais, kaip viršu
je paminėtasis. Čia “pasidarbavo” tam 
tikri suskiai, kurie vargiai ką nors pa
doresnio gali parašyti, bet kuriems la
bai rūpi kaip nors pašmeižti Tarybų Są
jungą ir josios vadus.

Lietuviškųjų kryžiokų spauda taipgi 
nėra laisva nuo tokių “ekspertų”. Vie
nas, pav., suskis jau pora atvejų rašė 
Keleivyj, būk Laisvės redaktoriai “pri
ėmė pravoslavų tikybą” ir kas sekma
dienį lanką rusų bažnyčioje vykstančias 
pamaldas. Jeigu palyginsime tą United 
Press žinių agentūros “rašytoją” ir Ke
leivio peckelius — skirtumo tarp jų su
rasime labai mažai.

surandame vieną 
nemažai svarbos

rašo “Tėvynės

KAS KĄ RAŠO IR SAKO

Melagiai Atsiprašo
Prieš tūlą laiką kažin koks gudruolis 

įteikė United Press žinių agentūrai 
Londone “žinią”, jog maršalas Stalinas 

iena me pokijyj (kur bpvo c^Jebruotąs
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Galabinami Hitlerio Šnipai ir 
Provokatoriai Lietuvoje

Slaptajame Lietuvos Išlaisvinimo Są
jungos organe, “Tėvynės Fronte” (1943 
m. birželio men. 1 d.) 
įdomią žinią, turinčią 
kiekvienam:

“Jau kuris laikas,”
Frontas”, “gestapo intensingai šaudo 
buvusius prie Sovietų savo šnipus Lietu
voje. Tuo norima atsipalaiduoti gyvų 
liūdininkų, kurie galėtų atidengti vokie
čių darbus prie Sovietų ir jiems atsi
traukus iš Lietuvos.

“Dar kol kas nesušaudytas ir laisvas 
vaikšto vokiečių šnipas Komaras, kuris 
išprovokavo Praviniškyje internuotų 
lietuvių ir jų sargų žudynes ir vėliau 
smarkiu FAŠISTINIŲ partizanų vadu 
buvo Kaune. Teko patirti, kad buvusiam 
prie Sovietų Praviniškių stovyklos virši
ninkui Komarui gestapo pavedusi su
ruošti dar vienas žudynes bolševikų var
du, nes Goebbelsui propagandinės me
džiagos trūksta.”

Iš šitos neilgos žinutės galima pada
ryti ilgas išvadas, bet mes čia pasiten
kinsime pasisakydami trumpai. Apie 
“Praviniškių skerdynes” labai daug ra
šė ancevičinė spauda. Pasirodo, jog tai 
buvo pačių hitlerininkų tiksliai suruoš
tos skerdynės ir vienas tų skerdynių tik
rųjų kaltininkų praeitų metų birželio 1 
dieną Kaune dar laisvas vaikščiojo!

Daugiau: pasirodo, kad tas pats Ko
maras buvo ir “fašistinių partizanų” va
du, o tai reikia suprasti, kad jis 1941 m. 
birželio mėn. dienomis, kada hitlerinin
kai įėjo į Kauną, buvo vienas tų “lietu
vių sukilėlių,” apie kuriuos tiek daug iš
kilmingai rašė ancevičinė spauda Ame
rikoje.

Ancevičinė spauda dėl Praviniškių 
skerdynių, aišku, kaltino bolševikus. Mes 
gi tuomet sakėme, jei tokios skerdynės 
įvyko, tai jas suruošė ne bolševikai, bet 
naciai.

Dabar gyvenimas patvirtina tą mūsų 
teigimą!

Hitleris, tačiau, tokius šnipus-provo- 
katorius šaudo, kad nepalikus aiškių 
pėdsakų. “Tėvynės Frontas” mano, jog 
neužilgo ir provokatorius, šnipas Koma
ras turės kristi nuo Himmlerio kulipkos, 
kai jis bus atlikęs dar vieną kitą krimi- 
nalystę prieš lietuvių tautą.

Šis įvykis dar kartą parodo, kokius 
metodus Hitleris vartoja kare prieš de
mokratijas: sušaudo žmones, paskui pa
skelbia pasauliui, kad juos sušaudė bol
ševikai!...

Panašią kriminalystę Hitleris papildė 
arti Smolensko su lenkų belaisviais: 
juos išskerdė, paskui paskelbė, būk tai 
padarę bolševikai.

Tuomet, kai Lietuva bus išlaisvinta, 
mes išgirsime iš ten tokių baisių darbų,1 
atliktų hitlerininkų, kurie dar supurtys 
ne vieną ž|UQgų I

TAS DŽIAUGSMAS ’ f 
MUMS JAU SENIAI

PAŽĮSTAMAS
Amerikinių socialdemo

kratų organe “The New 
Leader” (va$. 26 d.) rašo 
tūlas J. C. Rich apie padėtį 
International Ladies Gar
ment Workers Unijoje. Tbs 
unijos bosu yra David Du
binsky. Rich džiaugiasi, kad 
toje unijoje su komunistais 
esą visai apsidirbta. > • 

“Atrodo,” jis sako, “kad 
visoje unijoje, turinčioje 
300,000 narių, nebus išrink
to nei vieno komunisto jokiu 
viršininku. Atrodo, kad tar
pe 850 delegatų unijos kon
ferencijoj, kuri prasidės ge
gužės 29 dieną Bostone, ne- i 
bus nei” vieno komunisto...”

Galimas daiktas. Galimas i 
daiktas, kad nebus nei vie
no komunisto nei viršinin
ku, nei delegatu. Menševi
kams didelis džiaugsmas.

Betgi, rimtai pagalvojus, 
tuomi džiaugtis gali tiktai 
fašistai. Visi žino, kad ko
munistai toje unijoje yra 
gana skaitlingas ir veiklus 
elementas. Ir jeigu Dųbin- 
skio mašina taip puikiai te
rorizuoja opoziciją, jog iš 
jos nei vienas negali pa
tekti nei į viršininkus, nei 
į konferenciją, tai unijoje 
padėtis labai apgailėtina. 
Tai didelė tragedija. Tai 
parodo, kad joje nebėra jo
kios demokratijos, kad tie 
neva rinkimai yra bjaurus 
farsas. Unijos biurokratija 
yra įvedus savo absoliūtę 
diktatūrą.

Anfra, fašistinio teroro 
pasisekimai Ladies Gar
ment Workers Internatio
nal Unijoj negalės būti am
žinais'. Mes žinome Musso- 
linio ir Hitlerio istoriją. Jie 
irgi džiaugėsi, kaip dabar 
džiaugiasi Dubinsky ir jojo 
kolegos iš “The New Lea
der”, kad jie su komunizmu 
arba bolševizmu visai ir ga
lutinai esą apsidirbę. Jau 
žinomė, prie ko tas prive
dė. Bet taipgi žinome, kas 
beliko iš Mussolinio. Hitle
riui galas irgi ateina. At
eina galas taipgi fašisti
niam terorui.

I bet jinai jiems, matyt, visai 
neišdegė. Menševikų laik
raštis sako: Cairo, Afriko
je, gautas toks .pranešimas: 
Kur nors Jugoslavijoje tarp 
kalnų ' įvykus konvėųcija, 
kurioje dalyvavę 273 dele
gatai. Ten; buvę atstovautos 
visos “Jugoslavijos dalys, 
taipgi visos didžiosios nepo
litinės ir visos demokratinės 
politinės partijos, išskyrus 
Kroatų Valstiečių Partiją.” 

' “Visos politinės partijos”, 
skaitome: pranešime, “vien
balsiai atidėjo iki karo galo 
yjspkią savo atskirą parti
nę veiklą .ir: kartu su Rav- 
na -Gora judėjimu sudarė 
Jugoslavijos Demokratinę 
Liaudies Sąjungą.”

Bet svarbiausias punktas 
; sekamas: “Generolas Mi- 
chailovičius, kaipo atstovas 
Jugoslavijos karališkos val
džios, dalyvavo kongrese. 
Jojo pareiškimas ištikimy
bės Karaliui Petrui II ir y

Jugoslavijos konstitucinei 
ir tiesotai santvarkai, buvo 
pasitiktas su dideliu entu
ziazmu.”

Ten ’ gimęs “Nacionalis 
Jugoslavijos Kongresas.” ’ 
To kongreso pirmininku ta
pęs išrinktas Jugoslavijos 
Socialistų Partijos pirmi
ninkas Dr. Topalovich. 
, O kad apgauti Jungtines 
Tautas, tai “kongresas” pa
siuntęs pasveikinimus; Roo- 
seveltui, Stalinui ‘ ir Chur- 
chilui. Tačiau; kiek žinoma, 
bei Rooseveltas, nei Chuiv 
chillas, nei Stalinas neuž
kibo ant šitos menševikų 
meškerės. Užteko jiems tai 
sužinoti, kad tame “kongre
se” dalyvavo Michailovičius, 
kuris bendradarbiauja su 
hitlerininkais prieš partiza-1 
nūs,

Dabar jau ’visiems aišku, 
kad Jungtinės Tautos re- 
lia partizanų judėjimą, ku

riam vadovauja Tito.

ponijai Korea, kaip ir pieti
nę dalį Sakhalin Salos, ku
rią ji pasisavino prieš 30 
metų. Kita dalis Sakhalin 
Salos buvo Rusijos. Galima 
tą dalį lyginti su Vermont 
ir Connecticut didumu. Žve
jojimas, medžio ir anglies 
industrijos, buvo svarbiau
si užsiėmimai.

1910 m. Japonija aneksa
vo Koreą ir pakeitė jos var
dą į Chosen. Korea yra pus- 
salis, Minnesotos valstijos 
didumo, gyventojų turi apie 
23 milijonus. Korėjiečiai y- 
ra ūkininkai, bet pusė mili
jono japonų, kurie įsikraus
tė po pasisavinimo, tuoj 
kontroliavo ūkius. Jie irgi 
paėmė šilko ir medvilnės 

fabrikus ir aukso kasyklas. 
Tuoj japonai virto ponais, o 
korėjiečiai vergais.

Japonijos sekamas išsivy
stymo žygis buvo po pirmo 
pasaulinio karo, kada ji ko
vojo alijantų pusėje. Mažai 
ji prisidėjo prie to karo, bet 
greitai stvėrė, ką tik galė
jo. Anglija ir Japonija, 
kaipo alijantai, saugojo sa-

ivo interesus Tolimuose Ry
tuose, bet kada Anglija ko
vojo, Japonija pradėjo sa
vintis visą vokiečių kontro
liuotą teritoriją Tolimuose 
Rytuose į šiaurius nuo ek
vatoriaus. Vokietijos salos 
Pacįfike - Marshalls, Maria
nas ir Carolinas papuolė į 
Japonų rankas ir po Ver
sailles Sutarties 1919 m. pa
siliko po jos mandatu.

Šios salų grupės, apie 600 
koralų salelių, apima tik 
830 ketvirtainių mylių, bet 
strategiškai svarbios laivy
no atžvilgiu. Nuo pat pra
džios buvo manyta, kad Ja
ponija iš jų padarys stiprias 
laivyno bazes. Neleido kitų 
šalių laivams prieiti prie šių 
salelių. Kitos tautos Japo
nijai .nepasitikėjo.

Laivyno bazės ant salų

Japonų Agresija Pradėta 
Prieš 50 Metų

Kairo Konferencijoje bu
vo nutarta atimti nuo Ja
ponijos visą teritoriją, ku
rią ji buvo pasisavinusi nuo 
1895 m. kaipo bausmę už 
visiškai netikėtą užpuolimą 
kitos šalies.'

Jung. Valstijos pabudino 
Japoniją iš jos feudališkos 
letargijos ir priėmė ją į va
karinį pasaulį, jai atidarė 
prekybos ir komercijos du-

KUR ATSIDŪRĖ SOCIAL
DEMOKRATAI?

’Jugoslavijoje dar gyvuo
janti socialdemokratų par
tija. Bet jos vyriausias da
bar tikslas, kaip dabar pa- 
aiški, yra kovoti prieš ko
munistus ir partizanus. Ji 
yra virtusi Michailovičiaus 
ramsčiu.

“The New Leader” su
teikia labai įdomių informa
cijų apie tos išdavikiškos 
organizacijos veiklą. Suži
nome, kad ponai socialde
mokratai bandė apgavystę,

statė reikalingą aliejų, gele
žį ir alumina, kurie buvo 
būtinai reikalingi pastatyti 
jos karo mašiną aziatiškam 
pergalėjimui ir užkariavi
mui Pacifiko. Ir per tą laį- 
ką Japonija sekė Jung. 
Valstijas kaipo pavyzdį.

Pavelydama savo karo po
nams pakeisti gražiai išsi
vysiančią civilizaciją į bru- 
talę agresijos mašiną prieš 
savo kaimynus, net savo ge
riausią užtarėją, Jungt. 
Valstijas, Japonija bus pri
versta gryžti prie labai su
siaurintų rubežių.

Japonija, pagal biuletiną 
iš National Geographic So
ciety, susidėjo iš grupelių 
mažai žinomų salų, kada 
prezidentas . Fillmore ir 
Commodore Perry atidarė 
jos uostus pasauliui 1854 
m. Per 223 metus, nei vie
nam japonieeiui nebuvo 
pavėlinta išvykti iš salų. Ir 
tik po 1870 m. garsusis Ish- 
in, arba
įvykdintas. Tas sunaikino 
feudališką japonų luomą. 
Japonams pirmą kartą buvo 
pavėlinta vartoti savo šei-

atnaujinįmas”

mos vardus ir ne vardus sa
vo ponų. Kariai galėjo nu
kirpti savo ilgus plaukus ir 
vaikščioti be kardų gatvė
se. Japonija sekė visus va
karinio pasaulio įpročius.

Japonijos pirmas žemės 
pasisavinimas buvo ' Sino- 
japonų karo. Tada ji paėmė 
kinų salą Formosą, kuri bu
vo didesnė negu New Jer
sey valstija. Formosa sala, 
apart mineralų, arbatos, 
cukraus ir ryžių, produkta- 
vo pasaulio kamparą. Nors 
saloj gyvena trys milijonai 
žmonių, tik 5%> buvo japo
nai.

Tuo pat laiku Japonija |yap jr Truk, Jaluit Marsha- 
pasisavino Pescadores nuo !luose ir Rote (tik 50 myliu 
Kinijos. 64 salos sudaro siąinuo Guam)? prisidėjo prie 
grupę is 50 ketvirtainių my- į pasekmingo užpuolimo ant 
lių. Žmonės gyvena tik ant|perju Ųosįo
21 salų. Žmonės žvejoja. Ja- Bet Kairo Konferencijos 
ponams I eseadores uostas , sutartis sunaikins Japonijos 
yra labai svarbus. Japonija ’ svajones tapti pasauline jė- 
tuoj pakeitė uostą į svar- ' FLIS
bią laivyno bazę. , ’ __________

Tuo pat laiku Japonijai |
pavesta mažas žemės plo-' I BC Qnlzw* I faeiiinn 
tas aziatiškąme kontinente. LIzm □viii • J. vldMUilU 
Tai buvo Korea, arti Dai
ren ir Port Arthur. Bet Ru
sija, vartodama Fort Ar
thur, kaipo šilto vandens 
uostą, buvo tuomi nepaten
kinta, ir Japonija išsigan
dusi vėl atidavė Kinijai.

I Dešimt metų vėliau, Ja.!bos įvyks sekamose vietose : 
į I W F X. IVII ^1 ^1 If V T XX A

ponija kariavo prieš Rusi
ją, tik dėlto, kad Ru
sija buvo nepatenkinta Ja
ponijos išsivystymu. Taikos 
sutartis, kuri pasirašyta 
Portsmouth, New Hamp
shire, 1905 m., pavedė Ja-

Prakalby Maršrutas
LDS 1-mas Apskritys rengia 

prakalbų maršrutą J. Gasiū- 
nui, “Tiesos” redaktoriui ir 
LDS veik, sekretoriui. Prakal-

Vaizdas ant Namur salęs. Amerikiečiai namą buvo apsupę, bet tuo tarpu name 
įvyko eksplozija. Kai dūmai išsisklaidė, iš griuvėsių išlindo du japonai ir----

• ‘ f fe-H < V-* * £ 
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Haverhill, Mass., kovo 4 d., 
vakare, Gedimino Kliubo sve
tainėje, 324 River St.

So. Boston, Mass., Kovo 5 
d., 2 vai. po pietų, 376 Broad
way.

Lowell, Mass., kovo 5 d., va
kare.

Montello, Mass., kovo 11d. 
vakare, Liet. Tautiško Namo 
apatinėje svetainėje.

Stoughton, Mass., kovo 12 
d., 2 v. p. p., L. T. N. Svetai
nėje.

Norwood, Mass., kovo 12 d. 
vakare, L. P. K. Svetainėje.

Hudson, Mass., kovo 19
2 v. p. p., L. P. Kliubas, 
School St.

'Worcester, Mass., kovo
d. vakare, Lietuvos Sūnų Sa
lėj, 29 Endicott St.

Kalbėtojas aiškins:
1. Kaip mes turime prisidėti 

prie Lietuvos išlaisvinimo ir 
atbūdavo j imo.

2. Kaip greit mes pasieksime 
pilną pergalę ant fašizmo.

3. Kodėl mes turime remti 
prezidento Roosevelto kan
didatūrą ketvirtam termi
nui.

4. Kas kenkia lietuvių vieny
bei.

5. Kodėl svarbu prigulėti prie 
Lietuvių Darbininkų Susi-

. vienijimo.

d., 
17

19
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nebuvo

terys, jam kalbant, apleido 
svetainę.

Paskiausia kalba kun. J. 
Bagdonas. Sako: “Jūs norite 
nepriklausomos Lietuvos, bet 
ką jūs darote? Bėgyje kelių 
mėnesių turėjote 4 seimus. Ra
šėte rezoliucijas, siuntėte į 
Washingtoną. Vieni reikalau
jate vienokios Lietuvos, kiti ki
tokios. Ką jūs manote, kaip 
Washingtonas į mus žiūri? 
Mus palaiko kvailiais, neži
nančiais, ko norime. Jūs per
kate bonus, mūsų valdžia siun
čia ginklus rusams, rusai šau
na lietuvį.” Nurodęs, kad per 
svietiškus valdovus Lietuvai 
nepriklausomybės nebus gali
ma atgauti, liepė melstis prie 
Motinos švenčiausios ir tik 
malda tegalės kuomet nors at
gauti Lietuvai nepriklausomy
bę.

Pasibaigus prakalboms. J. 
Grinius perskaito ilgą neva re
zoliuciją, kurioje išlieja savo 
karčią tulžį Sovietams. Be ki
tų, nuolat kartojamų “griekų,” 
kuriuos bolševikai papildę, sa
vo “rezoliucijoj” pažymi: 
“60,000 lietuvių ištrempti toli
mame Sibire.” Gi Januškis sa
vo kalboje sakė: “mažiausia 
20,000.” Katras melavo? Ar 
Januškis, suskaitęs iki 20,000, 
ar Grinius, patrigubinęs tą 
skaitlinę? Tikrenybėje, abu 
meluoja. Nei pirmas, nei an
tras neturėjo progos suskaity
ti tremtinius, jei iš viso tokių 
buvo.

Publikos galėjo būti apie 
150. Tai mizerniausias Lietu
vos nepriklausomybės minėji
mas, kokis kada čia buvo.

Pasidalinkime įspūdžiais
Jūsų Reporteris jau slenka 

šeštą kryželį amžiaus, girdė
jo šimtus prakalbų, bet tokio 
“mutinio,” anot vieno klauso- 
vų išsireiškimo, dar
girdėjęs, kokias teko išgirsti 
vasario 20 diena. Mat, ta die- 
na, Lietuvių Muzikalio Namo 
Pašalpos Kliubo valdyba su
rengė Lietuvos “nepriklauso
mybės” minėjimą, net su 7 
kalbėtojais. Vieni tikrino, kad 
po karui Lietuva vėl bus nepri
klausoma respublika: “Prezi
dentas Rooseveltas neduos Lie
tuvai pražūti...” — J. Gri
nius. Kiti aiškino, kad nepri
klausomos Lietuvos nebus: 
“Pasaulio didžiūnams nerūpi 
tokių mažų šalelių reikalai, 
kaip Lietuva, jie rūpinasi sa
vo imperijų išlaikymu...” — 
kun. J. Bagdonas.

Pirmas kalbėjo keleivinis 
“socijalistas” Jonas Grinius. 
Keleivis jam yra vyriausias 
šaltinis “apšvietos.” Trumpai 
perbėgęs nepriklausomos Lie
tuvos įsikūrimo istoriją nusi
skundė: “Neilgai Lietuva bu
vo nepriklausoma,... įsistei
gė diktatūra...” Bet vėliau 
raminosi: “Nors ir diktatūra, 
visgi buvo lietuviška, o ne sve
timas jungas.” Seniau Grinius 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimuose, prisimindavo, kad 
jo brolio valdžią, demokrati
niai išrinktą, nuvertė Smetona 
ir ta smetoniška diktatūra la
bai smerkdavo. Bet šį kartą 
jau nesmerkė, mat,... visgi 
“lietuviška.” O ir pats ben
drai kokusuoja su vietos sme- 
tonininkais prieš demokrati
nius lietuvius, tai bijojo jiems 
prasikalsti.

Antras kalbėjo, smetoniš
kom dujom apsvaigintas, bu
vęs “delegatas” jų “seime” 
advokatas Charles Cheleden, 
“tikras” lietuvis. Jo kalbą ma
žai kas tegalėjo suprasti. Tai 
buvo mišinys pakrikusių min
čių. Gavęs lekciją smetoninin- 
kų “seime” (pirmiau nežino
jo), kad yra tokių lietuvių, ku
rie nori “parduot” Lietuva, su-
riko: “Tokius reikia varyti iš|Pirminin- W. Brazauskas, at- 
draugijų! Pastatyti j kampą, stovas 
Mes turime savą provą išva
ryti. . .” Kokia bus Lietuva 
ateityje, jis nežinąs: “Mes ga
lime išsireikšti, ką mes norime, 
ale kas bus, mes nežinome.” 
Prisiminęs, kad Lietuvos “prie
šai” veikia, sako: “...o mū
sų geri patrijotai miega. Ar 
mes atsisėsim ant savo užpa
kalio ir nieko nedarysime ir 
lauksim, kad Lietuva būtų at
statyta ...”

Vyriausiu kalbėtojum turė
jo būti “socialdemokratas,” 
dirbęs prie nabašninkės Nauj. 
Gadynės, J. Januškis. Bet jis 
tos garbės negavo. Kunigas J. 
Bagdonas reikalavo, kad jį 
leistų kalbėti paskiausia. Ren
gėjai turėjo sutikti.

Kalba Januškis. Apie jo ti
radą neverta nė rašyti, tik tiek 
reikia pasakyti, kad suprastu
mėt jo kalbos “svarbumą,” di
desnė pusė publikos, ypač mo-

Hartford, Conn.
Iš Veikimo ir Apie Išleistuves

Sausio 29 dieną, lietuvių pa
rapijos svetainėje, buvo baza- 
ras, kurį rengė vietinis Lietu
vių Draugijų. Raudonojo Kry
žiaus Skyrius. Parengimą ge
rai tvarkė to skyriaus vice-

parduota Ketvirtosios Karo 
Paskolos ii* daug suregistruo
ta žmonių, kurie duos kraujo 
Raudonajam Kryžiui. Buvo 
prakalbų, koncertinė progra
ma ir šokiai. Pirmininkavo 
LAPK direktorių pirmininkas 
F. Haiko labai tvarkiai.

Pirmiausiai radio orkestrą 
sugriežė mūsų šalies himną, 
paskui perstatė kliubo pirmi
ninką J. Pilky kalbėti. Pirmi
ninkas sakė, kad šis parengi
mas surengtas pagerbimui ko
votojų. karinėje tarnyboje ir 
sustiprinimui naminio fronto, 
kaip tai, pardavimui karo bo- 
nų ir gavimui kraujo, kuris 
reikalingas išgelbėjimui gy
vasties mūsų brolių.

Pirmiausiai patsai kliubas 
ir miesto majoras Mortensen 
nupirko po $1,000 bonų. Pas
kui Birutė Ramoškaitė ir ko- 
misionierius Moylon po $500. 
Paskui sekė kiti piliečiai, kurie 
pirko, kiek kas išgali.

Po to kalbėjo kliubo narys, 
advokatas Pranas Mančiunas. 
Jo kalba buvo įdomi. Paskui 
kalbėjo komisionierius Moylon, 
Raudonojo Kryžiaus atstovė 
Algar, aldermanas J. Walsh ir 
majoras Mortensen. Jis atida
vė didelį kreditą LAP Kliubui 
ir jo valdybai už energingą 
darbą karo laimėjimui ir kvie
tė visomis pastangomis remti 
karo laimėjimo programą.

Koncertinėj programoj atsi
žymėjo operatiška dainininkė 
Biruta Ramoškaitė. Buvo kla
siškų šokių ir juokingų pamar- 
ginimų. Koncertinė programa 
publikai patiko.

Po koncertinės programos 
buvo šokiai prie Daina Radio 
Orkestros. Kiek patyriau, tai 
karo bonų parduota už $30,- 
000 ir kraujo davimui susire- 
gistravo apie 100 žmonių. Į 
kareivių fondą surinkta $70.25 
aukų.

Buvo trys reporteriai nuo 
anglų laikraščių, nutraukė pa
veikslą, kuris vėliau tilpo laik
raštyje su plačiu aprašymu.

Turėk Ji Mintyje PITTSBURGH. PA.

teratūros Draugijos' 68 kuo
pos. Publikos, kaip tarpsrovi- 
niame parengime, tai turėjo 
būti daugiau. Bet iš pasikal
bėjimo su W. Brazausku, gau
ta supratimas, kad pelno 
apie $250. Liko ir daiktų, 
rie bus išleisti parengime 
vo 12 dieną.

Bendrai skyriaus veikimas 
neblogas. Pirmininkė Kaunie
ty tė deda pastangų, kad viskas 
būtų vedama gerai ir teisin
gai. Susirinkimuose yra išduo
dama raportai iš įplaukų ir 

Bilos išmokamos če
ku rių yra

išeigų, 
kiais, ant 
vardas.

Naminiam
6 dieną,

liks 
ku- 
ko-

skyriaus

Frontui
Lietuvių

Pagalba
Vasario

Amerikos Piliečių Kliubas, su
rengė parengimą atidengimui 
surašo vardų kliubo narių, ku
rie yra Dėd^s Šamo karinėj 
tarnyboj. Parengime apščiai

Išleistuvės
Vasario 14 diena, Liet. Ame- 

rikos Piliečių Kliubas suren
gė išleistuves savo nariui ad
vokatui Pranui Mančiunui į 

?ka£o~4ai&y4ia,^Dalyvavo apie 
100 žmonių. Pirmihinkavo 
kliubo pirmin. J. Pilky. Gas- 
padinės buvo M. Kelenienė, 
M. Pilky, Tamašiunienė ir pri- 
gelbėjo žalnieraitienė.

Laike vaišių buvo ir pra
kalbų. Kalbėjo pralotas J. 
Ambutas, kunigas Kripas, W. 
M. Chase, advotako tėvai, bro
lis ir kiti jo artimi draugai. 
Visi kalbėjo parengimo dva
sioje. Pabaigoje kalbėjo patsai 
advokatas Mančiunas. Jis pa- 
dėkavojo už surengtas išleis
tuves, pinigines dovanas, ža
dėjo nuoširdžiai tarnauti Dė
dei Šamui, o pargrįžęs po per
galės, vėl energingai darbuotis 
kliube ir tarpe lietuvių. Jo 
kalbą palydėjo gausus delnų 
plojimas.

Parengimo vedėjas atsišau
kė aukų pagelbai Raudonojo 
Kryžiaus. Surinkta $32.50. 
Bendrai parengimas gerai 
vyko, daugiausiai garbės 
klauso gaspadinėms. šių 
d žiu rašytojas linki kuo
riausio pasisekimo advokatui 
P. Mančiunui karinėje tarny
boje ir sveikam sugrįžti.

Teisybės Mylėtojas.

DU GRAŽŪS VAIDINIMAI
Laisvės Choras iš Hartford, Conn., Perstatys

“Dėdes Silvestro Kieme”
Drama iš Lietuvos partizanų veikimo.

“Buvo Klaida”
Komedija iš Amerikos lietuvių gyvenimo.

Sekmadienį, Kovo 5 March,
ŪKĖSŲ KLIUBO SALĖJE

227 LAWRENCE ST., HARTFORD, CONN.

Pradžia 6 vai. vakaro įžanga 75c (įskaitant taksus)

Gerbiamieji Lietuviai! Nepraleiskite šios progos ne
pamatę šių dviejų, labai svarbių ir juokingų veikalų. Lais
vės Choro lošėjai gerai tam jau pasiruošę. Pamatykite 
Lietuvos partizanų kovos veiksmus prieš Vokietijos fa
šistus, ir lietuvių Amerikoj gyvenimą. »

KVIEČIA VISUS — RENGĖJAI.

pa- 
pri- 
žo- 
ge-

. .. ...

Į jų atstovas advokatas Lucas, 
Sovietų Sąjungos generalio 
konsulo atašė Povilas Rotoms- 
kis. Bus ir daugiau kalbėtojų. 
Taigi, bus labai svarbus pa
rengimas. Visas ir visus kvie
čiame dalyvauti.

Vėlesniu laiku tam reikalui 
aukų gauta: D. P. Lekavičius 
pridavė $21.50; E. K. Sliekie- 
nė $1J ant blankų. Ypatos 
aukavo: Paul Johns $5, W. 
Stulginskis $2 ir po $1 : M. J. 
Mesing, Suttner Realty Co., 
G. G. Keener ir J. W. Snee. 
Širdingai ačiū visiems.

Drg. Helen Kairienė 
vis galutinai nepasveiko, 
pagal komiteto pareigas, 

' bą atlieka pagelbininkas J.
Kairys. Visų prašome talkos, 
kad užbaigus darbą karo per- 

’ gal ei.

Kur einate, kur tik ką 
veikiate, turėkite- mintyje 
Amerikos Raudonąjį Kry
žių. Visi aukokime jam, vij 
si rūpinkimės, kad surinkti 
kuo daugiausia aukų.

Lietuviai galite Raudona
jam Kryžiui aukoti per Li
thuanian - American Com
mittee, 427 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y. Kasdien 
raštinė atdara iki 8 v. v., 
šeštadieniais iki 5 v. v. ir 
sekmadieniais iki pietų. Iš 
lietuvių komiteto galit gau
ti ^Raudonajam Kryžiui au
kų rinkimui blankų, guzikė- 
lių, paliudijimų ir visokios 
vajui reikalingos medžia
gos.

New Yorkas> su artima 
apylinke turi sukelti $22,- 
386,000. Mes lietuviai turi
me būt savo šalies patrio
tais, turime padėti savo a- 
pylinkei sukeĮti reikalingą 
sumą pinigų Raudonajam 
Kryžiui,, paramai-mūsų ka
rių.

Kadangi šie žodžiai pa: 
sieks tūkstančius lietuvių 
gyvenančių toliau nuo New 
Yorko, tai mes raginame, 
kad ir toliau gyvenantieji 
remtume te Raudonąjį Kry
žių. Kur tik jūs esate, ten 
yra 
žius.
per Lithuanian - American 
Committee, galite tai pa
daryti.

• Raudonajama K r y žiui 
reikia $200,000,000 šiems 
tikslams: teikimui maisto 
mūsų kariams, esantiems 
Japonijos ir Vokietijos ne
laisvėje; reikia medikamen
tų, daktarų ir slaugių palai
kymui kar. frontuose; reikia 
pastoge, maistu ir drabužiu 
aprūpinti iš nacių ir japonų 
atkariautų kraštų žmones. 
Raudonasis Kryžius sutei
kia ir savo šalies civiliam 
žmonėm pagelbą ištikus 
priepuoliui ligos ar iš kitos 
priežasties esant reikalui 
medžiaginės ar medikalės 
pagelbos. Aukodami Raudo- 
donajam Kryžiui, aukojame

ir Raudonasis Kry
ti jei norite aukoti

BRONIAUS VARGŠO 
(LAUCEVIČIAUS) 

GYVENIMAS IR DARBAI 
PARAŠE DR. A. PETRIKĄ

82 Puslapių. • • Kaina 15c • •

Bronius Vargšas-Laucevičius buvo žymiausias Ame
rikos lietuvių rašytojas, apysakininkas, dramaturgas 
ir visuomenininkas. Svarbu kiekvienam susipažinti su 

jo gyvenimu ir atliktais darbais.
LAISVĖS ADMINISTRACIJA

427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

rei-patys savo gyvybiniams 
kalams.

Del platesnių informaci
jų, kaip kuo daugiausia pa
dėti Raudonajam Kryžiui 
šiame reikale, kreipkitės į 
Lithuanian - American Red 
Cross Committee, 427 Lo
rimer St., Brooklyn 6, N. Y. 
Šio komiteto raštinė atdara 
kiekvieną vakarą iki 8 v., 
šeštadieniais iki 5 v. v.

Binghamton, N. Y

Baigkiine Svarbų Darbą

Pittsburgh© Lietuvių Vieny
bės Komitetas Karo Laimėji
mo Pagalbai yra pasiryžęs už
baigti savo vieną iš svarbių 
darbų ir dar kartą kreipiasi 
į visus Liet. Darbininkų Susi
vienijimo, Liet. Literatūros 
Draugijos, kliubų, draugijų 
narius ir taip nuoširdžius lie
tuvius, kad pagelbėtumėt 
mums. Daug organizacijų ir 
pavienių jau nuoširdžiai pasi
darbavome sukėlime fondo, 
kad galėtume nupirkti du am- 
bulansus, vieną Amerikos Rau
donajam Kryžiui ir kitą lietu
vių pulkams eilėse Raudono
sios Armijos. Visi džiaugiamės, 
kad mūsų ginkluotos jėgos 
ima viršų, kad lietuvių pulkai 
ir Raudonoji Armija artinasi 
link Lietuvos ir neša jai išlais
vinimą.

Bet mums dar trūksta kelių; 
šimtų dolerių ambulansų rei- Į 
kale. Draugijos, kuopos ir pa-‘ 
vieniai žmonės, kurie dar ne-Į 
aukavote, arba ir aukavote, o į 
dar galite, tai prašomi prisidė
ti.

Darbą norime užbaigti ma- - eį] nauju ofensyvu prieš 
smenns prakalbomis nedebo-lį lav. partizanus. Ang
ie. kovo 19 dieną, 2 vai. po I laktnvai na-
pietų, Lietuvių Mokslo Draugi-1 / , .
ios svetainėje 142 Orr St 1 deda partizanams, bombar- 
Pittsburgh. Paimta abi svotai! I duodami Vokiečius. Partiza- 
nes. Įvyks labai svarbios pra-į ^ai sustabdė naciam prava- 
kalbos, koncertas, o nuo 6 va- žiavimą . geležinkeliais ir 
land..vakaro bankietas. Bus ir vieškeliais Kroatijoj.
šokiai, grieš LDS 147 kp. jau
nuolių orkestrą. Koncertinėj 
programoj dalyvaus daininin
kas Juozas Skulevičius, sesu
tės Ona Paukštienė ir Marė 
Vinienė.

Apie Smetonininkų Prakalbas

Smetonininkų taryba buvo 
surengus prakalbas neva mi
nėjimui Lietuvos “nepriklauso
mybės,” vasario 20 d. Buvo 
net keturi kalbėtojai. Pirmas 
kalbėjo B. Balčikonis ir pa
reiškė : ‘‘Užeina juodas debe
sys ant Lietuvos iš rytų pusės.” 
Jam labai baisu. Jis bijo artė
jančių lietuvių pulkų ir Rau
donosios Armijos, kuri neša 
laisve Lietuvai. Lygiai taip ir 
Berlyne nusigandę naciai.

Antras kalbėjo vietinis kle
bonas, kuris sakė, kad Lietu
va buvo nepriklausoma, bet 
nemokėjo valdytis, tai ir nete- 
kos jos. Jis sakė, kad jeigu ir 
vėl bus nepriklausoma, bet ne
mokės valdytis, tai ir 
neteks.

Trečias kalbėjo d r. 
n is, kuris smetoniškai
kaip Lietuvos liaudis 1940 me
tais nusikratė Smetonos dikta
tūros. Jis sakė: “Ruskiai atva
žiavo ir durtuvų pagalba už
ėmė Lietuvą.” Jis niekino liau
dies balsavimus, Sovietus, bet 
nieko nesakė apie Hitlerio 
kruviną terorą Lietuvoje, kur 
naciai šimtus tūkstančiu žmo- €■ 
nių nužudė.

Paskutinis 
Jis gyrėsi, 
Berlyne, tai
mas ir sveikas, bet kaip išva
žiavo į Ameriką, tai jam ken
kia oras. Man atrodo,* kad 
Amerikoj Tysliavai kenkia ne 
mūsų šalies oras, bet kad čia 
yrą demokratija,, jam gaila 
Hitlerio ir jis nežinp, kaip 
tam žmonijos nevidonui padė
ti. Paskui pradėjo niekinti ta
rybinės Lietuvos prezidentą 
Justą Paleckį.

Taip jis prakaitavo niekin
damas Lietuvos liaudį ir jos 
vadus visą valandą, kaip ka
da “padailindamas” vienu ki
tu žodžiu hitlerininkus. Pas
kui ėmė prašyti aukų, kad vi
si duotų kuo daugiausiai, nes 
“Lietuvos žmonėms reikia ba-

Kalbės Amerikos Raudono
jo Kryžiaus du atstovai ir 
miesto majoras Cornelius D. 
Scully; nuo civilių organizaci-

vėl jos

J. Brei- 
aiškino,

buvo Tysliava. 
kad kol gyveno 
buvo labai links-

tų ir drabužių.” Bet kiek ži
noma, tai tie ponai nei centu 
dar Lietuvos žmones neparė
mė. Surinko apie $60. Na, pa
žiūrėsime, kiek jie už tuos pi
nigus nupirks batų Lietuvos 
kovotojams ir pasiųs.

Lietuvos Draugas.

Sakonia, kad 
seimai slaptai 
klausimą taikos 
tais.

Suomijos 
svarstąs 

su Sovie-

dar 
tai, 

dar-

J. Kairys.

Talkininkų Lėktuvai Padeda 
Jugoslavų Partizanams

London. — Naciai prade-

Vyrai, Moterys! Seni ar 
Jauni! Norite Smarkumo?

Norite Naujo Stiprumo ir Gyvumo? 
'rūkstančiai žmonių 30, 40, 50, 60 metų jau
čiasi silpni, be smarkumo, senesni už savo 
metus, kada, jų kūnui trūksta geležies. Išban
dyk Ostrex. Jis duoda therapeutiškus kiekius 
geležies, kada reikia smarkumui, gyvumui, 
jaunumo jausmui. Taipgi prophylaktiškus 
kiekius vitamino BĮ, kalci jo, kaipo apsaugą 
nuo silpnumo, nuovargio jausmo. Panaudok 
supažindinamąjį kiekį tik už 35c. Gauk Os
trex Tonic Tabletėiių šiandien. Parduodama 
visose vaistinėse.

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

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

Buvo

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

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

vos istorijos kovų prieš vokiečius užpuolikus. 256

pusi........
iš Lietu- 
pusl........

3.00
2.00
2.50
1.50

1.00
1.00
1.50
1.00
1.50
1.50
2.00
1.25
1.50

1.50

Dabar 
$ .50 

1.00 
<50 

1.00 
.50

.50 

.75 

.75 

.50 
. .75

.50

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

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

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

VILNIES

KALENDORIUS
1944 Metam

KNYGA IŠ 164-rių PUSLAPIŲ 
KAINA 25c UŽ EGZEMPLIORIŲ

Turiningas moksliniais raštais, istorinėmis 
informacijomis ir poezija.

Tuojaus įsigykite tą svarbią knygą ir naudokitės jaja.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, 6, N. Y.
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(Tąsa)
— Tamsta, tikriausiai, nori valgyti? 

— pagaliau paklausė.
— Noriu. Tik nesakyk man “tamsta.”

Vėl prasidėjo tyla. Jie tyrinėjo vienas 
antrą. Sūnus daug žinojo apie tėvą, bet 
tėvas apie sūnų — nieko. Zigmantą Ra- 
jevskį šita nežinia neramino. Kaip gyve
no ir kur veržėsi tas augalotas jaunuo
lis? Kaip nusistos jų santykiai? Ar jis 
bus draugas ir padėjėjas, ar pasiliks pu
siau svetimas pašalietis, kurio reikia 
saugotis, kaip ir kaimynų {miestiečių! 
Kaip įr visuomet, Rajevskis atgręžė pa
vojui' veidą:

— Sėsk, sūneli, papasakok^ kaip jūs 
gyvenote...

Droviai šypsodamasis Raimondas atsi
sėdo prie stalo. Tėvas žiūrėjo į jo gražų, 
mergiškai švelnių bruožų veidą ir niau
kėsi. Jis ieškojo vyriškumo ir tiktai aki
mirksnį kažką sugavo mėlynose akyse.

— Iš kur pradėti, tėve?
— Tu mokais?
— Ne, jau treji metai, kai baigiau 

miesto mokyklą. Toliau mokytis negalė
jau — mes neturėjome pinigų. Mama no
rėjo, bet aš negalėjau sutikti, kad ji 
dirbtų po dvidešimt valandų per parą. 
Ii’ aš pradėjau dirbti Barankevičiaus 
cukraus fabrike...

Kambaryje tyla. Tktai girdėti, kaip 
laikrodis muša savo lygų žingsnį.

— Ar tu dėl manęs 
fabriką?

— Ne... Jau keletas 
nebedirbu...

— Kodėl?
Raimondas neramiai
— Mane pravijo iš fabriko.

aštuoniasdešimt markių. Tai už visa pus-

— Gerai, sūneli. Tu kada nors supa
žindinsi mane su tais savo kulkosvaidi
ninkais. O dabar valgykime, jei ko yra.

— Atleisk, tėte, tiktai silkė...
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šiandien nėjai į

menesių, kai

sujudėjo.

ten

TREČIASIS SKYRIUS
Didžiuliai ketiniai parko vartai neuž

sidarė, — vienas po kito pro juos va
žiavo ekipažai. Prie ryškiai apšviesto 
Mogelnickių rūmų priebučio nenutrūks
tamas judėjimas—vyko kviestieji svečiai. 
Vestibiulyje tarnai vilko viršutinius ap
darus.

Prie svetainės durų atvykusius sutiko 
Stefanija ir Vladislovas. Juoda balinė 
suknelė aptempė jos pilną liemenį palik
dama nuogus pečius ir rankas. Veidas 
buvo džiugiai sujaudintas. Ji sutikdavo 
svečius taip maloniai šypsodamosi,, taip 
meiliai, jog smulkūs šlėktelės, pradžioje 
nejaukiai pasijutę prieš grafo rūmų pui
kybę ir žvilgančią draugiją, darėsi vis 
drąsesni ir tikresni.

Vladislovas buvo raudonas iš susijau
dinimo ir noro padaryti tikro aristokra
to įspūdį, kad tos smulkmenos, įleistos 
čia politiniais sumetimais, iš karto pa
justų jame grafą Mogelnickį. Smul
kiems bajorams jis nerūpestingai išties
davo du pirštus, stambius dvarininkus 
pasveikindavo vienu kitu žodžiu. Ir 
pasirodžius kunigaikščiui Zamoiskiui 
šeima, jis puolė pasitikti. ,

Iš didžiosios salės sklido derinamų 
strumentų garsai.

•— Štai, ir ponas

Chiniečiai vejasi japonus prie Changteh. Paveikslas 
parodo chiniečius įeinant į sugriautą miestą.

PROTO KO LA S

Barankevičius

tik
su

in-

Lowell. Mass
Prakalbą Sakys Drg. Jonas 
Gasiunas, Tiesos Redaktorių:

Dar žmonės vis nepamiršt; 
draugo šolomsko sakytą pra
kalbą pereitą gruodžio mėne
si. šolomsko prakalba visiems 
labai patiko ir ją klausėsi di
delis būrys žmonių. Dar ir da
bar tūli skundžiasi, kad: “ot, 
gaila, kad pamiršau ir nepa
klausiau šolomsko to ir to 
klausimo Lietuvos reikale, kuo
met jis čia kalbėjo.”

Nors daug klausimų buvo 
šolomsko prakalbose, bet žmo
nės ne viską suspėjo paklausti 
ir sužinoti. Ų čia nuo to laiko 
jau labai daug kas pasikeitė 
ir daug naujų klausimų iškilo, 
tad su dideliu nekantrumu 
mūsų lietuviai laukia vėl gerų 
prakalbų ir pasiklausyti gero 
kalbėtojo apie pasaulio įvy
kius, kuriuos draugas Gasiu
nas aiškins sekmadienio vaka
re, kovo 5 dieną. Tai bus 7

valandą vakare, L. P. Kliube, 
338 Central St.

Prakalbas rengia LDS 110- 
ta kuopa.

Visi, gerbiamieji lietuviai ir 
gerbiamosios lietuvės, esate 
kviečiami skaitlingai dalyvau
ti ir išklausyti pasaulinias ži
nias. O ypatingai bus labai 
svarbu pasiklausyti gero kal
bėtojo Lietuvos reikaluose.

J. M. Karsonas.

VOKIEČIAI NAIKINA 
ITALŲ MIESTUS

Italija. — Vokiečiai, gir
di, kariniais sumetimais vi
sai sunaikino 19 miestų ir 
miestelių vidurinėje Italijo
je ir užgrobė įvairius gy
ventojų turtus.

Viename mūšyje pietinė
je Bosnijoje Jugoslavijos 
partizanai nukovė virš 700 
vokiečių.

i

j

Raimondo akys susiaurėjo.
— Jie išrašė pažymėjimą, kad atleis

tas už dalyvavimą sandėlius plėšiant...
Raimondas nutilo, pamatęs, kaip griež

tai susiraukė tėvo antakiai.
— Tačiau ta netiesa, tėve! Tai niek

šingas melas! Mes tik reikalavome už
mokėti už šešis mėnesius darbo. Darbi
ninkai nusiuntė pas Barankevičių atsto
vus, jaunimas išrinko mane. Barankevi- 
čius išrėkė mus, kaip šunis ir išvarė. 
Prie kontoros mūsų laukė visa visa įmo
nė. Papasakojome, kaip mus priėmė šei
mininkas. Na, čia ir prasidėjo. Kai vo
kiečių apsauginiai pradėjo mus vaikyti, 
neginklavome juos ir atėmėme kulko
svaidį. Kasininką privertėme išmokėti 
pagal sąrašus. Kai kasoje pinigų neuž
teko, tai atidarėme sandėlį ir liepėme 
sandėlininkui vietoje pinigų išduoti kiek
vienam po tris maišus cukraus. Jokio 
plėšimo nebuvo! Mes su senais kareiviais 
gynėme gatvę nuo vokiečių dragūnų. 
Barankevičius suspėjo telefonu iššaukti 
juos iš miesto. Iššaudę visas juostas, 
mes išbėgiojome. Tačiau kulkosvaidis 
vokiečiams nebeatiteko, mes jį geroje 
vietoje paslėpėme.... '

Raimondas nutilo. Tėvas susimąstęs 
sukino žilą ūsą ir šypsojosi.

— O kas buvo paskui?
— Paskui vokiečiai atėmė iš visų cuk

rų. Daugelį suėmė, o kitus Barankevičius 
pravijo, nė skatiko neužmokėjęs. Man ir 
kitiems, kurie buvome delegacijoje, ad
ministracija išrašė vilko bilietus. Tačiau 
aš, tėve, neėmiau nė svaro cukraus. O 
Barankevičius neužmokėjo man šimtą

SU 
žmona! — Vladislovas sušnibždėjo Stefa
nijai.

Prie jų ėjo aukšto ūgio žmogus, tiek 
pat storas, kiek plona buvo jo žmona, 
kurią vedėsi po ranka. Iš po ankštos 
krakmolintos apykaklės spraudėsi rie
bus sprandas. Jo vėžiškos išverstos, rau
donomis gyslelėmis akys įsmigo į Stefa
niją.

— O-o-o! Kilmingoji ponia šiandien 
akinanti! Jei aš būčiau dešimt metų jau
nesnis... he... hm... taip!... — sugriaudė 
jis pragertu bosu.

Jo žmona, ponia Anelė, rūgščiai šypso
josi. Vladislovui atrodė, kad cukraus 
fabrikanto liemenės sagos, neišlaikiusios 
didžiulio pilvo spaudimo, tuojau išbyrės.

Barankevičiai nuėjo į svetainę. Tar
nas pranešė Stefanijai, jog automobilis 
su ponais vokiečių karininkais atvyko. 
Vladislovas reikšmingai pažiūrėjo į Ste
faniją.

— Ar tu neužmiršai, Stefa, kad Ed
vardas prašė tave vokiečių neišleisti iš 
akių? Juos reikia pakviesti į mažąją 
svetainę. Ten reikia surinkti vokiškai 
kalbančių panelių, o svarbiausia — ne
sigailėti vyno, — paskubomis pasakė jis.

— Žinau... Štai, ir jie. Aš pasitiksiu 
juos, o tu eik į viršų ir perspėk Edvardą, 
kad jie atvyko... Ir tegu Liudvika ateina 
man padėti. Jau visi jos klausinėja....

Vladislovas išnyko. Žavinga šypsena 
Stefanija pasitiko vokiečius. Šalia Zon- 
nenburgo ėjo dar nesenas pulkininkas, 
miesto įgulos viršininkas. Jiems iš pas
kos trys karininkai, tarp jų — Šmultkė. 
Zonnenburgas supažindino Stefaniją.

Pulkininkas išpuoselėtais ūsiukais pa
lietė jos ranką.

(Bus daugiau)

Demokratinių Lietuvių su
važiavimo angliakasyklų apy
linkėj konferencija įvyko 20 
dieną vasario, 1944 metais, 
Mainierių svetainėje, kampas 
Main ir Oak gatvių, Shenan
doah, Pa.

Konferenciją atidarė Kazys 
Naravas, Demokratinių Lietu
vių Tarybos narys, 2 vai. po 
pietų. Perskaitė dienotvarkį, 
— priimtas, kaip parašytas.

J mandatų komisiją išrinkta 
šie draugai: S. Kuzmickas, S. 
Kuržinckas ir V. Maurukas.

Pirmininku išrinktas Stasys 
Kuržinckas, sekretoriumi — S. 
Kuzmickas.

Mandatų komisija raporta
vo, kad viso delegatų yra 23 
ir trys Demokratinių Lietuvių 
reprezentatoriai, viso 26, at
stovaują tris organizacijas: 
LDS, ALDLD ir Moterų Ap- 
švietos Kliubą.

Buvo pakeltas klausimas, 
kaip pradėt darbą ir kur su- 
organizuot Demokratinių Lie
tuvių skyrių. Po diskusijų nu
tarta suorganizuoti skyrių. She- 
nandoryj, Pa.

Buvo įnešta, kad išrinkti pa
stovų Demokratinių Lietuvių 
Komitetą angliakasyklų apy
linkėje. Pirmininku išrinktas 
Kazys Naravas, vice-pirm. Juo
zas Kavaliauskas, sekretorium 
Stasys Kuzmickas, pagelbinin- 
ku Vytautas Maurukas, iždi-į 
ninku Jurgis Stagniunas.

Buvo išrinkta atstovai dėl 
Demokratinių Lietuvių Sky
riaus iš Mahanoy City, Pa.: 
Bronius Valukas, iš Shenan
doah, Jonas Pacauskas, Gi
rardville, Adolfas Dambauc- 
kas, Frackville, Ambroza Za- 
lenka.

Buvo pakeltas klausimas, 
kiek susirinkimų laikyti, ar 
vieną kiekvieną mėnesį, ar du; 
po trumpų diskusijų palikta 
komitetui, kaip matys reika
lą ir sušauks surinkimą.

Nutarta nerinkti piniginių 
aukų be blankų, kaip greit 
bus blankus gatavos, tai pra
dėt darbą.

Nutarta, kad drapanos bū
tų renkamos tuoj ir delegatai, 
parvažiavę, raportuotų susirin
kime ir paragintų narius, kad 
pradėtų darbą kuo greičiau.

Nutarta, kaip bus gauta vie
ta ir viskas sutvarkyta, tai su
šaukt atstovų posėdį.

Buvo 
kada ir 
renciją; 
palikta
kią konferenciją 
įtraukti daugiau organizacijų.

Aukų surinkta konferenci-

i Le VANDA
Į FUNERAL PARLORS
Į Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
f Graborius-Undertaker

1
 337 UNION AVENUE 

BROOKLYN, N. Y

Tel. STagg 2-0783
j NIGHT — HAvemeyer 8-1158
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LIAUDIES BALSAS
Kanados Lietuvių Savaitraštis 

Station C, Box 1013
Toronto 3, Ont., Canada

Susipažinkite su Kanados Lietuvių Gyvenimu 
Skaitykite jų savaitraštį

LIAUDIES BALSĄ
Jei kuriems yra keblumų patiems pasiųsti mokestį už | 
Liaudies Balsą, galite jį užsisakyti per dienraštį Laisvę |

LIAUDIES BALSO KAINA !
$3.50 Metams |

Liaudies Balsas yra leidžiamas tokio formato ir tiek į| 
pat puslapių, kaip dienraštis Laisvė. Paduoda daug | 
žinių ir talpina kitokių raštų iš įvairių mokslo sričių. |

Plačiai paduoda žinių apie Lietuvą, kenčiančią 
nacių priespaudoje.

Tuojau užsisakykite Liaudies Balsą ir naudokitės 
tais svarbiais raštais
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Cliffside, N. J
Alice Bakūniutė Pasidavė 
Operacijai; Elzbieta Bakūniu

tė Tuoj Išeis iš Ligoninės

Vas. 28 d. pasidavė opera
cijai Alice Bakūniutė, 19 m. 
amžiaus, duktė Jerrio ir Ade
lės Bakūnų, gerų laisviečių. 
Operacija bus didelė ir gan 
pavojinga, šiuos -žodžius ra
šant, Alice Bakūniutė yra Me
dical Center, W. 168th St., 
New York City.

Linkiu Alicei Bakūniutei 
laimingai ir greitai pasveikti.M

pakeltas klausimas, 
kur šaukt kita konfe- 
po trumpų diskusijų, 

komitetui sušaukt to- 
ir bandyti

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALIN®) 

didelis pasirinkimas visokiu 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidal
Savininkes

411 Grand St. Brooklyn

Nutarta pagarsinti spaudoj 
šios konferencijos tarimai.

Konferencija pasibaigė 4:30
vai. vak.

Pirm. Stasys Kuržinskas, 
Seki’. S. Kuzmickas.

MATEUŠAS SIMONA VIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kambarys 
užėjimui grupėms. 
Nedėliomis atda
ras nuo 1 valan
dos dieną iki vėlai
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426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. elevelterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

F. W. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoks 

mai visose dalyse mieste
Tel Virginia 7-4499

J. GARŠVA 
Graborius-Undertaket 

Laidotuvių Direktorių. 
fShalsfamuoja ir laidov • 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINI 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius it k» 

Hetas veselijom. krikštynnn 
ir kitkam

231 BEDFORD AVENUI 
BROOKLYN 

Telephone: EVergreen 8-9770

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

i 
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GREEN STAR BAR & GRILL |
Lietuviškas Kabaretas Ž

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

kad visados bus patenkinti

Parė Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

«■
Jackson, Miss. — Suimta 

3 pabėgėliai kaliniai.

Pijaus Bakūno dukrelė, Elz
bieta, šiuo tarpu randasi St. 
Mary’s ligoninėje, Hoboken, 
N. J. Jinai jau baigia sveikti 
ir tuoj bus pargabenta namon.

459
(Skersai nuo Republic Teatro)
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NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome ąkinius 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

$34-398 BROADWAY BROOKLYN, N.
Telephone Stagg 2-8342
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Anglija Užgiria Sovietų 
Sąlygas Suomiam

London, kov. 1. — Angli
jos valdžia užgyrė Sovietų 
išstatytas Suomijai sąlygas 
dėl karo paliaubų. Anglija 
sutinka su Sovietų 
siūlomais 1940 m. Suomijos 
rubežiais ir su reikalavimu 
internuot (kaip belaisvius) 
visus vokiečių karius ir lai
vus.

Londone spėjama, kad 
Suomijos valdžia greitu lai
ku priimsianti tokias So
vietų sąlygas.

NACIŲ PABŪKLŲ NUOSTO
LIAI RYTŲ FRONTE

Talkininkai Atmušė
Žiaurią Naciy Ataką

Alžyras, kov. 1. — Anglų- 
amerikiečių kariuomenė at
rėmė jau trečią įtūžusį vo
kiečių pasinio j imą suvaryt 
talkininkus atgal į jūrą An- 
zio srityje, į pietus nuo Ro
mos.

Šioj naujoj savo atakoj 
vokiečiai vartojo ir radijo 
vairuojamus tankus, pilnus 
sprogimų, iš tolo siunčia
mus be karių viduj prieš 
anglų amerikiečių linijas. 
Bet talkininkų artilerija su
sprogdino tuos tankus dar 
pačių nacių linijose.

(Naciai giriasi, būk jie 
apsupę dikčiai anglų-ame
rikiečių. Bet niekas to ne
patvirtina.)Maskva. — Latvijos fron

te, Sovietai, be kitko, pa
grobė 30 vokiečių kanuolių 
ir 49 amunicijos, gihklų ir 
maisto sandėlius. Krivoj 
Rogo srityje per dieną bu
vo pagrobta 8 nacių tankai 
ir 32 kanuolės. Leningrado-j laivyno sekretorius Frank 
Pskovo fronto partizanai 
miške pagrobė apie 100 vo
kiečių kanuolių ir 420 trokų 
su kariniais kroviniais.

Sovietinės jėgos vas. 28 
d. viso sunaikino bei išmu
šė iš veikimo 25 nacių tan
kus ir nušovė 36 jų lėktu
vus.

Sunaikinta Veik Puse 
Japony Prekiniu Laivu

Washington. — Amerikos

Knox pranešė, jog Ameri
kos lėktuvai, submarinai ir 
kiti kariniai laivai iki šiol 
sunaikino daugiau kaip 3,- 
000,000 tonų Japonijos pre- 

■ kinių laivų. O pirm karo ja
ponai viso turėjo 7,500,000 

i tonų tokių laivų.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTE—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

NASHUA, N. H.
Abiejų kuopų susirinkimas
d. kovo, 7:30 vai. vak., 171

St. Draugai, dalyvaukite šiame su
sirinkime, 
rių, 
kyti,

4
įvyks 
Main

atsiveskite ir naujų na- 
nepamirškite ir kitiems pasa- 
kad dalyvautų. — Valdyba.

(51-53)

VYRAI
BE PATYRIMO, 18 IKI 50 .

PRADŽIAI 56J/2c Į VALANDĄ.
NUOLATINIS DARBAS.

mesinger,
432 AUSTIN PLACE,

1441h ST., & SOUTHERN BLVD.
(56)

STIKLO DARBININKAI
Patyrę prie dratinių špilkų skrybėlėms i 

guzikams ir 1.1.
■ MEYER JEWELRY & NOVELTY CO., 

156 W. 34th St.
(57)

ARTI
KEPĖJAI

Prie Crullers ’ir doughnuts. Gera alga. 
PARAMOUNT CRULLER, 
1124 Broadway, Brooklyn.

REIKALINGI
VYRAI IR BERNIUKAI

VIRŠAUS 18 METŲ AMŽIAUS
GERA ALGA

Darbininkai iš būtinų veiksmų nebua 
priimami.

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

HOBOKEN, N. J.

JAUNOS MERGINOS
Lengvam fabriko darbui,
DIRBTI KARIELIUS

Amerikos Lakūnai Vėl 
Pleškino Braunšveigą
London. — Šimtai Ame

rikos bombanešių, lydimi 
lengvųjų Anglijos lėktuvų, 
vėl degino ir ardė Braunš- 
veigą, vokiečių lėktuvų sta
tybos centrą, 110 mylių į 
vakarus nuo Berlyno. Tai 
buvo trečias amerikiečių 
žygis iš oro prieš Braunš
veigą per 10 paskutinių die
nų.

Šiame ir kituose veiks
muose amerikiečiai - anglai 
per dieną nustojo 8 lėktuvų 
ir nukirto 3 vokiečių lėktu
vus.

Naciai iškrausto civilius 
gyventojus iš Holandijos 
pajūrių, besiruošdami at
remt busimąjį anglų-ameri
kiečių įsiveržimą.

Talkininkų lakūnai vėl 
atakavo karinius nacių 
punktus šiaur. Italijoj.

“Kuprotas Oželis”
Buvo aštriai kritikuota spau
doje, tačiaus jis nepertrauks 

savo misijos. Jis lankys

GEORGE KLIMAS
Gamintojas ir rodytojas kalbi

nių filmų gali jums parodyti 
“KUPROTĄ OŽELJ”

Bo to, Klimas rodo filmas iš Office 
of War Information arba OWI ir 
Raudonojo Kryžiaus; sovietines ir 
visokiais kitas filmas.

Per mane galite suruošti žemesnėm 
kainom filmų rodymus, todėl, kad 
aš gaunu nuo 25% ir daugiau nuo
laidos kainoje. Prašau kreiptis:

GEORGE KLIMAS
128 19th St., Brooklyn, N. Y.

Newark, N. J
Gražiai Pagerbė Sietyniečiai 

Savo Mokytoją Šalinaitę
Susirenkame, kaip ir pa

prastai, ant pamokų viena ket
virtadienio vakarą, praktikuo
jamės ligi pertraukos. Skaito
mas laiškas nuo Laisvės admi- 

i nistracijos, kviečiantis išpildy- 
; ti koncertinę programą Lais- 
| vės bazare, kuris įvyksta kovo 
i 3, 4 ir 5 dienose puikiosiose 
Grand Paradise salėse, mums i 7

>diena nedėldienio vakare. Nu- 
I tariam dalyvauti su ta sąlyga, 
kad programą pradėsime ne 
vėliau 7 :30, nes visi ant ryto
jaus turime būti prie savo dar
bo. Nebaigus dar galutinai 
apsitarti, kaip salės gaspado- 
rius šaukia mokytoją neva ant 

Į telefono. Ji žemyn per vienas 
i duris, mes per kitas, sueinam 
: į kambarį, kur aptiesta stalai 
: ir laukiam. Įeina mūsų moky
toja ir stebisi, kas čia do “trik- 
sas.” Mes gi sušunkam, “ura!” 
Mūsų choro org. O. Šimkienė 
paaiškina, kad josios yra su
kaktis 15 metų Sietyno Chorui 
mokytojavimo ir čia pat įtei
kia jai ir jos draugui Juozui 
Sukackui 25 dol. boną abiejų 
vardu išrašytą, nes choras ly
giai įvertina ir Juozą, kaipo 
nepavaduojamą chore tenorą.

Čia gražiai išsigėrėm, užsi- 
' kandom pačių, choriečių išlai
domis ir triūsu pasigaminta. 
Veik visi choriečiai teikė lai
ke užkandžio savo mylimajai 

i mokytojai ir tuo pat kartu jo
sios draugui gražių kompli
mentų ir linkėjimų dalyvauti 
su mumis ir vadovaut mums 

I taip ilgai, kaip ilgai mūsų cho
ras gyvuos ir taip ^ražiąi drau
giškai kooperuot su sietynie- 
čiais, kaip ligi šiolei.

Lai mūsų ši draugiška pa
garba bus jiems abiem ir atei
tyje reikšminga, draugiška, 
simpatinga ir lai mūsų moky
toja dar pašvenčia savo nepa
prastu^ gabumus chorų vado
vavimui, nepaprastus atsieki- 
mus gilaus žinojimo muzikos 
meno srityje.

Su savo mokytoja Sietyno 
Choras yra pakilęs meno link
mėj nepaprastai aukštai ir to
li. Mūsų mokytoja ne tik ga
bi muzikoj, kurios muzikos rū
bais apvilktų daug dainelių 
choras dainuoja, bet ji yra ir 
gabi choro organizatorė, pa
gauti ir palaikyti balsus vie
nybėj ir harmonijoj. ,

Šiuos žodžius rašantis linki 
mokytojai gyvuoti ilgiausį am
želį ir mus mokyt meno kul-' 
tūros srityje.

Q. Albinas

PATERSON, N. J.
LLD 84 kp. rengia svarbias 

kalbas. įvyks sekmadienį, 5 d. kovo, 
Navickienės Salėje, 293 River 
Pradžia 3 vai. dieną. Kalbės D. 
Šolomskas, Laisvės redaktorius 
Brooklyn, N. Y. Įžanga veltui.
Kviečiame visus dalyvauti. (51-53)

pra-

st.
M.
iš

HARTFORD, CONN.
Moterų susirinkimas vėl turės 

būti perkeltas iš 5 kovo į 12-tą, nes 
parengimas yra tą dieną. Įsitėmy- 
kit, draugės. — V. K. (51-52)

SCRANTON, PA.
LLD 39 kp. susirinkimas įvyks 5 d. 

kovo pas d. Praleikius, 407 Electric 
St. Pradžia 2 v. dieną. Draugai daly
vaukite, išgirskite raportą iš buvusios 
vakarienės ir Demokratinio Kom. 
nariai praneš, kad rengiama pra
kalbos drg. K. Pctrikienei, 26 d. ko
vo. Bus ir kitų svarbių dalykų ap
svarstymui. — P. Šlekaitis, sekr.

(51-53)

SO. BOSTON, MASS.
LDS Pirmas Apskr. kaip 

rengia prakalbų maršrutą 
chusetts valstijoj, 
J. Gašlūnui.
kur prakalbos įvyks tilpo 
29 num., bet

“Tiesos”
Surašąs visų

žinome, 
Massa- 
redakt. 
miestų, 
Laisvės

Bostonas buvo izo
liuotas. Dabar, ant bostoniečių lai
mės, kad Lawrencas negali suruošti 
dėl salės priežasties skirtoje dieno
je, tai bostoniečiai turėsime J. Ga
šlūną kovo 5 d., 2 
Broadway. Prasidės 
jis turės 
Lowell, 
kviečia 
-Kom.

vai. dieną, 376 
punktualiai, nes 

dieną kalbėti 
— LDS ‘ 62 kp.

tą pačią
7 vai .vak.
visus dalyvauti prakalbose.

(51-53)

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas neįvyks 

kovo 5 d., iš priežasties, kad Siety
no Choras važiuos į Brooklyną, dai
nuoti Laisvės Bazare. Mūsų kuopos 
daugelis 
ro, 
me. 
toj

narių priklauso prie Cho- 
tad negalės dalyvauti susirinki- 
Susirinkimas įvyks 12 d. kovo, 

pačioj vietoj. V. Žilinskas.
(51-52)

2 dienos 
gražus

PHILADELPHIA, PA.
Ateinantį sekmadienį, 5 d. kovo, 
vai. dieną įvyks Moterų 

apvaikščiojimo parengimas,
koncertas, prakalbos ir kiti įvairu
mai. Parengimas įvyks Liaudies Na
me, 735 Fairmount Ave. Lietuviai— 
moterys ir vyrai, eikime visi į šį 
gražų parengimą, nes įžanga veltui. 
Šiemet motinų svarbus pažymėji
mas, nes ne vienos sūnai kariauja 
prieš pasaulio neprietelių fašizmą ir 
už laisvą pasaulį. Moterų dienos ap- 
vaikščiojimas šiemet turi daug dau
giau svarbos, negu praeityje. — J. 
Šmitienė. (50-52)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro nariai būkite 
praktikų ketvirtadienio vakare, 
vo 2 d. Žinote, kad Choras apsiėmė
dalyvauti Laisvės Bazaro programo
je, kovo 5 d. — P. Casper.

(50-51)

dėl 
ko-

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. ir LDS 66 

rengia vakarienę, 4 d. kovo, Liet. 
Kliubo salėje, 17 School St., pami
nėjimui moterų darbininkių šventės 
8 d. kovo. Turėsime skanių valgių 
ir gėrimų. Pelnas bus skiriamas 
Lietuviams nukentėjusioms nuo ka
ro. Malonėkite visi dalyvauti, būsi
te tikrai užganėdinti. — Kom.

(50-52)

kp.

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

susirinkimas įvyks penktadienį, 3 d. 
kovo, Liet, salėje, 315 Clinton St. 
Pradžia 7:30 vai. vakaro. Susirinki
mas 
kito

bus svarbus, tad visos dalyvau
jame. —■ M. K. (50-52)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

5 d. kovo, 2:30 vai .dieną. YMHA 
salėje, Ferry ir Walnut Sts. Kvie
čiame dalyvauti. (50-52)

C LEVEL A N D, O HI O.
Clevelando Lietuvių Moterų Kliu

bo susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
2 d. kovo, 8 v. v., LDS Kliubo kam
bariuose, 930 E. 79th St. Malonėkite 
visos draugės dalyvauti, nes turime 
svarbių klausimų išrišti. — Valdyba.

(50-51)

.$2.00 

.. 40c 
15c 
10c 
25c
25c 
25c 
25c

25c

20c
15cApie Kcplos Kančias 

Virėja su 450 visokių 
kepimui, virimui, ke- 
ir tt...............................1.00

PHILADELPHIA/ PA.
Sekmadienį, 5 d. kovo, 6 vai. vak. 

įvyks visuotinas mūsų organizacijų 
ir Veikiančio Komiteto susirinkimas 
labai svarbiais reikalais. Visi mūsų 
progresyvio judėjimo dalyviai-nariai 
būtinai dalyvaukite šiame susirinki- 
me. — A. J. Smitas, sekr, (50-52)

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 paveikslais .

Kantičkos
Lietuviška 

receptų, 
navimui

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 ...............
Nervų 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 nemalonaus kvapo ............
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) 
Nuo romantiškų sausgėlių .......
Trejanka, stambios šaknys .......
Nuo Cukrines Ligos ..................
Nuo Sutukimo Žoles ..................

Visokios Žolės yra pakeliuose su 
nurodymais, kaip jas vartoti.

M. ŽUKAITIS, 
334 Dean St.. Spencerport, N. Y.

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

85c 
85c 
85c 
60c 
60c 
85c 
85c

VITAMINŲ IR MAISTO KRAUTUVE
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 į mūsų krautuvę ir susipažink su 

j i geru maistu ir vitaminais, būtent:
Čielų grūdų ruginė, kvietine, 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-

t riems atsibodo mėsą valgyti arba Dakta-
j ras užgynė. Amerikoje tūkstančiai žmo-

nių valgo meat substitutes jaučiasi pa- 
sitenkinę. Taipgi užlaikome “Diabetic ir 
Reducing Diet’’ tikrai gero Wheat
Germ, Brewers Yeast, Vitamin E, ir se- 
karnų dalykėlių tabletėlių:

.1. ADIRON tabletelės, kurie jaučiasi vi
sados pavargę arba turi mažakraujystę. 120 tąb. $1.50, 300 tab. $3.00.

2. SODEOM tabletčlės dėl Rheumatizmo, Arthritis, Neuritis, 
iš Jūrų žolelių ir daugiau turi mineralų negu vaisiai ir 
300 tab. $2.50.

3. Balanced Brand 
ir gero apetitto. 250 tab. $2.30, arba dvi bonkos už $4.10. 
Balanced Brand 
pagauna žiemą arba vasarą. 100 capsulių $1.50, dvi bonkos už $2.75. 
SEA-VO-KRA tabletėles dėl Peptic Ulcers. 100 tab. už $1.50. 
PHOSPHO B tabletelės nervų sustiprinimui, kurie jaučiasi nervuoti; 
už 500 tab. $1.95.
Balanced Brand P. B. LAX tabletėles, sudarytos iš geriausios rūšies 
žolelių, nuo vidurių užkietėjimo. Vienas doleris.
C. P. L.' No. 18 tabletčlės, kuriems po valgio išpučia vidurius, darosi 
gazų. 250 tab. $1.50.
VHF tabletėles, turintiems aukštą kraujo spaudimą. $1.50.
Maistą ir vitaminus siunčiame pąštu į visus kitus miestus. Rašykite ar

ba kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara kas dieną nuo 10:30 vai. ryto 
iki 9:00 vakare. Sekmadieniais uždaryta.
Multi Vitamin ir Mineralai; 16)1 tabletčlės, 
mėuesj, gausi už $1.75, 60c sutaupysi.

Vitamin-B-Complex tabletčlės dėl viso kūno

4.

5.
G.

7.

8.

9.

VYRAI
$35—5 DIENOS—8 IKI 6

Popieros sandėlis; laikas ir pusė už viršlaikį 
ir šeštadienį.

CRITERION PAPER & TWINE CO.
345 W. 36th St.

APVALYTOJAI
Aukštos klasės apartmentiniame name; geros 

darbo sąlygos f $117 j mėnesį.
Matykite Mr. Mezza, 2 Horatio St.

(55)

Nuolatinis darbas. Malonus. 
Patyrimas nereikalingas. 

VALAND. NUO 8 IKI 5 KASDIEN 
LAIKAS IR PUSĖ VIRŠ 40 VAL.

J. A. DEKNATEL & SON 
96-20 222ND ŠT„ 

QUEENS VILLAGE, L. I.
 (57)

sudarytos 
daržoves.

sveikumo

Vitamin A ir D Capsules tiems, kurie tankiai slogas

kaina $2.35. liet jeigu pirksi ši

VITAL HEALTH
465 LORIMER STR.,

FOODS
BROOKLYN, 6, N. Y.

STALIORIAI
Prie krautuvių rakandų. Unijinė alga.

STUYVESANT FIXTURE CO., 
520 West 48th St.

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DAMAI AR PILNAM LAIKUI

AUTO MECHANIKAI
Chevrolets, Fords, gera alga. Nuolatinis dar
bas. Pokarinė proga. Triangle Chevrolet, 

Flatbush A ve. Extension (arti Myrtle Ave.)
Brooklyn, N. Y.

VYRAI—VYRAI 
REIKALINGI 

5—DIENŲ SAVAITĖ 
75c J VALANDĄ 

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

(52)

(53)

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI 

būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ
56 WEST 23RD ST., N. Y.

ARBA KREIPKITĖS
5 P. M. IKI 8 P. M.
1381 Broadway

(arti 38th St.), N. Y.

MERGINOS
Užkalinėti dėžutes mašinfiapėje. Patyrimas 

nereikalingas.
GERA ALGA.

DIENINIAI ŠIFTAI 48 VAL.
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo.
ANTON MACHINE WORKS 

52 Sands St., 
BROOKLYN, N .Y.

(53)

Iš MERGINOS-MOTERYS
I Patyrimas nereikalingas. Būtinas darbas Dirb

ti prie vaikų megstinių, viršutinių drabužėlių.
Nuolat. PRANCL KNITTING MILLS, 

25-40 49th St., ASTORIA, L.I. (30th Avė.)
(67)

(53)

MERGINOS
j Mokytis daryti artificiales gėles; patyrimas 
'nereikalingas. Gera alga linksmos aplinkybės.

CORHAM,
260 — 4th Avė.. N. Y.

DALIAI LAIKO 
PILNAM LAIKUI 

LAIVŲ APTARNAUTOJAI 
KREIPKITĖS

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

PAPRASTI DARBININKAI 
AMŽIAUS 25 IKI 50

Labai Gepa Pradinė Mokestis 
Manhattan Kariniame Fabrike 

Dieniniai ir Naktiniai Šiftai 
Atdari

MERGINOS
Lengvas Fabriko Darbas. 

Patyrimas Nereikalingas. Gera Alga.
BEACON PLEATING 

& STITCHING 
257 W. 38TH ST.

TROKŲ DRIVERIAMS 
PAGELBININKAI

TURINTI NUOVOKĄ PRIE LEDO 
IR ANGLIES. 

GEROS ALGOS
i Kreipkitės

MUTUAL ICE & COAL 
540 W. 50th St.

Phone CIRCLE 7-5297

Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo

UNION AIRCRAFT 
PRODUCTS CORP.

380 — 2nd Ave. (kamp. 22nd St., N. Y

OPERATORĖS
Patyrusios prie Morrow ir Singer operatorės 

> ant vaikų megstinių drabužėlių. Gera alga.

WARWICK NOVELTY CO.
2961 ATLANTIC AVE., 

BROOKLYN, N. Y. (3-čios LUBOS)
(58)

CO.

(52)

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., Ine.
35 FERRAND ST., 

BLOOMFIELD, N. J.
Vienas Blokas Nuo Bloomfield Center

BERNIUKAI—VYRAI
BENDRAM FABRIKO DARBUI

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

reikia turėti paliuosavimo pareiškimo.

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

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
VYRAI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
$25.50 I SAVAITĘ. NUOLATINIS DARBAS.

VAKACIJOS. KREIPKITĖS I 
HOUSEKEEPER

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

(X)

Viršaus 38 m. ar medikaliai paliuosuoti. 
Linksmas nuolatinis darbas. Gera alga.

Geros vietos, dabar atviros saldainių 
dirbtuvėje, Philadelphijoje.

PETER-PAUL, INC.
Kompanija nacionaliai žinoma, 50 metų, kai 
įsteigta. Gera proga vyram. Nuolatinis dar
bas, 
darbo 
ga ir

Patyrimas nereikalingas. Puikiausios 
sąlygos. Muzika laike darbo. Gera al- 
pasirinkimai pakilimams. Apmokamos 
vukacijos ir kalėdiniai bonai.
randasi šiaur-rytinėje dalyje Phila- 

L” Husais B. ir J.
3, 5 ir 59 ; gatve- 

sustoja prieš pat fabri-

Firma 
delphijos, arti Franklin; “ 
ir K ; gatvekariais linijos 
kuris 75 ir Bus “P’

ką. KREIPKITĖS 9 A.M. IKI 5 P.M.
PRADEDANT PIRMADIENI, BAIGIANT 

PENKTADIENI.
ŠEŠTADIENIAIS 9—12.

PETER - PAUL, INC.
1150 ORTHODOX ST., 
PHILADELPHIA, PA.

(56)

ŠLIFUOTOJ AI 
ŠVEITĖJAI 

IR TEKINTOJAI
Prie lengvų chirurgiškų instrumentų. 

Nuolatinis darbas.
ARMIL, 

923 Intervale Ave., Bronx.
(52)

PAPRASTI DARBININKAI
Geležis Lėjyklai

Fabrikas Dirba Būtinus Darbus
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo.
Kreipkitės kasdien 9 A.M. iki 5 P.M.

COLUMBIA
MACHINE WORKS
255 Chestnut St., Brooklyn.

B.M.T. Jamaica Linija iki Crescent St.

(53)

SUPERINTENDENT
3 kambarių apartmentas. Gali dirbti Ir kitur, 

27 Seimų namas. Skambinkite 
CUMBERLAND 6-4171

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

VIEŠBUČIŲ DARBININKĖS
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
MAUDYNIŲ PRIRUOŠĖJOS 
$21.25 I SAVAITĘ. KREIPKITĖS Į 

HOUSEKEEPER
HOTEL ST. GEORGE

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

JAUNOS MERGINOS
Interesingas darbas. $26 pradžiai, 48 valandų 

savaitė. Greiti pakilimai.
RACON ELECTRIC CO., 52 East 19th St.

_____________________ (53)

MERGINOS
Dirbti Džiūlcrių Fabrike 

ENGEL BROS.
J7 West 17th St., New York.

(53)

MERGINOS—MOTERYS

HEM STITCHERS
Patyrusios; Nuolat; Gera Alga ; 35 Valandų 

Savaitė, pridedant viršlaikius.
BRATMAN,

838 6th Ave., (kamp. 29th)
____________________ (53)

LENGVAS FABRIKO DARBAS
Siuvamųjų Mašinų Operatorės. Patyrimas Ne
reikalingas. Valdžios Kontraktas. Gera Alga 
Proga pakilimams. Iš Būtinų Darbų Reikia 

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

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 MONROE 
ST., NEWARK, nuo 9 iki 5, ar skambinkite 

MI. 2-2152.

MOTERYS
(51)

DžIANlTORYSTĖS DARBAS
PILNAM AR DALIAI LAIKO

KREIPKITĖS
WESTERN ELECTRIC CO.

6600 METROPOLITAN AVE-
MIDDLE VILLAGE, N. Y.

Paliuosavimo Pareiškimas—USES 
Reikalingas

Pritarimai

(51)

OPERATORĖS
Patyrusios prie rupaus audimo. Gera alga 

Apmokamos vakacijos.
ERNEST CHANDLER 

178 Wooster St., 
(3-čios lubos)

MERGINOS
Reikalingos mokytis gero amato, nuolatinis 

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

347 West Broadway
(50)

MERGINOS
Patyrusios operatorės ant bliuskučių (blouses). 

GERA ALGA. 
NUOLATINIS DARBAS.

TOLENTINO 
186 EAST 123RD ST.

LPHIGH 4-9345
(54)

REIKIA DARBININKIŲ 
ĮVAIRIAM DARBUI

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

Nuolatinis darbas.
Kreipkitės

FLUSHING HIGH SCHOOL
LUNCH ROOM

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

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

įTURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
CREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 WEST 23RD ST., N. Y.

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS
VIRTUVES 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 VISĄ DIENĄ 
56 WEST 23RD ST., N. Y.

AR KREIPKITĖS
5 P. M. IKI 8 P. M.*

1381 Broadway
(arti 38th St.), N. Y.

(X)

MERGINOS
BE PATYRIMO

NORINČIOS MOKYTIS SIUVIMO 
IR SAGIOJIMO MASINOS.

BROOKLYN MILLS, INC
451 BROADWAY (CANAL)

OPERATORĖS
PATYRUSIOS ANT 

SINGER SEWING MAŠINOS
DARBAS NUO KAVALKŲ. 

GERA ALGA.
BENDRAI 90c I VALANDĄ 

NUOLAT
BROOKLYN MILLS, INC, 
451 BROADWAY (CANAL) 

(52)

TURNERS IN 
AND LEARNERS 

PARK PAPER BOX CO. 
24 MORTON ST., BROOKLYN. 

EVergreen 7-4230.

VALYTOJOS 
PROSYTOJOS 

MERGINOS BENDRAM 
- DARBUI

NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA.
GLORIA JEAN

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

.aiVvi La&j i k ■ yiSMftį'l k/ »X *'z į ’



Šeštas Puslapis Laisve, Lithuanian Daily News

Svečiai Chorai Dainuos Laisves Bazare, Grand Paradise
Ketvirtadienis, Kovo 2, 1944

Bakanauskienė, Port-

naktiniam m aršk i n i am 
numegsti viršeliai rt.vo-

Choras Pirmyn, iš Great Neck, N. Y., vadovaujamas Almos Kasmočiutes

gražiai apmegstus.
K. Mažeikienė, Cliffside, N. 

J., dvi poras karielių ir mote
riškiem 
gražiai 
kės).

Eva
land., Me., du gražius kvartu- 
k us.

Stanley Misiūnas, Para
mount Kabareto savininkas, 
dovanojo bonką degtinės ir 
žadėjo duoti bačką alaus po 
bazaro pavaišinimui bazaro 
darbininkų.

M. Simonavičius (savinin
kas užeigos, 
Brooklyne), 
kvortą Lord

Širdingai 
si e m s, kurie

N. Y. Rinkimus Laimėjo Išvažiavo Floridon
Prez. Roosevelto 

Šalininkai
buvo minėta, kad 

21-me kongresi- 
distrikte laukta labai 
lenktynių tarp prezi- 
Roosevelto šalininko 

ir republikono Ben-

Laisvėje 
New York o 
n i am c 
arti m ų 
d onto 
Torrens
net, kadangi ten buvo sukon
centruotos viso miesto reakci
ninkų jėgos darbui už Bennet, 
o Torrens rėmėjai atrodė ne 
gana Įsitraukę darban.

Rinkimai Įvyko vasario 29- 
Išrinktas James H. Tor- 

demokratas, remtas i]’ 
kandidatavęs ant

Pereitą šeštadienį išvažiavo 
Floridon Emilija Simonavičie- 
nė, žmona Mateušo Simonavi- 
čiaus, žinomojo biznieriaus ir 
gero Laisvės prieteliaus. Su ja 
kartu išvažiavo ir žinomoji 
darbuotoja Ona Depsienė. Pa
buvos tenai savaitę kitą sustip
rinimui sveikatos.

Trečiadienį išvažiavo Lais
vės redaktorius Rojus ir Eva 
Mizarai tikslu atlankyti sun
kiai sergantį Rojaus brolį An
taną, kuris jau eilė metų gy
vena Floridoj.

Laisvės a u
čia pat — —
be progos.............. , ik-
tų prieinamomis kainomis, kas 
vak. girdėsim žavingų dainų, 
kurias dainuos mūs mylimas 
namiškis Aidas ir svečiai cho-' 
ra i iš kitų miestų.

Penktadienį, kovo 3-čią, ati- 
darymo vakarą, dainuos A»do 
Choras, brook lyn iečių, vado
vaujamas Aldonos Anderson 
(Žilinskaitės).

Šeštadienį, kovo 4-tą, (lai-1 
nuos Choras Pirmyn iš Great 
Neck, vadovaujamas jaunutės 
Almos Kasmočiutes.

Sekmadienį, kovo 5-tą, pas
kutinę bazaro dieną, dainuos! 
Choras Sietynas iš Newarko, 
vadovaujamas muzikės Bronės 
L. Šalinaitės.

Taipgi kas vakaras šokiai | 
prie šaunios Antano Pavidžio 
orkestrus. Ir kas vakarą ge
ros vaišės prie mūsų geriausių 
gaspadinių suaukotų-suneštų iš 
namų, taipgi ant vietos gamin
tų skanėsių.

Dovanų paskutinę savaitę i 
ateina gausiai, štai dalinas są- ' 
rasas. Daug kitų jau buvo 
skelbtos pirmiau ir kai šiuos’ 
žodžius skaitysite, sąrašas jau 

• bus ir vėl padidėjęs.

Margaret Siekas, D. Lamins- laučiunienė, Brunis Laudans- 
kas, George Girdauskas. Po ( kas, Jonas žemaitis, Alex Va- 
25c: George Stagniunas, Geor- lančius, J. Vaitkus. Viso 
ge Paulukonis. Viso $22.75.

J. Lastauskas, Camden, N 
J. (bl. 183) : Jonas Lastaus
kas, $5. Petras Rušinskas, 
$1.50. Louis Lutvinas, $2. Po j cuk, Danielson, Conn. $1. 
$1: Casper Bakshas, Magda-j K. Rušinskienė, Jackson 
Iena Krukuskienė, Uršulė Kaz-! Heights, N. Y. (bl. 170): Po

| $15.50.
Louis Shilabaitis, Brooklyn, 

i Conn. (bl. 254): Louis Shila- 
! baitis, $2.50. Gregory Karai-1

Apie Lietuvius Karius
Nikodemas Pakalniškis, jū

rininkas, po užbaigimo pama
tinio apmokymo ir atostogo
mis pabuvojimo pas mus, 
Brooklyne, apsistojo Philadel-

PINIGAIS
S. Kuzmickas, Shenandoah, 

Pa. (bl. 156). Po $5: LDS 34 
kp., Amelia Matuza. D. ir P. 
Kvalkauskai, $2.25. 
Margaret Obraitis, 
zauskas, Vytautas Maurukas, 
Charles Naravas, Stanley Kuz
mickas, P. Link. Po 50c: Jo
seph Corsavage, Joseph Sla
vickas, Mrs. Stankevičius, S. 
Ulbinskas, Stella Gataveckas,

vyne, keletą dienų svečiavosi 
pas dėdes Domininką ir Petrą 
Šolomskus, Brooklyne. Ta pro
ga Matas dalyvavo Lietuvos 
žmonių paramai suruoštame 
bankiete pereitą sekmadienį ir 
matėsi su jaunimu Aido Cho
ro pamokose.

Taipgi lankėsi trumpam lai
kui ir Mato jauniausias brolis 
Martinas, irgi jūrininkas. Tre
čias jų brolis, Pranas, jau ran
dasi užjūriuose ir šie du pasi
ruošę toms pareigoms.

Varaškai

ir I
Po $1

Nikodemas 
phijoj 
skirties, 
praleido

Pakalniškis
tolimesnės pa
savo atostogųNikis 

darbe su laisviečiais.

Šolomskas, sekreto-M atas
riavęs LDS jaunimui po Jono
Ormano išvykimo kariuome
nėn, dabar tarnaująs J. V. Lai-

Korporalas Povilas (Venta j 
tarnyboje jau yra buvojęs dau-| 
gelyje pasaulio vietų, 
daug svieto. Jo 
laiškas, rašytas 
laisviečiui Juozui 
miai ir vaizdžiai

426 S. 5th St., 
kvortą Hunter ir 
Calvert degtinės, 
tariame ačiū vi- ta. . . v. . "taip gražiai au- rens, 

kavo pinigais ir daiktiškomis darbiečių, 
dovanomis. prezidento Roosevelto politikos

i rėmimo programos. Bet laimė-!
i jo ne didele didžiuma baisuj 
tik 1,571 
gavęs viso

Torrens 
I darbiečių 
Darbo Partijos tikietu už jį

PARDAVIMAI
Parsiduoda ūkė, 100 akrų. Geri 

bud i n kai. Kreipkitės pas Joe Rogers, 
R. D. No. 2, Ilhaca, N. Y. (51-53)

J. Kalvaitis Išvyko į 
Šermenis

virš Benneto balsų,' 
11,707.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

LDS 14 kp. ir ALDLD 138 kp.
išrinkima užtikrino susirinkimas įvyks kovo 2 d., Rusų
balsai, Amerikos Name, 61-mos gatvės. Pradžia 8 vai. 

vakare. Prašome dalyvauti.

Vasario
Albertas Kupčiūnas,
metų amžiaus, gyvenęs 6720 į. jgj balsą, būtų pralaimėjęs. 
Whitney Ave^, Cleveland, į Darbo Partija dabar tapo per-i 
Ohio. Laidotuves Įvyks kovo | sveriamąja jėga.
2 d. Albertas Kupčiūnas yra j Torrens tarnybos laikas yra j 
pusbrolis Juliaus ir Juozo i dešimčiai mėnesių, atbūvi-! 
Kalvaičių, gyvenančių 833 | muį pasitraukusio Į teisėjus Jo-1 
Hart St., Brooklyn, N. Y. i Sep A. Gavagan nebaigto te r-j 

Julius Kalvaitis, kuris yra ' mįno.

ryte, vmirė paduota 3,226 balsai. Domo-Į 
apie 70 H<ratų tikietu jis gavo tik 8,-

ir Nastė
N. Y., $5. | žinomas Brooklyno lietuviams,
Juozas ir Marcelė kaipo nenuilstantis veikėjas ir j 
(ir sūnus Algirdas), | didelis
N. Y., .

. z, u.uvud progresyvio judėjimo
A. Pavidis, j rėmėjas, išvyko į pusbrolio Al-

! berto šermenis vasario 29 d., !
V. ir A. Paukščiai J 6 vai. vak. Bet Julius, nors ir! 

Z. Kle-1 dideliai apgailestaudamas pus- 
ALDLD į brolio, pareiškė koresponden- 

Jjtui, kad jis vis tiek pribus ant 
! Laisvės bazaro.

EAST NEW YORK, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 2 

d. kovo, 8 v. v. P. Bazelio salėje, 
kamp. Crescent ir Allaniic Avės.

! Malonėkite dalyvauti.— Sekr.
(50-51)

pavienių. 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steiėius su naujausiais {taisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

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

/ dydžio, kokio pa- 
? geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion St. Brooklyn 
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

$1: P. Krunglis, A. Malinaus
kas, J. Rušinskas, K. Yuknis, 
Petras Grabauskas ir A. Ve
lička. Viso $6.

A. Balčiūnas, Brooklyn, N. 
Y. (bl. 126): Constantin ir 
Julia Anskiai, $2.50, F. če- 
kanavičienė, $1. Viso $3.50.

Pavieniai aukavo:
Antanas ir Jieva žvingilai, 

Jewett City, Conn., $10.
Pranas

Brooklyn,
Po $3: 

Purvėnai 
Brooklyn, 
Elizabeth,

Po $2:
Richmond
bienė, Roseland, 111. 
55 kp., Ridgewood, N. Y 
Bimba, Paterson, N. J.

Po $1: M. Banaitienė, Ridge- j 
wood, 
Brooklyn, N. Y., P. & E. Siau
riai, Brooklyn, N. Y., K. Ta
mošiūnas, New York City, N. I 

i Y., Eva Bakanauskienė, Port-J 
land, Me., V. Kazlaus, We-‘ 
thersfield, Conn.

DAIKTAIS
M. žvirblienė, Greenpoint, 

N. Y., 4 poras moteriškų pirš
tinaičių.

Mrs. H. Norris, Flushing, N. 
Y., vieną porą moteriškų pirš
tinaičių.

Morta Kavaliūnas, Jamaica, 
N. Y., gražų moterišką ridi- 

į kiųlį (handbag).
P. Tam e lis, Maspeth, N. Y., 

i bunka medaus ir bonką namie- 
je sutaisytų grybų.

Mrs. A. Dennis, Clifton, N. 
J., du paduškų užvalkalus,

Žilinskas,'

Y, K. Ta-

Koresp.

Apkraustč Dangenio
Ž

Antradienio rytą atėjęs Į 
savo taverną Gus Dangenis, 
968 Third Ave., New Yorke, 
atrado ją sausą, kaip Saharos 
tyrus. Priežastis — nakčia pik
tadariai Įsibriovę ii* išnešę 73 
butelius degtinės.

CHARLES’
I UP-TO-DATE j

1 BARBER SHOP Į
, | K. DEGUTIS, 

J. Prieinamos
S 306 Union

Savininkas , 
Kainos * 
Avenue į 

r <k Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. j
K Brooklyn 3
f GERAI PATYRĘ BARBERIAI |

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

matęs : 
paskiausias 
jo draugui 

Byronui Įdo- 
supažindina

mus su Povilo paskirtimis:
Brangus Juozai,

Po kelių savaičių be .jokio 
laiško, atvykęs Chinijon ra
dau jūsų labai lauktus du 
laiškus jau laukiant manęs.

Mes pribuvome čionai pa
gelbėti mūsų talkininkams, ku
rie kariauja prieš japonus jau 
šeši metai. Tas ilgas karas su
vienijo žmones vienam ben
dram siekiui, sudaužymui Ja
ponijos imperializmo Į dulkes.

Armijos frontuose turi tik
tai tiek pajėgumo, kiek jo turi 
žmonės namie, šie žmonės at
lieka darbą puikiai, vienok il
gi metai karo yra iščiulpę kai 
kuriuos jų išteklius. Namų 
frontas gali labai daug pagel
bėti pastūmė j ime ant kelio Į 
pergalę, Kelio j Tokio.

Aš čionai turiu tris lietuvius 
draugus — saržentą Gillis iš 
Mass, ir saržentą Lukhis iš 
New Jersey. Man patinka Chi- 
nija ir ši kempė, ji yra liuksu
su, palyginus su mano keliais 
mėnesiais buvimo Indijoje. 
Mes esame labai užimti, bet 
darbas Įdomus.

Perduokite mano geriausius 
linkėjimus Adomui iZaveckui 
ir pavėluotą pasveikinimą De
mokratinių Lietuvių Suvažiavi
mui už jų puikias pastangas.

Labai Įvertinčiau, jeigu ga
lėtumėt man atsiųsti iškarpas, 
kuriose aprašoma man Įdomūs 
Įvykiai namie.

Dėkoju, jums už draugišką 
man atydą. Taip pat esu ga
vęs daug laiškų nuo daugelio 
kitų draugų. Negaliu apsakyti, 
kaip buvo linksma nuo jų gau
ti žodis. Laiškai iš namų yra 
labai brangūs.

Linkiu jums pasisekihio te
atrališkoje srityje ir laukiu 

.dienos, kada galėsiu sugrįžti 
namo ir prisidėti prie jūsų kul
tūrinių darbų.

Sveikinu visus draugus ir 
dėkoju už greitą atsSlcymą.

Jūsų draugas Povilas.

Teisėjas Blanchfield nubau
dė du darbininkus pasimokėti 
po $10 už patarimą 12 metų 
berniukui neatsakinėti Į poli- 
cisto klausimus. Berniukas būk 
buvęs paklydęs ir pora moterų 
pastebėjusios j Į vienišu per il

gą laiką, raportavo ji policis- 
tui.

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
282 Union Avė.

BROOKLYN

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

DIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAIL

Aplankykite Mūsų Religinių Daiktų De- 
partmentą. Mes Turime Pilnai Visokių RO
ŽANČIŲ, KRYŽIŲ, MEDALIŲ, STOVY- 

į LŪKIU ir MALDAKNYGIŲ. Maži rankpi
nigiai palaikys jums bi daiktą.

Love v.

NO. 070

0(

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
’ iQj, STANLEY MISIŪNAS

/ ItZ-Ml SAVININKAS

Kartu Tilps Į Sales GERIAUSI GĖRIMAI IR

DIAMOND

Bazaras bus tris dienas

Tel. STagg 2-2178.

All Lady Crosby 
ensembles in pre
sentation boxes. ■

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergrcep 4-6864

fashioned in ro-

Lady Crosby
Matched 14K gold

VIRŠ 3000 ŽMONIŲ
LAISVES BAZARE

šiemet Laisves Bazaras bus puošniose ir 
erdviose salese

GRAND PARADISE HALLS
318 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Penktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį

Kovo 3, 4 ir 5 hienomis 
March, 3, 4, 5, 1944

Pasamdytos dvi puošnios ir erdvios salės, kur telpa virš 
3,000 žmonių kartu. Ballroom puiki vieta šokiam ir ant
roje pusėje estrados atskira salė valgiam ir gėrimam. 

Abiejose salėse yra gražūs barai.

PRAŠOME BAZARUI DOVANŲ
Laisvės reikalas yra visos Amerikos reikalas. Tad 

laukiame bazarui dovanų iš visų kolonijų.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

DIAMOND ENSEMBLE
"BST ,N HfARr

’N QUALITY

Both for

$65
Weekly Terms

ROBERT UPTON, Jeweler
701 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

ATDARA VAKARAIS




