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2-RAS AMERIKIEČIŲ SIUNTINYS PASIEKĖ LIETUVIUS SOVIETUOSEk

Lietuvoje veikia Adomo 
Mickevičiaus partizanų būrys.

Iki šiol mes girdėjome apie 
“Žalgirio,” “Dzūkų” ir kt. par
tizanus, bet apie poeto Adomo 
Mickevičiaus vardo būrį nebu
vome girdėję.

Be kitų didelių žygių, šis 
drąsuolių būrys, “pasislėpęs, 
šaudė į pravažiuojančią vieš-

no: 4 sunkvežimius, užmušė 
19 •hitlerininkų, pagrobė 17 
šautuvų ir 6 revolverius.”

Taigi drąsuolių būrys pra
turtėjo ginklais, kuriais galės 
mušti kitus mūsų tautos ne
prietelius, skindamas kelią į 
Lietuvos laisvę.

I

KRISLAI
Adomo Mickevičiaus Ainiai. 
Dygsta Partizanų Būriai. 
Mirė Jurgis Baltrušaitis. 
Buvo Geras Poetas, Bet 
Silpnas Politikas.
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SOVIETAI BEVEIK VISAI APSUPA VOKIEČIUS NARVOJE
Talkininkai Sudaužė Naują 

I hitlerininkų Ataką 
J Pietus Nuo Romos

LIETUVOS ŽMONES GAUNA AMERIKOS 
LIETUVIU SIUNTINIUS

i Italija, kov. 1. — Naciai 
i vėl smarkiai atakavo ang
lius ir amerikiečius tarp 
i Apribos ir Cisternos, Anzio 
■srityje, į pietus nuo Romos. 
Bet talkininkai atmušė vo
kiečius ir atlaikė savo po
zicijas.

RADIJO TANKAI
Vokiečiai šiame fronte 

paleido darban ir radijo 
J Nauji! tankus prieš talkininkus. 

Toks tankas eina be žmo-

jas iš tolo padega jo spro
gimus.

Neoficialiai vakarykščiai 
pranešimai sakė, jog ameri
kiečiai ir anglai sudaužo 
tuos priešų radijo tankus 
pirma, negu jie pasiekia 
talkininkų linijas.

Blogas oras vis 
talkininkų lakūnų 
mus.

Nacių Romos radijas teU 
gė, kad anglų-amerikiečių 
artilerija baisiai bombar-

“Kryžiuočiai viršų lietuvių 
kad mato,

“Likučius savo, ką buvo
kavoję

“Ligšiolei girioj, į mūšį jau 
stato...”
Taip piešė poetas Mickevi

čius vokiškųjų kryžiokų padė
tį kare su lietuviais, kuriems 
vadovavo narsioji Gražina.

Nūnai vokiškieji kryžiokai 
yra panašioje padėtyje, 
partizanų būriai dygsta ir au-j .... 
ga, plečiasi po visa Lietuvą, o niu. vairuojamas radijo davo vokiečių linijas, bet, 
jie, kryžiokai, priversti ran-i bangomis iš užpakalio. Tail girdi, naciai atmušę talki-4 
kioti likučius ir brukti juos į'nedidelis tankas su puse to-įninku ataką.
frontus. Ino smarkių sprogimų ja-i Cassino ir rytinės Italijos

Adomas Mickevičius, žymu-;me. Tankui pasiekus reika- frontuose nebuvo jokių tik- 
sis lietuvių tautos dainininkas*linga vieta, vokiečiu radi- i ru mūšiu. / 11
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AMERIKOS KARIAI [\v; 

ĮSITVIRTINA los

(nors jis rašė lenkiškai) yra 
sukūręs nemirštamųjų kūrinių, 
vaizduojančių aštrias lietuvių 
tautos kovas prieš savo ne
prietelius kryžiokus.

Sužavėti “Gražinos” ir “Va
lenrodo” autoriaus darbais, i 
šiandien Lietuvos patrijotai,
jo vardu, didvyriškai atlieka | Alžyras. — Manoma, kad 
istorinę savo misiją. vokiečiai iš tikrųjų dar ne-

O iš rytų raudonųjų patran- pradėjo trečiojo savo ofen- 
kų garsai vis artėja...

NACIAI DAR NEPRA
DĖJĘ OFENSYVO Į PIE

TUS NUO ROMOS

PAT 
mirė 

poetas ir

šyvo prieš anglus-amerikie- 
čius Anzio srityj, į pietus 
nuo Romos. Įžiūrima, kad 
jie tebetelkia savo 
tam ofensyvui.

jėgas

trukdo, 
veiks-

NEGROS SALOJE

Lenkų žinių agentūra 
skelbia, kad Paryžiuje 
Jurgis Baltrušaitis, 
buvęs Lietuvos atstovas Mask
voje. Jis buvo geroko amžiaus 
žmogus — apie 70 metų.

Be abejo, Baltrušaitis turėjo 
poeto talentą ir jis rašė dau
giausiai rusų kalboje.

Bet kaip politikas ir diplo
matas — jis buvo švakas ir 
kai kada gerokai išsišokdavo.

Talkininkų Lakūnai Vėl 
Atakavo Vokietiją

London, kov. 2. — Ame
rikos ir Anglijos lėktuvų 
būriai dienos laiku bombar
davo karinius miestus 
šiaur-vakarinėje Vokietijoj 
ir šiaurinėje Franci j oje.

Naktį iš trečiadienio į 
ketvirtadienį šimtai anglų 
lėktuvų numetė apie 2,000 
tonų bombų į Stuttgartą, 
chemikalų ir kitų karinių
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štai jums pavyzdys.
Kai Lietuvos žmonės nusi

tarė gyventi naujuoju, tarybi
niu gyvenimu, Jurgis Baltru
šaitis atsisakė į Lietuvą grįžti, 
pareikšdamas:

“...aš be mažiausio svyra
vimo pasirinkau sunkų ‘ištrė
mimo kryžių,’ kad galėčiau 
laisvai ir be mažiausių kom- pramonių centrą Vokietijoj, 
promisų tęsti ir ginti pagal iš- Lengvieji anglų bombane- 
galę Lietuvos dvasios kūrybą, šiai atakavo Munichą. Viso 
kuriai esu siųstas ant že- negrįžo tik 4 anglų lėktu- 
mės...” vai.

Na, ir ką Jurgis'Baltrušai
tis sukūrė? Kaip jis “Lietuvos 
dvasios kūrybą” apgynė? Kur 
jis ją gynė?

Jis nuvyko į Hitlerio oku
puotąjį Paryžių. Tuomi jis mo
raliai stiprino ne Lietuvos 
dvasios kūrybą, bet nacius, 
kurie tą kūrybą pasiryžo su
naikinti!

Besijausdamas milžinu, Bal
trušaitis prašė Amerikos lie
tuvių smetonininkų išleisti jo 
raštus

Bet 
nei to

Kas 
trušaitis būtų stovėjęs su lie
tuvių tauta, su Lietuvos liau
dimi/ Trijų metų bėgyje jis 
būtų galėjęs daug ką sukurti 
ir jo vardą prieš vokiečius ko
vojančioj i Lietuvos liaudis nū
nai minėtų su didele pagarba.

ANGLIJA SULAIKO SIUNTI
NIUS TURKIJAI

knygoje.
šitie milžinai nepajėgė 
padaryti!
kita būtų buvę, jei Bal-

London, kov. 2. — Angli
ja buvo paruošus didelius 
įvairių reikmenų siuntinius 
Turkijai. Bet susmuko pa
skutiniai p a s i k aibėj imai 
tarp Anglijos ir Turkijos 
atstovų, ir neprieita jokio 
susitarimo. Anglija todėl 
sulaikė tuos Turkijai skir
tus siuntinius.

Kai šitie žodžiai skaitytoją 
pasieks, jų rašytojas bus ke
lyje į Floridą. Ne linksmybėms 
važiuoju 
brolis,
serga, tad vykstu jį aplankyti, 
jei dar gyvą rasiu

— mano vyriausia
Antanas, pavojingai

Piet. Pacifikas, kov. 2.— 
Japonai stipriai atakavo a- 
merikiečius, įsiveržusius į 
Los Negros salą, Admiral
ties salyne, bet tapo atmuš
ti su dideliais japonams 
nuostoliais.

Amerikos kovūnai sudrū- 
tino savo pozicijas, ypač 
apie savo užimtą Momote 
lėktuvų aikštę.

Jungtinių Valstijų lakū
nai galės, pakildami nuo 
šios aikštės, bombarduot 
priešų tvirtumą Rabaulą, 
New Britain saloj, tik 660 
mylių nuo Momotes. Iš čia 
jie taipgi veiks prieš japo
nus Naujojoj Guinejoj.

—M----------------------------

DAUŽO NACIŲ RADIJO 
TANKUS

Alžyras. — Pirmą dieną, 
kai tik pasirodė nacių tan
kai, vairuojami radijo ban
gomis, be karių juose, tai 
talkininkų artilerija sudau
žė keturioliką tokių tankų, 
pirm pasiekiant jiem anglų- 
amerikiečių linijas.

Amerikiečiai Atgriebė 
Dalį Pozicijų

Neapolis, kov. 2. — Vo
kiečiai, atakuodami su di
desnėmis jėgomis, buvo pri
vertę amerikiečius pasi
traukt 1,500 jardų atgal 
Anzio ruožte, į pietus nuo 
Romos. Paskui amerikie
čiai kontra-takavo nacius ir 
atgriebė 1,000 jardų.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas tarėsi su 
talkininkų karo vadais apie 
naujus žygius prieš Japo
niją.

SUDARYTA KOMITETAS DALINTI ŽMONĖMS 
GAUTAS Iš AMERIKOS DOVANAS

R. šarmaitis
MASKVA, vas. 28.— Sausio .pabaigoj šiemet Justas 

Paleckis, pirmininkas prezidiumo Vyriausios Tarybos 
Lietuvos Tarybų Respublikos, gavo pranešimą, kad 
gauta iš Amerikos lietuvių 62 dėžės siuntinių Lietuvos 
žmonėms.

Gautame siuntinyje yra:
4,319 pakelių Prince Albert tabako.
11,000 pakelių Camel cigaretų.
177 vaikams overkotų.
300 porų vilnonių kojinių (pančiakų).
259 porų vilnonių pirštinių.
Gauta taipgi muilo, šokolado, kakao, kurpių ir kito

kių daiktų.
“Mes ačiuojame savo broliams amerikiečiams lietu

viams už jų aukas,” pareiškė Stasys Brašiškis komisi
jos pirmininkas.

z “Amerikiečių aukos bus išdalintos lietuviams ka- 
riams Raudonojoj Armijoj, kurie kariauja prieš vokie
čius; lietuviams partizanams, kurie kovoja Lietuvos te
ito rijo j prieš vokiečius okupantus; lietuviams karo in

validams ir jaunuoliams Lietuvos Vaikų Namuose esan- 
iems.

'■ “Mes gavome pranešimą iš Amerikos Demokratinių
i Lietuvių Kongreso, kad Amerikos Lietuvių Demokrati

nė Lietuvių Taryba, Kongrese išrinkta, nutarė sudary-
/ ti Lietuvai Gelbėti Komitetą, kada Lietuva bus išlais- 
' vintą iš nacių okupantų.

“Mes širdingai sveikiname tą mūsų brolių amerikie
čių lietuvių žygį ir velijam geriausio pasisekimo. Greit, 
labai greit mes sveikinsime Amerikos lietuvius jau iš 
išlaisvintos Tarybinės Lietuvos.”

SVARBUS PRANEŠIMAS
PAGELBOS LIETUVAI 
TEIKIMO REIKALAIS

Turime už garbę pranešti plačiajai Amerikos lietuvių 
visuomenei, kad mes jau priruošėme trečią jiuntinĮ 
dovanų Lietuviškiems Raudonosios ArPfiijos Pulkams, 
lietuviams vaikučiams ir šiaip lietuviams Sovietų Są
jungoje ir Lietuvos partizanams. Tai gana gražus ir 
didelis siuntinys.

Lietuvai Pagelbos Teikimo Komitetas laikėme susi
rinkimą ir nutarėme tuojau imtis ruošimo ketvirto do- 

<• vanų siuntinio. Mes esame pasibrėžę ketviHą "siuntinį 
išsiųsti su Gegužės Pirmąja. Vadinasi turime tiktai 

) porą mėnesių laiko. Tuojau pradėsime supirkinėti daik
tus su tais pinigais, kuriuos turime ant rankų. Taipgi 
tikimės, kad geros valios lietuviai greitai vėl patys pri
sidės, nepaskupėdami tam gražiam reikalui paaukoti. 
Lauksime!

Taipgi raginame vėl patiems supirkinėti daiktus ant 
vietos ir siųsti pundelius. Mes turime tokių nuoširdžių 
ir duosnių draugų bei draugių, kurie prie kiekvieno do
vanų siuntinio yra prisidėję su pundeliu arba net su 
dviemis.

Taipgi rinkite ir siųskite naujas ir padėvėtas, bet dar 
geras, naudingas nešiojimui drapanas. Žinote, kad pri- 
ruošimas siuntinio —gautų daiktų apžiūrėjimas, su
tvarkymas, supakavimas siuntimui—ima gana daug 
laiko. O čia Centre visas mūsų darbas atliekamas sava
noriai. Todėl prašome visus savo dovanas siųsti taip 
greitai, kaip galima, idant galėtų patekti į Ketvirtąjį 
Siuntinį.

Gaminame dovanų rinkimui blankas ir tuojaus vi
sos organizacijos ir veikėjai gausite. Gavę blankas tuo
jau imkitės už darbo, pasiekite visus savo kolonijose 
lietuvius ir paraginkite prisidėti prie pasiuntimo reik
menų Lietuvos žmonėpis.

Kas gali žinoti: o gal Ketvirtasis Siuntinys jau eis 
tiesiai išlaisvinton Lietuvon! To mes visi trokštame!

Lietuvai Pagelbos Teikimo Komitetas 
419 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.
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Tik Dviejų- Trijų Mylių 
Spraga Telieka Naciam 

Pasitraukt iš Narvos
Maskva, kov. 2. — Rau- Tallinną, bet raudonarmie

čiai jau tik už vienos my
lios nuo vieškelio.

Pranešimai iš Švedijos 
teigia, kad Sovietų kariuo
menė įsiveržus į Pskovą ir 
verdą mūšiai jo gatvėse.

Į pietus nuo Pskovo rau
donarmiečiai atėmė iš hitle
rininku Rusaki ir tris ki
tas stotis geležinkelio, ei
nančio iš Pskovo per Idricą 
į didį geležinkelių mazgą 

Nuo Auvere tėra mažiau Polocką, per kurį geležinke- 
kaip 3 mylios iki jūrinės liai veda į Baltarusiją, Lie- 
Suomių Įlankos. Šis treje- tuvą ir Lenkiją.
tas mylių tai vienintelė vo- į Berlyno ir Paryžiaus ra- 
kiečiams spraga pasitraukt dijai praeitą savaitę skelbė, 
iš Narvos. Per tą spragą būk vokiečiai pasitraukę iš 
eina vieškelis iš Narvos į Vitebsko miesto, šiaurinėje 
----------------------------------- Baltarusijoje. Sovietai to 

ęiinMlIA DAR I VC nepatvirtino. Maskvos radi-. □uvlulJH. Drill Llu jas praneša, jog raudonar- 
7AID7IA- - - - - - - - - - - Imiečiai dabar užėmė kelis' AfllMlA OUVlLl V! | miestelius už keleto myliu SĄLYGOMIS Vitebsko. Kariniai ste-

c ibetojai supranta, kad na
ciai neužilgo bus išmušti iš 
tos jų tvirtumos.

Visuose minimuose fron
tuose Sovietai per dieną at
ėmė iš priešų 116 gyvena
mųjų vietų.

donoji Armija, prasiveržus 
iš rytinio Narvos upės šono 
į vakarinį, 22-jų mylių 
frontu užėjo užnugarėn na
ciams Narvoje, tvirtoviška- 
jme Estijos mieste, stovim 
;čiame už septyneto mylių 
nuo Sovietų Rusijos rube- 
žiaus. Sovietiniai kariai už
ėmė Auvere stotį geležinke
lio, einančio iš Narvos į 
Talliną, Estijos sostinę.

London. — Suomių (Fin- 
liandijos) radijas paskelbė 
Sovietų sąlygas dėlei karo 
paliaubų tarp Suomijos ir 
Sovietų Sąjungos. Tas radi
jas sakė, jog Sovietų pasiū
lymai, perduoti Suomijos j Talkininkų lakūnai vėl 

„ puolė nacius Jugoslavijoj.seimui svarstyt.
Bet kovo 2 d. suomių 

laikraščiai kritikavo Sovie
tų patiektas sąlygas, rašy
dami, kad jos esančios ne
priimtinos.

Tuo tarpu pranešimai išt 
Švedijos skelbia, kad Suo
mija, turbūt, siųsianti Mas
kvon dr. Paasikivį, kaipo 
savo atstovą taikos dery
boms.

Londone suprantama, kad Stalinas už tai padėkojo 
Churchillui sekama telegra
ma:

“Prašau priimti mano pa
dėką ir Sovietų Sąjungos 
ginkluotų jėgų padėką už 
tamstos atsiųstus sveikini
mus Raudonajai Armijai 
jos 26-šių metų sukakties 
proga ir už tai, jog tams
ta aukštai įvertini jos lai
mėjimus kovoj prieš bend
rąjį mūsų priešą — hitleri
nę Vokietiją.”

Stalinas Dėkoja Chur- 
chillui už Sveikinimą
London. — Anglijos mi- 

nisteris pirmininkas Chur- 
chillas taipgi sveikino Rau
donąją Armiją jos 26-šių. 
metų sukaktyje. Maršalas
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Jungtinės Valstijos ragina 
Suomiją eiti į taikos dery
bas su Sovietais. Anglijos 
valdžia jau. užgyre Sovietų 
pasiūlytas sąlygas.

(Jeigu Suomijos valdovai 
vis dar dvejos, dels ir šiau
šis, Sovietai, žinoma, vėl 
daugmeniškai iš oro bom
barduos Suomijos didmies
čius ir uostus.)

Graikai Užmušė Kelis 
Šimtus Vokiečių VOKIEČIU NUOSTOLIAI 

RYTINIAME FRONTE
Kairo, Egiptas. — Prane

šama, kad Graikijos parti- 
Zcinai VUUVVU-Vl V* A A V WAA A - - -

, . . darni du pulkus vokiečių, Gkarininkui, susprogdino na- b E . tankus, 45
eių traukini. Dar ishkę gy- ■ Pk *nuo) 40J Gnosvaidžhj '
vi, vokiečiai stojo inusin. ir d ų . į ink_* . 
Bet graikai laimėjo kauty- j Novosokolnikų fronte 
nes užmušdami visus 400 h?nkui utvijos raudonar. . 
naciU‘ miečiai pagrobė 11 kanuolnof

----- *---------- i ir tris ginklų ir amunicijos ‘ 
sandėlius. Čia buvo suimta 
ir gana daug nacių karių.

Maskva. — Narvos fron-
i vadovaujant anglų Estijoj Sovietai, supliek-

Amerikos lakūnai numėtė
d.,-153 l.„u. tamb, i
nų bazę Rabaulą, New Bri- srityj per dieną tapo už- 

J mušta bent 3,500 voldečių.tain saloje.
K
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Mūsų Pergalės Frontuose ir
Vieningumas

Vasario mėnesis buvo didelių pergalių 
mėnesis Jungtinių Tautų frontuose. 
Amerikos karo laivynas, orlaivynas ir 
armija kirto kelis skaudžius smūgius Ja
ponijos imperializmui ir užėmė eilę svar
bių karinių punktų.

Italijoj nepavyko hitlerininkams su
varyti į jūras mūsų jėgas žemiau Ro
mos. Jie panešė didelių nuostolių, o mū
sų jėgos daugiau įsitvirtino.

Jugoslavijos partizanai kirto kelis 
skaudžius priešui smūgius ir savo pozici
jas daug sutvirtino.

Anglijos ir Amerikos oriai vynai smar
kiai bombardavo Vokietijoj karinius 
centrus ir dar daugiau įsigalėjo ant jū
rų. Nacių submarinai vis mažiau gali 
mūsų armijos ir reikmenų pervežimui 
pakenkti.

LAIMĖJIMAI SOVIETŲ FRONTE;
Bet vyriausi karo laimėjimai buvo So

vietų Sąjungos fronte. Vasario pradžioj, 
3 d., Raudonoji Armija sumušė Hitlerio 
10 divizijų, apie 150,000 armijos, ir ap
supo Korsunio srityj. Per 15-ką dienų 
spaudė, kaip geležiniu lanku, naikino 

nacius iš oro ir artilerijos ugnimi ir va
sario 18 d. likvidavo vokiečių 8-tą armi
ją. Apsupime buvo užmušta 65,000 hitle
rininkų ir jų komandierius, suimta virš 
18,000 ir dideli kiekiai ginklų.

Ir tai buvo ne vien sunaikinta Hitlerio 
8-ji armija, bet užduotas jam didelis 
smūgis, nes per 15-ką dienų generolo 
Mannsteino aštuonios tankų divizijos ir 
kelios pėstininkų atakavo Raudonosios 
Armijos apsupimo ratą, kad išlaisvinti 
savuosius. Tie išlaisvinimo bandymai na
ciams kainavo apie 20,000 užmuštų ka
reivių, 700 tankų ir didžius kiekius kitų 
ginklų.

Kitas smūgis kirstas Hitlerio armi
joms, tai Nikopolio srityj, kur hitlerinin
kai tik pirmose vasario dienose neteko 
12,000 užmuštų ir daugelio ginklų, Pen
kios nacių divizijos buvo sumuštos, ap
suptos ir galutinai sunaikintos. Nikopo
lio miestas ir visa apylinkė išlaisvinta.

Ketvirtas Ukrainos Frontas perėjo į 
o-fensyvą ir sunaikino hitlerininkų jėgas 
Kamenkos ir Lopatinkos srityj už Dnie
pro, kur buvo sumušta septynios vokie
čių ir rumunų divizijos.

Į Vakarinę Ukrainą Raudonoji Armi
ja giliai prasiveržė, užėmė Rovno ir 
Lucko miestus ir yra tik apie 80 mylių 
nuo Lvovo. Iš čia ji taiko smūgius lin
kui Karpatų Kalnų, kad nukirst hitleri
ninkų susisiekimus.

Ukrainoj paimta didmiestis Krivoj 
Rog ir nutaikinti smūgiai linkui Cherso- 
no, Nikolajevo, Odessos, kad galutinai 
priešus išmetus iš Ukrainos.

Leningrado fronte sumušta naciai prie 
Lugos, Dno, išmesti jie į Estoniją, Rau
donoji Armija prisiartino prie Pskovo 
didmiesčio. Paimta S tara ja Russa ir 
Raudonoji Armija vis plačiau atsidaro 
sau kelią į Pabaltijy, linkui išlaisvinimo 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos.

Taip pergalingai Raudonoji Armija 
minėjo savo 26-ių metų sukaktį, kuri 
pripuolė vasario 23 dieną. Jos didvyrin- 
goms kovoms gelbėja partizanai. Ir Lie
tuvos partizanai kirto priešui smūgius 
Vilniaus ir Kauno srityse.

ANTRAS FRONTAS IR POLITIKA
Šie laimėjimai Raudonosios Armijos 

dar daugiau paruošė pasekmingas sąly
gas atidarymui antro fronto Franci j o j, 

^•Belgijoj ir Holandijoj prieš Hitlerį. Ži
nių gaunama, kad naujos Amerikos jė
gos su didžiais ginklų kiekiais pasiekė

Tuo gi kartu reakciniai elementai dau
giau paaštrino veiklą ir propagandą 

4 nrieš Sovietų Sąjungą ir Roosevelto Ad- 
; linistraciją, kad pakenkus Jungtinių

Tautų vieningumui. Hitleris ir jo šąika 
mato, kad karo fronte pralaimėjo Soviet 
tų Sąjungoj, kada sunkiausią karo naš
tą neša Raudonoji Armija. Jis žino, ko
kis susmukimas jį laukia, kada bus pa
leista veiklon Amerikos ir Anglijos ar
mijos. Todėl dar nachališkiau veikia jo 
pasekėjai, kad ardyti Jungtinių Tautų 
vienybę.

Užtenka pažvelgti į reakcinę spaudą 
Amerikoj, pasiklausyti radijo komenta
torių, kad tą aiškiai matyti. Mr. P. 
Simms, Constantine Brown ir kiti veik 
diena iš dienos gina Finliandijos fašis
tus, krokodiliaus ašaras lieja už Jugo
slavijos “karaliuką Petruką,” ima glo- 
bon Lenkijos fašistus ir imperialistus ir 
jų “valdžią” Londone. Visaip plūsta So
vietų Sąjungą.

Pirmiau jie . nudavė šalininkais laisvės 
mažoms tautoms. Bet kokią melų ir 
šmeižtų kampaniją jie sukėlė prieš So
vietų Sąjungą, kada Aukščiausias So
vietas paskelbė, kad visos šešiolika So
vietinių Sąjunginių Socialistinių Respub
likų galės siųsti savo atstovus į užsie
nius, daryti sutartis su kitomis vals
tybėmis ir turėti atskiras tautines ar
mijas. Visa jų kampanija buvo vedama 
taip, kaip Berlyne Goebbelis diktavo.

Kokis jų buvo džiaugsmas, kada Wa- 
shingtono kongresmanai ir senatoriai iš
stojo prieš prezidento Roosevelto nuo
monę. Tūli radijo komentatoriai tą va
dino “didesniu laimėjimu, kaip Italijoj.”

TEISINGA POLITIKA IR GERA 
VADOVYBĖ

Visa tai parodo, kad reakcijai nebeli
ko vilties, kad Hitleris karą laimėtų. Tos 
vilties netenka ir lietuviški socialistai, 
smetonininkai ir klerų vadai.

Bet už tai jie daugiau veikia politikoj, 
kad kenkus prezidento Roosevelto karo 
laimėjimo programai, kad ardžius So
vietų Sąjungos ir Amerikos vieningumą. 
Jie gerai žino, kad gali šalis turėti skait
lingą, išlavintą, galingą armiją, gali ji 
turėti daug ginklų, bet jeigu netu
rės vienybės, neturės teisingų ir gerų va
dų, jeigu neturės teisingos politikos, tai 
ji gali karą pralaimėti. Franci j a taip 
ūmai buvo sumušta ne todėl, kad mili- 
tariškai ji buvo silpna, bet todėl, kad jos 
priešakyje stovėjo išdavikai, kad jos po
litika vedė prie karo pralaimėjimo, kad 
Francijos rekacionieriai labiau bijojo sa
vo liaudies, negu Hitlerio razbaininkų!

Sovietų Sąjunga buvo silpnesnė armi
jos ir ginklų klausime už Vokietiją, ka
da ant jos užpuolė Hitlerio gaujos, bet 
kadangi ji turėjo gudrius, pasišventusius 
vadus, kadangi, ji buvo vieninga, tai pa
keitė ir karo fronte dalykus taip, kad 
dabar ji ir ten yra galingesnė ir laimi 
pergales.

Todėl kiekvieno nuoširdaus anti-hitle- 
rinio, demokratiško, laisvę ir žmoniją 
mylinčio piliečio yra pareiga padėti viso
mis jėgomis pravedimui prezidento Roo
sevelto karo programoš, kovoti prieš 
tuos, kas skaldo Jungtinių Tautų vie
ningumą, kas niekina mūsų geriausią 
talkininkę — Sovietų Sąjungą, ir neįlei
sti į valdyvietes reakcinių elementų, ku
rie kenkia karo laimėjimui.

Konferencija Kovai Prieš 
Netoleranciją

Komitetas Sveturgimiams ginti (Ame
rican Committee for the Protection of 
Foreign Born) išleido atsišaukimą į vi
są eilę organizacijų, draugijų ir kliubų, 
šaukiantį prisiųsti savo atstovus konfe- 
rencijon, įvyksiančion š. m. kovo 18 d. 
(Library, 23 West 26th St., New York 
City). Konferencijos' tikslas: kreipti vi
suomenės dėmesį į pavojų mūsų kraš
tui, kylantį iš pasireiškusio visokio anti
semitinio anti-negriško, anti-katalikiško 
judėjimo, nešančio nesantaiką tarp 
amerikiečių. Konferencija oficialiai va
dinasi: Emergency Conference on Ame
rican Unity.

Šią konferenciją pilnai užgiria toki 
žymieji amerikiečiai (nors kituose kraš
tuose gimę), kaip filmų aktorius Edw. 
G. Robinson, Thomas Mann, Johannes 
Steel, USA senatorius James J. Davis, 
Serge Koussevitzky, Viljalmur Stefans- 
šon, Dr. Bela Schick, Arthur Rodzinski, 
Leo Krycki ir kiti.

Netenka nei aiškinti, kad konferenci
ja bus svarbi ir šaukiama reikalingu lai
ku. Plačiai aiškinti tos žalos, kurią atlie
ka visoki anti-rasistai, čia netenka. Sa
vaime aišku kiekvienam žmogui, kiwis 
tik pagalvoja.

Todėl raginame ir lietuvių organizaci
jas, draugijas ir kliubus, gyvuojančius 
Didžiojo New Yorko ribose, išrinkti sa
vo atstovus ir pasiųsti šiton konferenci
jom
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Sukilimas Prieš Prezi
dentą Ir Kraštui 

Pavojus
Tas, kas prieš kelias die-? 

.nas atsitiko Jungtinių Vai-. 
Ostijų Kongrese, turėtų su- > 
dominti kiekvieną pilietį. 
Tai beveik neturįs sau ly
gaus įvykis. Senatoriaus 
Barkley rezignacija iš • Se
nato daugumos vadovybės, 
jo atviras išstojimas prieš 
Roose vėl t a ir jo pasmerki
mas, paskui jo vėl išrinki
mas demokratų lyderiu, 
Atstovų Buto ir Senato 
daugiau kaip dviem trečda
liais priėmimas taksų .bi- 
liaus, kuomet prezidentas, 
tą bilių vetavo — tai to
kie įvykiai, kurie turi di
džiausios svarbos dėl visų 
karo pastangų.

Kodėl Tas Sukilimas
Nesantaika tarpe Kong

reso daugumos ir preziden
to nebe naujas dalykas. O 
tai yra didžiausia šio kraš
to nelaimė šiuo metu. Pa
matiniai pasidalinimas turi 
sekamą pobūdį: Preziden
tas Rooseveltas veda dau
giau liaudišką, liberališką 
liniją, palaiko ryšius su 
darbo masėmis, ypatingai 
organizuotais darbininkais 
ir nori, kad karo našta ne
kristų tiktai ant darbo vi
suomenės. Tiek subsidijų 
klausimu, tiek dabar taksų 
reikalais, visas darbininkų 
judėjimas (Amerikos Dar
bo Federacija, C.I.O. ir ge
ležinkeliečių unijos) palaiko 
prezidento pusę.

Tuo tarpu Kongrese, y- 
pač beveik du šimtai repub- 
likonų reprezentantų, pa
matiniai savo nusistatymu 
gina stambiosios buržuazi
jos interesus. Štai kodėl jie 
priešingi subsidijoms, nes 
subsidijų programa nu
kreipta prieš spekuliaciją ir 
kainų kilimą. Štai kodėl jie 
priešingi prezidento taksų 
programai, kuri reikalauja, 
kad dešimts bilijonų dolerių 
būtų sukelta taksais ant 
stambiųjų įplaukų. Gi At
stovų Butas ir Senatas pri
ėmė taksų bilių, kuris te
duoda vyriausybei pustre
čio bilijono dolerių, o kitus 
reikalingas finansus steng
sis gauti/per “sales tax” 
sistemą. Visa stambioji ko
mercinė7 spauda šiame atsi
tikime remia Kongreso dau
gumą, o pasmerkia prezi
dentą.

Prezidentas labai teisin
gai apibūdino kongreso pri
imtą taksų bilių, jog tai 
yra “relief not for the nee
dy, but for the greedy.” Tai 
yra, jis naudingas ne tiems, 
kuriems valdžios parama 
tikrai reikalinga, bet tiems, 
kurie godišiai, pelnagrobiai. 
Atsisakydama patenkinti 
prezidento taksų programą, 
Kongreso dauguma mano 
priversianti prezidentą už- 
girti įvedimą visiems žmo
nėms mokestį ant perkamų 
daiktų. Korporacijoms bus 
lengviau, nes joms nerei
kės aukštus taksus mokėti. 
Darbo žmonėms bus nauja 
našta, nes ant kiekvieno 
perkamo daiktelio reikės 
primokėti taksų.

. Štai kodėl organizuoti 
darbininkai palaiko prezi
dento pusę, o pasmerkia 
Kongreso daugumos pozici
ją

Manevrai Liaudies 
Kaštais

Senatoriaus Barkley re
zignacija buvo labai gud
rus, bet be galo kraštui pa
vojingas manevras. Gudrus 
tąųie, kad sen. Barkley 

Hearstas. Šitie patys reak- 
cioniškiausi elementai Ame
rikoje perstatomi neva Lie
tuvos draugais, o preziden
tas Rooseveltas josios prie
šu.

O dabar Chicagos kunigų 
Draugas (vas. 25 d.) aiš
kiai ir atvirai pasisakė 
prieš prezidentą ir užgyrė 
jojo oponentus. Kalbėdamas 
apei tą susikirtimą tarpe 
prezidento ir kongreso dau
gumos, Draugas, sako:

“...Paviršutiniai žiūrint, 
tai gali rodytis ir negera ir 
nesveika.

“Tačiau, giliau pažiūrėjus 
į tą klausimą, dėl kurio šis 
triukšmas kilo, kongreso .el
gesys yra pateisinamas. Iš 
kitos pusės žiūrint, sen.

Barkley ir bendrai abieji 
kongreso rūmai parodė, kad 
jie yra nepriklausomi ir sa
vo srityje ,(įstatymų leidi
me) nuo kitų valdžios šakų, 
jie atstovauja žmones ir gi
na jų, kaip viso krašto, gy
vuosius interesus.”

Vadinasi, prezident. Roo
seveltas neatstovauja žmo

smarkiai išsireklamavo as
meniškai ir sustiprino pre
zidentui opoziciją Kongre
se. Vidutinis pilietis pama
nys; Štai žmogus, kuris per 
ąštuonius metus ėjo su pre- 
židentu, jo politiką palaikė 
ir gynė Senatej o dabar ne
beiškentė ir ■ “sukilo.” Tai 
jau kas nors yra blogo su 
Roosevelto politika! Tai yra 
vanduo .ant opozicijos ma
lūno. Republikonų partijos 
šulai turėtų pasilikti. amži
nai dėkingi sen. Barkley.

Bet šj Kongrese drama, 
kaip niekas, pirmiau, dalina 
ir skaldo1 Amerikos visuo
menę ir kenkia karo pa- 
. stangomš, Ta" nesantaika 
į tarpe prezidento ir Kongre
so daugumos neigiamai at
silieps taipgi ant mūsų gin
kluotų jėgų dvasinio nusi
teikimo. Be to, aišku, kaip 
diena, tatai neigiamai atsi
lieps į būsimus prezidenti- 

i nius rinkimus. Demokratai 
susilpnino savo poziciją, o 
republikonai konsolidavo. 
Hooveriniai republikonai 
laimėjo savo pozicijai re
akcinius demokratus. Pa
vojus tame, kad prezidentas 
Rooseveltas gali arba nebe- 
kandidatuoti ketvirtam ter
minui, arba gali susidaryti 
tokia galinga opozicija, kad 
jis nebūtų išrinktas, jeigu 
ir kandidatuotų.

Willkie “meškerioja”
Ponas Willkie atstovauja 

pažangiuosius republiko- 
hus. Bet jis turi savo ambi
cijas ir ruošiasi kandidatū
rai į prezidentus ant repub
likonų tikieto. Todėl, aišku, 
kaipo įgudęs politikierius, 
jis nesnaudžia; jis drąsiai 
ir plačiai žuvauja sudrums
tame vandenyje.

Taip dar visai neseniai 
Willkie pareiškė, kad vy
riausybė turėtų reikalauti 
iš kongreso paskyrimo ne 
dešimties, bet šešiolikos bi
lijonų dolerių! Bet dabar, 
kai dauguma Kongreso at
metė prezidentą ir kai prieš 
prezidento reikalavimą de
šimties bilijonų dolerių bal
savo visi republikonai, Will
kie “susiprato”. Jis ne tik 
neužtaria prezidento ir ne
pasmerkia Kongreso dau
gumos ir savo kolegų re
publikonų, bet dar išėjo vie
šai prieš prezidentą su sa
vo tirada. Jis irgi kaltina 
prezidentą, o teisina Kong-

Kas Ką Rašo ir Sako
SVEIKOS IR PROTINGOS 

MINTYS
New Yorko valstijos in

dustrinis komisijonierius 
Edward Corsi vienam susi
rinkime šiomis dienomis pa
sakė :

“Mūsų patirtis dėl apsau
gojimo vaikų darbo aiškiai 
parodo reikalą pakeitimo 
mūsų samprotavimo. Nors 
įstatymas, kuris reikalau

ja, kad vaikai turi būti mo
kykloje iki 16 metų^ buvo 
didelis žingsnis pirmyn, ta
čiau dabar mes matome, 
kad jau reikia svarstyti rei
kalą pakelti tą mokyki, am
žių iki 18 metų... Aš tikiuo
si, kad po karo mes žygiuo
sime nuolatos pirmyn, kol 
kiekvienas vaikas žemiau 
18 metų amžiaus galės pa
švęsti visą laiką prisirengi
mui dėl darbo, vietoj būti 
priverstu stoti darbininkų 
armijon pirma, negu jis 
tam pasiruošęs.”

Karas, aišku, sutrukdė 
pastangas visai panaikinti 
vaikų darbą. Karas pagim
dė tokias sąlygas kad vaikų 
darbas labai žymiai paau
go. Tai bloga. Tai žingsnis 
atgal. Bet reikia tikėtis 
kartu su komisijonierium. 
Corsi, kad po karo tuojau 
vėl bus pradėta žyguot pir
myn linkui visiško panaiki
nimo nepilnamečių darbo 
Amerikos pramonėje.

reso daugumą.
Willkie sako, kad kaltas 

prezidentas. Kodėl jis kal
tas? Ogi, girdi, todėl, kad 
valdžia neparodė taupumo, 
kad visur pastebimas pini
gų eikvojimas, todėl Kong
resas pilnai savo vietoje, 
kai neduoda valdžiai dau
giau pinigų! Tai pusėtinai 
daug riebios demagogijos. 
Tai bandymas pasigerinti 
savo partijos h oo vėrinei 
daugumai ir negražus pasi
traukimas iš užimtosios po
zicijos taksų klausime. Su 
šita demagogiška pozicija 
Willkie nustums nuo savęs 
tuos darbininkus ir libera
lus, kurie iki šiol į jį gana 
prielankiai žiūrėjo.

Lietuviški Klerikalai ir 
Prezidentas

Jau seniai žinomas fak
tas, kad nelaboji traice iš 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
šnairuoja ant prezidento ir 
jo vadovaujamos vyriausy
bės. Jų spaudoje garbinami 
ir sveikinami tokie prezi
dento priešai kaip, Rey
nolds, kaip Chįęagos Tri
bune leidėjas McCormick ir

Taipgi labai gražiai ir 
teisingai kitu svarbiu klau
simu išsireiškė Joseph Da
vies, autorius knygos “Mis
sion to Moscow” ir buvęs 
Amerikos ambasadorius So
vietų Sąjungoje. Davies 
kalbėjo Floridoje, Rollins 
kolegijoje, apie mūsų santy
kius su Sovietų Sąjunga ir 
išsireiškė sekamai:

“Pavojus ne tik pergalei, 
bet ir taikai pareina iš to, 
kad gali išsivystyti politi
niai skirtumai tarpe Sovie
tų Sąjungos ir kitų Jungti
nių Tautų. Štai kame glūdi 
potencijalis pavojus. Kaip 
visuose gyvenimo reikaluo
se, taip šitie santykiai rem
sis pasitikėjimu, užsilaiky
mu, tolerancija ir pasišven
timu aukštam tikslui, kuris 
gyvuos tarpe tautų. Mūsų 
priešas tą žino labai puikiai. 
Mūsų priešas nesnaudžia. 
Dieną ir naktį be jokio per
sto j imo priešo užsięnio rei
kalų raštinė ir propagandos 
agentūros stengiasi įvaryti 
kylį tarpe Sovietų Sąjungos 
ir josios talkininkių. Su 
velnišku gudrumu naciai.

Penktadienis, Kovo 3, 1944,

nių ir negina jų gyvųjų in
teresų. Tai jau aiškiausias 
prezidento atmetimas ir pa
smerkimas.

Kokius gi ištikrųjų reika
lus gina tie, kurie Senate ir 
Reprezentantų Bute balsa
vo. prieš prezidentą, kaip 
subsidijų reikalais, taip da
bar taksų klausimų? Jau 
sakėme, ir tai yra aiškus 
faktas, kad visi organizuoti 
darbininkai remia prezi
dentą. Faktas yra, kad jį 
remia visa pažangioji vi
suomenė. Prieš jo progra
mą eina ir jo karinėms pa
stangoms priešinasi stam
bioji buržuazija, kurią pre
zidentas nori sunkiau ap- 
taksuoti karo reikalams.

Taigi, lietuviški klerika- 
jlaŲ šitaip pasmerkdami ir 
! atmesdami prezidentą, dar 
įkartą atsiduria stambiojo 
i reakcinio kapitalo pusėje. 
'Dar kartą jie parodo, kad 
jų tikrieji Amerikoje drau
gai yra fašistuoją Hears- 
tai, McCormickai ir Rey- 
noldsai. A. B.

nuolatos darbuojasi ‘abie
jose gatvės pusėse...’

“Mūsų Jungtinių Valstijų 
žmonės gali labai gražiai 
prisidėti prie ateities tai
kos, jeigu jie j ieškos dau
giau šviesos, o mažiau kar
ščio politiniais klausimais, 
kuriuos iškelia mūsų ko
vingoji talkininkė. K o 
mums reikia, tai protinges- 
nio faktų ištyrimo ir ma
žiau priėmimo ir pakarto
jimo Goebbelso melų. Tas 
faktas, kad mes turime 
skirtingus ideologinius su
pratimus apie valdžios for
mas, jokiu būdu neturi 
kenkti mūsų bendradarbia
vimui su Sovietų Sąjunga 
dėl palaikymo pasaulyje tai
kos ateityje dėl labo mūsų 
visų.”

Mūsų tūla spauda visai 
pamiršta šitą dėsnį. Pamir
šta ji, kad gaudymas ir 
kartojimas Goebbelso melų 
prieš Sovietų Sąjungą yra 
vanduo ant Hitlerio malū
no. Gaudydama ir kartoda
ma tuos melus, ta spauda 
ne tik kenkia pergalei, bet 
taipogi ir ateities taikai. 
Kiekvienas Gobbelso propa
gandos melas, pakartotas 
lietuviškoje spaudoje, prisi
deda prie atidėjimo perga
lės ir padidina Jungtinių 
Tautų karo kaštus gyvybė
mis ir krauju.

CLEVELAND, OHIO
Vieša Padėka

Širdingai dėkavojame ALM 
K draugėms, kurios atsilankė
te į mūsų sūnaus išleistuves 
ar prisiuntėte dovanas, tai bu
vo vasario 6 d., 1943 metais, 
tada buvo atsilankę apie 20 
ypatų.

Prabėgus metams, kada va
sario 6 d. parvyko sūnus, tai 
jūs vėl surengėte sueigą, kur 
dalyvavo 26 ypatos ir įteikėte 
gražių dovanų. Drg. lloman- 
dienė mūsų kliubo pirmininkė, 
pasakė gražią kalbą, o draugė 
Macanienė ir Kruger daugiau
siai darbavosi. Visoms širdin
gai ačiū!

Sūnus išvyko vėl į tarnybą 
vasario 11 d., palikdamas 11 
mėnesių sūnelį ir dar sergan
tį ir visus savo mylimus. Vė
liau gavome žinią, kad jis ap
sistojo Oklahomos valstijoj.

Visiems dėkingi,
P. A. Radzevičiai.

Pirmu kartu Laisvės baza- 
ras bus taip didelėse ir puoš
niose salėse: Grapd Paradise 
salėse, 318 Grand St., Brook
lyn, N> Y. lyyks kovo-March 
3, 4 ir 5, dienomis.
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SLA Narės Skundas Prieš Dargio Sauvalių
Laisvės Redakcija gavo ko

piją SLA 353 k p. narės, Mary 
Imbras, laiško tos organiza
cijos prezidentui F. Bagočiui, 
jos skundo reikale prieš dikta- 
toriavimą P. Dargio minėtoj 
kuopoj, kur jis yra “viskas,” 
nuo prezidento iki sekreto
riaus, ir su nariais elgiasi, kaip 
jam 
pija.

patinka. Seka laiško ko-

Sausio 31 d., 1944
Prez. F. BagočiusSLA

Sekr. M. J. Vinikas ir

m.
laužymą

Re: Skundo ant 353 kp. pirm. 
P. Dargio.
Gerbiamas Prezidente:

Jūsų laišką, iš sausio 13 d., 
š. m., gavau. Ačiū Jum, kad 
Jūs rūpinatės mūsų organiza
cijos reikalais. Taipgi gavau 
Jūsų laiško, rašyto sekr. Vini- 
kui, iš sausio 4 d., kopiją.

Kaip jau Jums yra žinoma, 
dėlei įvykių SLA 353 kp. susi
rinkime, laikytame lapkričio 
14 d., 1943 m., dėlei ko rem
damasi SLA konstitucija, SLA 
353 k p. susirinkime gruodžio 
12, 1943, padaviau skundą 
kuopoje už sužinų laužymą 
SLA konstitucijos, ant kuopos 
pirm. P. Dargio. Sykiu raštiš
kai pareikalavau, kad minėtas 
skundas būtų perkeltas į P. T., 
kaip nusako konstitucijos sky
rius XV, par. 1, subpar, c). 
Kadangi skundo nuorašą, sa
kote, Jūs gavote nuo SLA se
kretoriaus ir jį turite, tad čion 
jo nepakartosiu. Tiek pastebė
siu. Kokį prierašą prie mano 
skundo padarė P. Dargis, tai 
nežinau, bet suprantu, kad 
kuopos fin. sekr. viską P. T. 
pasiuntė ir sekr. M. 
kas gavo.

Centro sekr. M. J. 
gavęs mano skundą,
elgtis, kaip konstitucija nuro
do ir pasiųsti skundą Skundų 
ir Apeliacijų Komisijai, jis li
pa per Skundų ir Apeliacijų , 
Komisijos galvas ir pats, ne
turėdamas jokios juridinės ga
lios, bando advokatauti P. Dar
gini, ir ve kokį juokingą laiš- ti darodymai ir protokolų nuo- 
ką man prisiunčia. Laiško ko- r^šai liudija:

J. Vini-

Vinikas, 
vietoje

nubaustas, tai kiekvieno nario 
yra pareiga daboti SLA ir jos 
konstitucijai ir, permačius, kad 
kur nors SLA organizacijoj 
vystosi koks chuliganizmas ar 
tam panašiai, SLA nario parei
ga užbėgti tam už akių ir dėti 
pastangas, kad eitų organiza
cijoj, kaip šios šalies įstatymai 
ir SLA konst, nurodo. Paste
biu SLA sekr ir sykiu SLA 
Prez., kad mano skundas yra 
skundas ant 353 kp. pirm. P. 
Dargio už sužinų.
SLA konstitucijos, o ne kokia 
apeliacija, bausmės dovanoji
mas ar tam panašiai. Kad pa
grįsti savo skundą SLA kon
stitucijos pamatais, tai skunde 
ir nurodžiau faktus.

Kad kuopos mėnesiniame su
sirinkime, lapkričio 14 d., 
1943 m., kuopos pirmininkas 
P. Dargis pasisavino sau galią, 
visai nesiskaitydamas su kon
stitucijos patvarkymais, kaip 
nurodo konstitucijos Skyrius 
XV, paragrafas 2, be jokio 
formalio skundo, be teismo ir 
be teisėto balsavimo, pats savo 
galia suspendavo virš minėtos 
kuopos narę M. Imbras, atim
damas visas narės teises minė
toj kuopoj sekantiems 6 mė
nesiams. Toks jo elgęsis, tai 
negirdėtas dalykas, tai sužinus 
laužymas konstitucijos, tai te
rorizavimas SLA narių.

Dar kartą pastebiu, kad pa
grindinis skundo klausimas, tai 
yra konstitucijinis klausimas, 
ir ot, Susivienijimo Stovio, 
Skundų ir Apeliacijų Komisi
ja, gavus mano skundą per 
sekr. Viniką, privalo tyrinėti 
mano skundą ir konstitucijos 
skyrių XV, paragrafą 2, ar 
reiškia mums ką minėtas kon
stitucijos paragrafas? Toliau 
P. T. turi spręsti ar barkšte- 
lėjimu į stalą be formalio 
skundo, be teismo, be balsavi
mo konstitucijos nurodytu bū
du, galima SLA nariai bausti, 

;spenduoti ir iš organizacijos 
' išmesti ar tam panašiai.

Kaip Prezidentas savo laiš
ke rašote, kad pas Jumis esan-

rašais, įrodyti, bet tas nesiri
ša su mano skundu.

3. Tvirtina, kad sekančiame 
kuopos susirinkime aš atsipra
šiau už savo pirmesni elgesį 
ir kad kuopa man uždėtą 
bausmę nuėmė? Į tai atsakau, 
kad aš jaučiuosi nepasielgus 
blogai ir neprasikaltus ir kuo
pos susirinkime jokio atsipra
šymo nedariau ir nedarysiu.

Biskis dėlei pačių nuorašų 
iš protokolų.

Kaip jau žinoma, formaliai 
nuorašus iš protokolų knygų 
daro kuopos protokolų rašti
ninkas. Ar ne ? Dabar, kas yna 
mūsų kuopoj protokolų rašti
ninkas? Povilas Dargis! Kas 
yra kuopos pirmininkas? Povi
las Dargis! Kas viską rekor- 
duoja ir nuorašus sutaiso? Po
vilas Dargis! Ant ko skundas 
yra paduotas? Ant Povilo Dar
gio ! Ar ne komedija ? Dabar 

Pennsylvania 
ir Jūs, Prezi- 
profesijos ad- 
kad Pennsyl- 
teisės aiškiai

Aukokime Tuojau! Skaitytojų Balsai

Šis vaizdas parodo, kaip Amerikos Raudonasis Kry
žius aprūpina savo karius frontuose visose pasaulio da
lyse. Raudonojo Kryžiaus vyrai ir moterys turi būt pa
ruošti 1944 metams labiau negu bent kada. Nes jų užda
viniai yra didesni šiais metais. Visi turime aukoti Rau
donojo Kryžiaus Karo Fondui. Kas tik galime, privalome 
savanoriai darbuotis aukų rinkimui.

Kurie galite pasidarbuoti, prašome kreiptis į Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus lietuvių skyrių, kuris vadinasi 
Lithuanian-American Red Cross Committee, 427 Lori
mer St., Brooklyn 6, N. Y. Jūs būsit aprūpinti Raudonojo 

kuopos Kryžiaus aukų rinkimo vajaus medžiaga ir galėsite savo 
klausime naujos triusu prisidėti prie stiprinimo karinių pastangų, prie 

i susirinki- artinimo pergalės.
Lithuanian-American Red Cross Committee raštinė 

atdara kas vakaras iki 8 vai. šeštadieniais iki 5 vai. vak. 
kuris sako: i Galit užeiti paaukoti Raudonojo Kryžiaus didiesiems dar

ant kurio paduotas i hams ir galėsite pasitarti, kokiu darbu jūs galite prisi-

piją, sako, jis Jums pasiuntė, 
tai Čion nekartosiu, nes jį tu
rite. Kaip matome iš sekr. 
laiško, sekr. yra du reikalavi
mai, ir kadangi sekr. pasista
to savę konstitucijos nežinėlio 
rolėj, tai dėl pirmo sekr. rei
kalavimo pacituoju jam konst, 
skyrių XV, par 1, subpar, c) :

“Jei skundikas ar kaltina
masis raštu prašytų k-pos, pir
ma prasidėsiant nagrinėjimui, 
perkelti reikalą į Pildomąją 
Tarybą originaliam nagrinėji
mui, ^ai tas prašymas turi būti 
pripažintas ir tuojau visi jo 
reikalo dokumentai ir užrašai 
pasiųsti Susivienijimo Sekreto
riui, kuris perduos Susivieniji
mo Stovio, Skundų ir Apelia
cijų Komisijos Pirmsėdžiui ir 
Susivienijimo Stovio, Skundų 
ir Apeliacijų Komisija ištirs 
skundus ir jeigu ji patars mi
nėtą bylą nagrinėti, tai Pildo
moji Taryba paims originalę 
teisiamybę.” .

Ar dabar jau aišku?
Dėlei antro reikalavimo, pa

stebiu sekretoriui, kad, nežiū
rint ar narys nubaustas ar ne

1. Kad aš susirinkime.ne
tvarkingai elgiausi. Į tai galė
čiau pilnai atsakyti ir pasitei
sinti, bet kad tas su mano 
skundu nesiriša.

2. Kad ne Dargis, bet 
kuopa mane suspendavo, o 
Dargis, kaipo pirmininkas, tu
rėjo paskelbti tiktai vienbalsį 
kuopos tarimą? Į tai jau tu
riu Jums nurodyti, kuo Dargis 
vadovavosi kaipo kuopos pir
mininkas susirinkimą vesda
mas. Kokia tvarka ir kokiu 
konstitucijos paragrafu rėmė
si, kaip mane jis kaltino ir 
spendavo? Jei Dargis susirin
kimą vesdamas, nepaisė SLA 
konstitucijos, laužė konstituci
ją, susirinkimą vedė savotiškai 
prieš konstituciją, tai ar jau 
čia kuopa kalta? Juk Dargis 
yra Seimo pastatytas į Kon
trolės Komisiją, kad jis dabo
tų P. T. prisilaikyti SLA kon
stitucijos ir jis negali užsiginti, 
kad jis, nesuprasdamas kon
stitucijos, taip susirinkimą ve
dė. Ne tiesa, kad kuopa mane 
“vienbalsiai suspendavo,” į tai 
galėčiau pilnai, su narių pa

pažiūrėkime į 
valstijos teises, 
dente, kaipo iš 
vokatas, žinote, 
vania valstijos
nusako, kad prezidentas-pir- 
mininkas ir sekretorius nega
li būti tuo pačiu kartu, arba 
geriau pasakius, ypatai tuo 
pačiu kartu pirmininkaut ir se
kreto ri aut yra valstijos už
drausta. Manau, tą žino ir 
Dargis, bet ką jis paiso, kokių 
patvarkymų ?!

Dar dėlei tvarkos.
Sausio mėn., š. m., 

susirinkime, J 
valdybos, raštiškai : 
me pridaviau nuorašą konsti
tucijos Skyriaus XIX, par. 4, 
subparagrafo c, 
“Narys, ; 
yra skundas, gali kandidatuoti I jgįį prje padėjimo sukelti $200,000,000 Karinio Fondo, 
į urėdą, bet negali urėdo už- ’ 1 . • ... ,
imti, kol skundas nėra išnagri
nėtas.” Kaip jau pastebėjau, 
P. Dargis buvo praeitais me
tais kuopos pirmininku ir už
rašų sekretorium, taip ir da
bar, 1944 m., pasilieka, su pa
minėtu konstitucijos paragra
fu nesiskaito. Būtinai reikia, 
kad Prezidentas ar P. T. pa
darytų platesnę interpretaciją 
paskutiniai 
grafo. •

Kadangi 
P. Dargio 
yra konstitucijinės 
reikalas, kuris liečia tvarką 
organizacijos ir kadangi orga
nizacijos tvarkos reikalu rūpi
nasi visi SLA nariai, tad svar
bu būtų matyti šį reikalą spau
doj paskelbtą, ypač mūsų or
gane

paminėto subpara-

mano skundas ant 
ir paminėti faktai 

svarbos

vi-

APOLLO Theatre “ BOSTON, MASS.

JIE VIS DAR JUUOKIASI IR DAINUOJA

SPRING SONG
(Pavasario Daina)

NAUUJA MUZIKALĖ SOVIETINE DAINA
Eugene Petrovo Apysaka Muzika Dmitri Kabalevsky

RODYS TIK DVI DIENAS

Šeštadienį ir Sekmadienį, Kovo-March 4 ir 5
Rodymas tęsis nuo 1 iki 10:30 P. M.

Vertimas iš rusų kalbos į anglų.

Pamatykite šią interesingą ir nepaprastai gražią filmą, kuri 
suteikia abu: Muzikalę programą ir apšvietą.

Tėvynėj.”
Mary Imbras,
SLA 353 kuopos narė, 
1568 Clarkton St., 
Pittsburgh, 4, Pa.

S.: SLA nariams ir
siems skaitytojams paaiškinu, 
kad P. Dargis suspendavo ma
ne už tai, kad atsisakiau pa
imti dvi lioterijos knygutes ir 
tuo klausimu kalbėjau, kada 
Dargis norėjo, kad aš tylėčiau, 
tai toks buvo “netvarkos užsi
laikymas susirinkime.”

Į virš minėtą mano paaiš
kinimą prie skundo, SLA pre- 
zid. F. J. Bagočius, laiške iš 
vasario 3, 1944, sako: “Jei 
narys ar narė susirinkime ne- 
užsilaiko tvarkoje, kodėl pir
mininkas, einant Roberts Ru
les, negali betvarkiai esantį 
asmenį nubausti.” Toliau sa
ko: “Jei narys neapeliuoja į 
susirinkimą, kuris panaikina 
pirmininko uždėtą bausmę 
dviem trečdaliais balsų, toks 
pirmininko patvarkymas yra 
teisėtas.” Tai, ot, kaip inter
pretuoja prez. F. J. Bagočius 
SLA konstituciją ir tvarką! 
Sulig jo interpretacijos, visi 
kuopų pirmininkai gali na
rius spenduoti ir bausti, jei 
tam nepasipriešina kuopos su
sirinkime du trečdaliai narių. 
Pagalvokite, SLA nariai, apie 
Dargį ir Bagočių.

M. I.

10% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BY TH E 
AXIS LATERI

Įžanga nuo 12:30 iki 1 P. M. 25c. Vaikams 15c visą dieną.
.........................................  I —I N 'I' I ■ Į I ——I I II —

Tėvai, kurių sūnūs tarnauja Armijoje, kareivių žmo
nos, broliai, seserys ir visi širdingi žmonės, kurie nori’ 
padėti savo šalies kariams, .kurie nori greito karo laimė
jimo, privalo patys aukoti ir darbuotis, kad kiti aukotų 
Raudonajam Kryžiui. Tuojau aukokime, tuojau stokime 
į darbą. Mūšiai eina be pertraukos, sužeistiesiems reikia 
pagelbos, o tą pagelbą jiems gali suteikti tik Raudonasis 
Kryžius, kurio atstovai visada ir visur yra greta mūsų 
karių.

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

Bostono ir Apylinkes Žinios
iš ALDLD 2-ros Kuopos

Vasario 24 d.
teratūros Draugijos 2 
nesinis susirinkimas.
narių dalyvavo šiame 
kime, kaip pereitame, 
kurie nariai ėmė

platintoja

atsibuvo Li
le p. mė- 
Mažiau 
susi ri li
nes kai

d ai y v ūmą 
svetingame pokilyje, Statlerio 
viešbutyje, kur buvo priimtu
vės sovietinių karo veteranų 
per Russian War Relief.

Iš raportų paaiškėjo, kad 
2-ros kuopos paskaitų vaka
ras labai gražiai ir sėkmingai 
praėjo. Buvo paskaita “Krikš
čionybė ir Svietiškas Moks
las,” bet per trumpa dėl jos 
interesingumo, nors apie 45 
minutes užsitęsė. Susirinkusie
ji užkandžiaudami “senvičius” 
su kava • po paskaitos sumetė 
aukų kuopos reikalams virš 
$33.

Kuopos knygų
M. Dambrauskienė išdavė ra
portą su atskaita ir pinigus 
kuopai pridavė už parduotas 
knygutes.

Taipgi, draugai Dambraus
kai, (vyras.ir žmona), patiekė 
gražų raportą iš Laisvės va
jaus pasekmių, jie abu dau
giausia ' darbavosi, bet lenkty
nės ėjo kuopos vardu ir buvo 
laimėta dovana $18. Buvo at
naujinta 35 senų skaitytojų 
prenumeratos ir 13 naujų gau
ta, viso $300 pasiųsta Laisvei. 
Pirmą syk Bostonas stojo į 
vajaus lenktynes ir taip gerai 
pasižymėjo. Susirinkusieji reiš
kė Dambrauskams už tai ačiū, 
bet didžiausias ačiū už jų nuo
širdumą, kad jie gautą iš Lais
vės bendrovės dovaną $18 pri
davė k-pai, rekomenduodami, 
kad būtų paaukota tie pinigai 
pundeliams, t. y., Lietuvos ka
ro nukankintųjų, gelbėjimui.

Susirinkimas tuojau prisidė
jo, kad sudaryti dvidešimtinę 
ir tapo sudėta $3, tai viso 
kuopos iždininkas pasiunčia 
$21 Liet. Teik. Pagalbos Ko-

50 centų: J. Masteika, D. G

Jtįsius, J. šūkis, G. Lekas, M. 
Dambrauskiene ir po 25c: J. 
Petruškevičia ir G. Bražinskas.

Kuopos sekretorius J. Pet
ruškevičius tapo darbe sužeis
tas; biskį apdegė kojas. Bet 
susirinkiman atkrypino.

Knygute “Melai ir Tiesa 
apie Lietuvą” jau platinama. 
Visi lietuviai turėtų ją įsigyti. 
Knygiai Dambrauskai parda
vinėja. Knygutės turinys la
bai svarbus ir autorius puikiai 
rašo, traukia skaityti.

Susirinkimas svarstė, kad 
prelekcijų bei paskaitų turėti 
dažniau ir nominavo du prele
gentu, taip, kad už poros mė
nesių 2-ra Luopa galės turėti 
dubeltavas paskaitas: dvi te
mos.

Fin. sekr. J. šūkis pranešė, 
kad jau virš 50 narių užsimo
kėjo duokles už šiuos metus.

D. J.

Žodis Korespondento

Sekiau visas diskusijas Lais
vės Suvažiavimo, kaip draugai 
išsireiškė apie laikraščio turi
nį ir korespondencijas, kurios 
telpa dienraštyje.

Draugas A. Bimba sakė : “su- 
i tinku, kad reikėtų. Laisvę ge- 
I riau apdirbti ir įvairesnių raš
tų jon dėti. Tatai galima bū
tų padaryti, ypač, jeigu jūs, 
korespondentai, ir kiti bendra- 

į darbiai, padėtumėte. Bet fak
tas, kad beveik Visi mūsų ko
respondentai yra savamoks
liai, nebaigę net pradinės mo
kyklos ir nesutvarko savo raš
tų. Daugelis korespondencijų 
taip prastai apdirbtos ir be
veik nesuprantamos, kad ga
vęs nežinai, ką daryti ar mė
ginti taisyti, ar mesti šalin. O 
jeigu kurią nesvarbią ar nesu
prantamą vietą išbraukei, tai 
k o res p o n d e n tas u žsi r ū sti n a.
Jam atrodo, kad išmestas auk
so gabalas, o palikta tik sut-i 
ros.”

Aš mielai sutinku su drg. 
A. Bimba, nes esu vienas iš tų 
korespondentų. Savamokslis, 
nes neturėjau progos lankyti 
mokyklos ir labai apgailestau
ju, kad tokiuo pasilikau, bet 
nieko nepadarysi, kad aplin
kybės neleido mokslo atsiekti.

Aš žinau, kad mūsų apylin
kėje yra daug geresnių rašė- 
jų, kurie moka gerai apdirbti 
raštus, daug geriau korespon
dencijas sutvarko, bet kur jie 
yra? Kodėl jie nerašo? Aš 
mielai jiems paduočiau savo 
ranką, jeigu jie duotų žinutes 
iš mūsų kolonijos.

Antras dalykas, kaip drg. 
Bimba sako, kad koresponden
tas labai užsirūstina, jeigu ko
kią vietą išbrauki. Jam išrodo, 
kad auksa išbraukė, o sutras 
patalpino.

Aš nemanau, kad nors vie
nas korespondentas auksą te
nai rašo, arba sutras. Aš ma
nau, kad kožnas koresponden
tas stengiasi aprašyti žinutes 
teisingai, kaip geriau galima. 
Aš niekada nesu užpykęs, kad 
mano rašinėlį pertaiso, kad 
gražiau skambėtų. Bet kaip 
kada pasitaiko, kad išbraukta 
viena vieta, o pridėta visai ki
tokį sakiniai, kurių tenai visai 
nebuvo. Tai tik tada korespon
dentas užpyksta.’

Man rodos, kad tiek palen- 
gvintumėt savo koresponden
tus, jeigu laikraštyj pasakytu
mėt, dėl ko korespondencija 
netelpa. Tai tada žmogus žino- 3. Kodėl mes

iš visų miestų, tai žmonės žino, 
kas atsitinka kituose miestuo
se. žinoma, jeigu žmogus gy
vena New Yorke, tai apie tą 
miestą ir rašo.

Aš visada peržiūriu žinutes 
iš visų- miestų, jeigu tik jos nė
ra per daug ilgos.

Viso gero dėl jūsų, draugai.
Jūsų bemokslis

Korespondentas.

SOVIETU KARININKAI 
TALKININKU PRATIMUOSE
London. — Paskutiniuose 

dideliuose amerikiečiu karo 
manevruose Anglijoje da
lyvavo keli Sovietų admiro
lai ir vienas generolas. Jie 
stebėjo įvairius amerikiečių 
pratimus ir įrengimus, ku
riais bus daroma įsiverži
mas į Europos sausumą 
prieš Hitlerį. Sovietų kari
ninkams buvo rodomi visi 
talkininkų pabūklai.

LDS Seki. J. Gasiūno 
Prakalbų Maršrutas

LDS 1-mas Apskritys rengia 
prakalbų maršrutą J. Gašlū
nui, “Tiesos” redaktoriui ir 
LDS veik, sekretoriui. Prakal
bos įvyks sekamose vietose:

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 11 d. 
vakare, Liet. Tautiško Namo 
apatinėje svetainėje.

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

nėje.
Norwood, Mass., kovo 12 

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:
Kaip ■ mes turime prisidėti 
prie Lietuvos išlaisvinimo ir 
atbudavojimo.
Kaip greit mes pasieksime 
pilną pergalę ant fašizmo.

; turime remti 
prezidento Roosevelto kan
didatūrą ketvirtam termi
nui.
Kas kenkia lietuvių vieny
bei.
Kodėl svarbu prigulėti prie 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo.

d

19

d., 
17

“Aš beveik jokių knygų ne
skaitau, bet jūsų rinkinį, 
kai pradėjau, tai ir gulti 
eidamas dar nusinešiau su 
savim j lovą!” —
—sako Jonas Jakulevičius, 

iš Brooklyn, N. Y.
Tai taip interesingas ir 

' palinksminantis yra
Atlikto Kriukio

DAUG LABU DIENŲ
Linksmų Eilių Rinkinys
Kaina su Prisiuntimu $1

Kad žūtų vargas 
ir skausmai, 

Gyvenk, kovok 
ir dirbk linksmai!

Kreiptis pas autorių
R. ŽIDŽIŪNĄ 

arba Laisvės Administracijoj 
427 LORIMER STREET 

Brooklyn, 6, N. Y.
Bostoniečiai šią knygą galit

1.

2.

tų, kad neaiškiai parašė ar dėl I 
kitokios kokios kliūties, kad, 
laikraštyje negali tilpti, nesi 
dabartiniame laike žmogus, 4 
nesusipažinęs su laikraščio 
aplinkybėmis, nežinai, ką ra
šyti. Man rodos, kad laikraš
tis turi turėti korespondencijų

5

Hartford, Conn

DU GRAŽŪS VAIDINIMAI

Laisvės Choras iš Hartford, Conn., Perstatys

“Dėdės Silvestro Kieme”
Drama iš Lietuvos Partizanų Veikimo.

“Buvo Klaida”
Komedija iš Amerikos Lietuviu Gyvenimo.

Sekmadienį, Kovo 5 March,
ŪKESŲ 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
ves Choro lošėjai gerai tam jau pasiruošę. Pamatykite 
Lietuvos partizanų kovos veiksmus prieš Vokietijos fa
šistus, ir lietuvių Amerikoj gyvenimą.

KVIEČIA VISUS — RENGĖJAI.

&&&&
i
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Bridgeport, Conn.

(Tąsa)
— Nepaprastai dėkingas, grafiene, už 

malonų pakvietimą ir labai džiaugiuos 
tamstos asmenyje sutikęs vieno vokiečių 
armijos karininko žmoną, — pasakė ji
sai.

— Tikiuosi, jūsų prakilnybe, kad tam
stai nebus nuobodu mūsų draugijoje.

— O, ką tamsta, ką tamsta! — protes
tavo pulkininkas.

Stefanija, apsupta karininkų, nuėjo į 
salę.

Zonnenburgas sulaikė šmultkę.
— Pone leitenante ar jūs pastatėte 

sargybinius aplink sodybą.
— Pastačiau, pone majore!

Edvardo kabinete sėdėjo keletas žmo
nių. Čia buvo Edvardas, vakar sugrįžęs 
iš Varšuvos, tėvas Jeronimas, kunigaik
štis Zamoiskis, Barankevičius, vikarinis 
vyskupas Benediktas ir dar trys jauni 
vyrai, civiliškai apsirengę.

Prie Liudvikos apartamentų durų sė
dėjo Juozapas. Kai pasirodė tarno prilai
komas senasis kunigaikštis Mogelnickis, 
Juozapas pagarbiai atidarė duris ir tuoj 
prieš pat tarno nosį uždarė.

— Gali eiti. Pašauksiu, kai prireiks.
Sūnus nesuprasdamas patraukė pečiais 

ir pradėjo leistis laiptais žemyn.
— O kur tas valkata Mečislovas? Tu 

jį prižiūrėk, Adomai. Dar viešpaties bau
smė !...

Adomas sustojo ir nesmagiai pasižiū
rėjo į tėvą.

— Nuo vakar vakaro, po to, kai sumu
šė Prancišką, nemačiau jo. Sako, kad 
nuėjo pas kareivius į folvarką.

Tėvui pasirodžius, Edvardas atsistojo.
— Na, dabar, rodos, visi susirinkę. Kol 

ten, apačioje, linksminsis, mes suspėsi
me šį tą pasišnekėti. Susipažink, tėve,— 
pasakė Edvardas, kai Kazimieras Mo
gelnickis sustojo prieš pasikėlusius ne
pažįstamus jaunus vyrus.

— Kapitonas Vrona, — prisistatė vie
nas, išblyškęs, karščiuojančiomis akimis.

— Leitenantas Varneris, — ištarė ki
tas, grakštus, mėlynakis.

— Poručikas Zaremba, -----  niauriai,
storu balsu pasakė trečias, kresnas, 
trumpai nukirptais plaukais.

f kambarį paskubomis įėjo Vladislo
vas.

— Edvardai vokiečiai atvažiavo — 
pulkininkas, keli karininkai.... Liudvika 
nuėjo į apačią. Girdi, tušą groja? Visi 
tavo įsakymai įvykdyti. Ar leisi man 
čia pasilikti?

— Ne. Eik į apačią svečių priiminėti.

Ateisi po pusvalandžio, — sausai atsakė 
Edvardas.

Vladislovas nepatenkintas suraukė vei
dą, tačiau kariškai apsigręžė ir išėjo. Šį 
rytą jis buvo “pakeltas” į podporučikius 
ir paskirtas būrio vadu Edvardo for
muojamame lenkų legione.

— Taigi, jeigu ponai leisite, aš pra
dėsiu, — visiems susėdus tarė Edvar
das.

Apačioje sklido mazurkos garsai.
— Poryt mes nutarėme pradėti. Il

giau delsti negalima. Viską pametę, aus
trai bėga į tėvynę. Šiandien sužinojome 
apie revoliuciją. Vokietijoje. Mūsų padė
tis nepaprastai sunki. Besitraukiančius 
vokiečius persekioja partizanų būriai. 
Greitai jie įsibraus čia. Ponas ZajonČ- 
kovskis sako, kad jų sodžiuose *jau pra
sideda.... Kaip jums žinoma, lapkričio 
septintąją Liubline suorganizuota lenkų 
vyriausybė su pepesininku Dašinskiu 
priešakyje....

Barankevičius piktai mostelėjo ranka.
— Tatai ne taip baisu, — nuramino jį 

Edvardas. — Tiesa, savo deklaracijose 
Dašinskis pažadėjo visuotinę, tiesioginę, 
slaptą ir lygią balsavimo teisę, astuonių 
valandų darbo dieną ir net perduoti že
mę valstiečiams, — pasityčiodamas kal
bėjo Edvardas. — Bet šiandien visa tai 
neišvengiama. Kai turėsim jėga, mums 
bus lengva visa tai atmesti. Kol kas — 
Dašinskio deklaracijos dėka — valstie
čiai patys saugoja dvarus: liaudies tur
tas, kaipgi! Svarbiausia—tai vienas, kad 
ginkluotos pajėgos būtų mūsų rankose. 
Kol kas turime šimtą žmonių.. Miestui 
užimti tiek pakanka. Miesto austrų įgula 
ištirpo. Vienintele jėga — vokiečių dra
gūnų eskadronas.... Tačiau su vokiečiais 
mes susitarsime. Juo labiau, kad ir 
jiems greitai neliks nė vieno kareivio.

— Iš kur jūs gavote tą šimtą žmonių?
— susidomėjo vyskupas, išdžiūvęs, kaip 
relikvija, senelis, automatiškai varstyda
mas rankoje rąžančių.

Iki šiol jis laikėsi vokiškos orientaci
jos ir dabar norėjo sužinoti, kiek patiki
mas buvo visas tas sumanymas, į kurį jį 
taip stipriai trauke tėvas Jeronimas.

— Tai dalis išformuoto austrų armi
jos lenkų legiono ir vietinės lenkų kari
nės organizacijos nariai. Na, be to, dar
— gerų šeimų jaunimas... Miestą užė
mę, jau kitą dieną mes turėsim trigu
bai... Prireikus, ponas Dašinskis pažadė
jo atsiųsti savo suorganizuotos liaudies 
milicijos būrį.

(Bus daugiau)

Milwaukee, Wis

Ištraukos iš Mano Dienyno
Tomis dienomis, kaip smar

kiai snigo, tai mes šapoj su
stojom galandę’ grąžčiukus, o 
pradėjom maliavoti mašinas, 
stalus... ir kas tik pakliuvo; 
net vieni kitiems prijuostes 
numaliavojom. Mat, laukėm 
atvažiuojant labai didelių po
nų; tai yra, vajaunų didelių 
asabų.

Febraliaus 16-tą, visi mūsų 
šapos darbininkai susirinkome 
gražiausioje Bridgeporto salė
je ir ten atvažiavo mūsų lau
kiami ponai: Raymondas Bald- 
winas (Conn, valstijos valdi
ninkas) ; generolas G. H. 
Drewry; mūsų šapos prez. D. 
Wagoner; laivyno departmen- 
to komandierius E. D. Taylor; 
mūsų miesto majoras McLea- 
vy ir kelios kitos labai aukš
tos asabos. Jie pasakė grau
džias prakalbėles ir pakvoli- 
no, kad mes labai ščyrai dar
bavomės. Ir už tai davė mums 
po mažiukę špilkutę.

Tiems ponams mūsų, šapos 
restauracijoj buvo pagaminta 
pietūs. Vadinasi, buvo nugala
binta labai daug kalakutų ir 
kitokių prismokų pagaminta. 
Bet, matomai, ponai turėjo 
prastą apetitą ir liko nuo jų 
daug kalakutienos, kad mes 
keli tūkstančiai darbininkų ži- 
vinomės per visą nedėlią nuo 
ponų likusia kalakutiena.

Dieną vėliau, po to špilku- 
tėmis apdovanojimo, tapo pa- 
liuosuota keli desėtkai darbi
ninkų nuolatiniam poilsiui; ki
tą dieną du kartus tiek paliuo- 
suota, o trečią dieną tris kar
tus tiek paliuosūota. Tame 
skaičiuje labai daug jaunų 
mergužėlių gavo ilgą poilsį.

Febraliaus 19-ta dieną ten
ka pasimatyti su Laisvės z.ece- 
riais ir redaktoriais. Aplanko
me Petro Kapisko įstaigą; ap- 
žiūrim tą langą, pro kurį va
giai aną dieną išsitempė labai 
daug dolerių ir su visa spin
ta. Pas Kapiską tenka susi
tikti P. Balsys, kuris tarnauja 
laivyne jūrininku.

—Ale koks tu jaunas, Bal
sy, — pastebėjau jam.

—Aš jaunas! Bet ve, žiūrėk 
į šį paveiksliuką, tai mano 
anūkutis. Jis dar daug jaunes
nis ir už mane, — atsako P. 
Balsys.

P. Kapiskas duoda ilgą ir 
gražų raidą savo dideliame 
“LaSąlle.” Jis labai smarkiai

kolektuoja pinigus Raudona
jam Kryžiui.

Subatos naktį tenka pasi- 
žiopsoti po New Yorką. Vė
liau naktį mažai kur matosi 
civilių žmonių. Kareiviai, jūri
ninkai, na, ir jauhos merginos. 
Subvėj, tik žiūrėk, tai prie 
kioskos kareivėlis bučiuojasi 
su mergužėle — prie kitos 
kioskos kita porelė sulipusi. 
Einant šaligatviu matai labai 
daug, tai prie lango, tai tarp
duryje myluojasi porelės.

Grand Central stotyje, tai 
tiesiog apgailėtinas vaizdas. 
Laukiamajam kambaryj visi 
suolai užimti sėdinčių ir gulin
čių kareivių ir jūrininkų ir 
dauguma jų miega; taipgi la
bai daug ir merginų; ką jos 
ten veikia—sunku pasakyti. 
Kiti kareiviai tiesiog ant ce
mento guli ir miega. Stotyje 
suolai yra kieti ir miegojimas 
labai prastas. Rodos, ar nebū
tų galima atgabenti šienikų 
tiems vargdienėliams karei
viams ! ?

Nedėlioj nusigabenu glėbį 
knygų “Daug Labų Dienų” į 
mūsų kliubą (Bridgeporte). 
Pirmiausia Vincas Ambrozai- 
tis, gaspadorius, sako:

—Duok man bent dvi “Daug 
Labų Dienų” knygas, nes aš 
visada mylėjau poezijas, ypa
tingai humoristines. Aš mylė
jau poezijas dar studentu bū
damas.

Kiti pasekė Ambrozaitį ii* 
šiuos žodžius rašant vargiai ar 
yra bent viena minėta knyga 
likusi neparduota.

Dzūkelis.

Maskva. — Sovietines jė
gos nuskandino Baltijos Jū
roje dar vieną vokiečių 
transporto laivą, 5,000 to
nu, c

Franko sako, būk Ispa
niją jau nešiunčianti karo 
medžiagų Hitleriui.
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I Le VANDA j 

i FUNERAL PARLORS i
I Incorporated I

J. LEVANDAUSKAS 
į Graborius-Undertaker |

| 337 UNION AVENUE
Į BROOKLYN, N. Y.

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

VILNIES

KALENDORIUS
1944 Metam

KNYGA IŠ 164-rlų 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.

Numirė Tadeušas Grinius, 
buvęs laisvos minties žmogus. 
Per ilgus metus priklausė prie 
Amerikos Lietuvių Susivieniji
mo ir Liet. Literatūros Draugi
jos. Senas Milwaukee gyven
tojas, buvo 53 metų amžiaus.

Velionis pereitame kare tar
navo Amerikos armijoje. Per 
kelis metus jis užlaikė galiū
ną, tai buvo gerai visiems mil- 
waukieciams pažįstamas. Pa
laidotas su militarinėmis apei
gomis į kareivių kapus. Buvo 
pavienis, turi giminių Milwau
kee mieste ir kitur. Lai jam 
būna amžina ramybė.

C. M.

Philadelphia, Pa

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
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 vakarienė.

Atskiras kambarys 
užėjimui grupėms. 
Nedėliomis atda
ras nuo 1 valan
dos dieną iki vėlai.

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
■ 4 .

Blokas nuo Hewes St. clevelterlo stoties. Tel. EVergrcen 4-9’508

BRONIAUS VARGŠO
(LAUCEVIČIAUS)

GYVENIMAS IK DARBAI
PARAŠĖ DR. A. PETRIKĄ

• 32 Puslapių. Kaina 15c' •

Bronius VargšastLaucevičius 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.

•W*'!

Lietuvių Literatūros t)raugi- 
jos 141 kuopos susirinkimas 
įvyko vasario 27 dieną. Narių 
dalyvavo gražus būrelis, bet 
galėjo būti ir daugiau. Drg. 
J. Juškienė prisirašė, kaipo 
nauja narė. Už 1944 metus jau 
sumokėjo duokles 14 narių, 
tai pradžia gera.

Nutarta paaukoti $5 pagal
bai lietuvių raudonarmiečių. 
Nutarta visiems rinkti drabu
žius ir kitokiais būdais gelbė
ti lietuviams, pasitraukusiems 
giliau į Sovietų Sąjungą. Nu
tarta darbuotis, kad sėkminga 
būtų vakarienė, kurią bendrai 
kuopa rengia su LLD 10 kuo
pa, kovo 12 dieną, Liaudies 
Name. Sanoj.

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
direktorius

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

būsite patenkinti

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Lowell, Mass.
Vasario 20 dieną atsibuvo 

susirinkimas DLKVK kliubo. 
Komitetas pranešė, kad kliu- 
bas pirko Ketvirtos Karo Pa
skolos bonų už $1,500. Nutar
ta paaukoti Raudonajam Kry
žiui $25. Tai labai puikus dar
bas.

V. Ramanauskas davė ra
portą iš smetonininkų suva
žiavimo, kuris įvyko New Yor
ke. Sakė, būk ten dalyvavo 
350 delegatų, jų tarpe, 60 
daktarų ir virš 60 advokatų. 
Gyrėsi, kad suvažiavimas pa
aukojo užlaikymui smetoninin- 
ko Balučio $500, kaipo “atsto
vo” Anglijoj, nes tas diploma
tas gyvena skiepe, taipgi ki
tam “atstovui” A. Lozoraičiui, 
kuris yra Italijoj, ir išnešė 
daug rezoliucijų.

Iš jo raporto pasirodė, kad 
tame jų suvažiavime nekalbė
jo apie Lietuvos vargingus 
žmones, bet ,tik apie Smeto
nos “atstovus,” kaip jiems pi
nigų. padaryti. Gyrėsi, kad su
važiavimas gavo $7,000 aukų, 
bet nepasakė, kiek jie iš tos 
sumos paskyrė Lietuvos parti
zanų pagalbai, kurie kovoja 
prieš Hitlerį, matyti, kad nie
ko. Nieko ponai nepaskyrė ir 
lietuviams vaikučiams, kurie 
gyvena giliau Sovietų Sąjun
goje ir kuriuos galima parem
ti per Russian War Relief, mū
sų prezidento užgyrimu suor
ganizuotą įstaigą.

Iš visko matyti, kad to su
važiavimo dalyviai rūpinosi, 
kaip Lietuvon grąžinti ponų ir

turčių viešpatavimą, kaip grą
žinti ant liaudies sprando sme
toniškus fašistus, kurie prisi
glaudę pas Hitlerį po sparnu 
ir dreba, kada Hitleriui arti
nasi galas.

Tai matote, kokis skirtumas. 
Įvykęs Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimas gavo sveikinimus 
ir padėkavones už pagalbą 
nuo Lietuvos partizanų, lietu
vių veikėjų, raudonarmiečių ir 
jis nutarė remti jų sunkią ko
vą prieš hitlerininkus, o pas
kui ištiesti pagalbos ranką Lie
tuvai, kada ji bus išlaisvinta iš 
po nacių jungo.

Ponų suvažiavimas rūpinosi 
“atstovais” ir kaip valdyti, 
kaip smaugti ateityje Lietuvos 
žmones, kaip suvaržyti jų lais
vę. To niekados tie ponai ne
sulauks. Lietuvos liaudis nusi
kratys hitlerininkų ir kartu 
savo tautos išgamų. Lietuva 
bus laisva, bet darbininkiška.

Senis.

> «■»< >«■»*<»j F. W. SH ALINS į
i (Shalinskas) į

FUNERAL HOME
! z 84-02 Jamaica Avenue 1
’ Opposite Forest Parkway 1
* WOODHAVEN, N Y 1
j ★ ★ ★ '

Suteikiam garbingas I ai d otų ve*

8150
Koplyčias suteikiam nemoks

1 mai visose dalyse mieste
. Tel Virginis 7-449^

><■»(>—HI—K1 I— IM—<»«■»< >—< >—<♦*«

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US J. GARŠVA
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokiu 
Vynų ir Degtines 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Graborius-lJndertaket 
Laidotuvių Direktorių, 
išbalsamuoja ir laidok ** 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMEN N« 

(KOPLYČIA
Parsamdo automobilius *»- 

-ietas veselijom krikštvn... 
ir kitkam

231 REDFORD AVFNU 
BROOKLYN

Telephone* EVergreen «
ii -— ■ —

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

/.U. X.GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATĖIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS 

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

Telefonas EV. 4-8698« 159(Skersai nuo Republic Teatro)

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

• cijantams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg Jk8&42.................
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Sovietų Sąlygos Suomi- Jugoslavų Partizanai
jai Paveikia Bulgarus Atgavo Iniciatyvą
London. — Sovietų išsta

tytos Suomijai sąlygos dėlei 
karo paliaubų yra tokios 
žmoniškos, kad ir Bulgari
joj kilo viltis atsimest nuo 
Hitlerio karo be didelių 
Bulgarijai nuoskaudų. Tos 
Sovietų sąlygos darančios 
panašų įspūdį ir Rumunijai, 
kitai nacių pastumdėlei, 
kaip teigia N. Y. Times lon- 
doniškis korespondentas 

Reston, pasiremdamas ap
linkiniais pranešimais iš tų 
kraštų. Bet jis dar ir pats 
netiki, kad Bulgarijos ir 
Rumunijos valdovai drįstų 
greitai atsimest nuo vokie
čiu.

London. — Tito - Broz 
komanduojami, Jugoslavi
jos partizanai atgriebė 
veiksmų iniciatyvą ir visur 
atakuoja vokiečius, apart 
Slovėnijos ir itališkos Istri- 
jos, kur partizanai tebeveda 
apsigynimo kovą.

Sovietinės žinios prane
šė, kad per du mėnesius 
Jugoslavijos patrijotai už
mušė 6,000 nacių kareivių 
ir oficierių; kitą tiek prie
šų jie nelaisvėn paėmė.

Goebbels šneka, naciai 
būsią dar fanatiškesni, kai 
“kara laimėsią.”

Pagerbti Prancūzų La-i 
kūnai Sovietuose

Worcester, Mass
LAUKIAM KOVO 12-TOS
Jau gana ilgas laikas, kai 

mes savo kolonijoj turėjom 
prakalbas, todėl laukiame 12 
kovo ir moterų kuopos rengia
mų prakalbų. Dainų irgi turė
sime, nes pasižadėjo jų mums 
duoti du geri mūsų apylinkės 
dainininkai - menininkai Ig.

' Kubiliūnas ir Rožė Merkeliūtė, 
! bostoniečiai. Kalbės žymi ve-1 
teranė darbuotoja moterų ir | 
abelnai visuomenės gerovės i 
dirvoj Katrina Petrikienė iš

Į Brooklyn, N. Y. žinant kalbė- 
i tojos ir dainininkų kompeten- 
tiškumą galima pilnai tikėtis Į

i gražaus ir abelnai 
' parengimo.

Prakalbos - dainos

Maskva. — Sovietų vy
riausybė apdovanojo aukš
tais karinės garbės ženklais 
septynis franeūzų lakūnų 
Normandy būrio oficierius, 
kurie Sovietų fronte nušo
vė po kelis iki keliolikos vo
kiečių lėktuvų.

Penkiem to būrio nariam 
įteikė Garbės Legiono Or
dinus generolas Petit, gen. 
de Gaulle’o Kovojančiųjų 
Franeūzų atstovas Maskvo
je.

Dviem nukautiem francu- 
zam lakūnam taipgi skirta: 
Sovietų ordinai kaipo did- ■ tu vos Sūnų-Dukterų 
vyriam. Ordino dalinimo Draugijos Salėj, 
apeigas baigaint, orkestras 
grojo tautinį Franci jos
himną Marseljetę ir Sovie
tų himną.

sekmingp

įvyks Lie-
Broliškos

B. Muleranka, M. Ramanaus
kas, J. Burkauskas, J. Aibavi- 
čius, J. Kazlauskas, A. 'Zerke- 
lis, V. Jurkevičius, C. Arrison, 
L. Mankiene, M. Johnson, V. 
Staugaitis, A. Ramoška, O. 
Silks, F. Petrašiunas, M. Bart
kus, P. Bračikienė, M. Saba
liauskiene, V. Kazlau, A. Ling, 
A. Kasputis, A. Jekniunas, S. I 
Banas, J. Veiveris, Mr ir Mrs. 
Saliokas, J. Margaitis, J. ša- 
nas, S. Makaveckas, J. Sim- 
mans, J. Rarla, V. žaltauskas, 
J. šilanskis, A. Griška, A. Da
gilis, K. Naktinienė, Mališaus
kai, A. Verketiene, R. Kano
pa ir A. Dagilienė.

Po 50 centų : J. Concals, M. 
Pilkauskiene, M. Margaitienė, 
V. Vasiliauskienė, J. Pilkaus
kas, M. Nekžintaitienė, M. Ra-: 
moškienė, M. Zimermen ir K. J 
Micuta.

25c: M. 
gaitienė, V 
levičius, U 
Trunca. 
$100.

Draugės ir draugai, mes ta
riame jums širdingai ačiū už 
jūsų aukas!

Išlaidų pasidarė sekamai: 
svetaine 5 dol., kalbėtojo ke
lionės išlaidos $5.50, plakatai 
$3.50. Viso $14. Dėl lietuvių 
kovotojų ir jų vaikučių liko 
$86.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VYRAI AR MOTERYS
INDŲ MAZGOTOJAI

PRIE BUFETO
ir

INDŲ ATEMĖJOS
Dienom ar Naktim

Patyrimas Nereikalingas
Gera Alga

Nemokamai Valgis ir Uniformos
DEL INFORMACIJŲ ŠAUKITE

FIELDSTONE 3-3600 — EXT. 2054

HOWARD JOHNSON CO.
SPERRY GYROSCOPE

Lake Success, L. I.

HELP WANTE—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Merley, M. Stau-
Baublys, J. Yenu-
Grigaliunienė, J.

Su smulkiais viso

(58)

FABRIKO DARBININKAI
VYRAI IR MOTERYS 

AMŽIAUS 17-48 
Patyrimas Nereikalingas.

Gera Alga ir Daug Viršlaikių 
Pastovus Darbas.

BROOKLYN CROWN CAP CO. 
476 SUMNER AVE.

BROOKLYN (arti Fulton St.)

VYRAI IR BERNIUKAI
Fabriko Darbas, Patyrimas Nereikalingas.

UŽDARBIS, ĮSKAITANT VIRŠLAIKĮ 
APIE $33 Į SAVAITĘ

ODORA CO.
49 JUNIUS ST., 

BROOKLYN, N. Y.

OPERATORIAI
Patyrę kišenių siuvėjai, field jacketams.

Gerai mokama, darbas nuo kavalkų.
Šviesi, švari dirbtuvė.

KELLER PRODUCTS, 26 W. 17th St.
(54)

REIKALINGI 
VYRAI IR BERNIUKAI 

VIRŠAUS 18 METŲ AMŽIAUS 
GERA ALGA 

Darbininkai iš būtinų veiksmų nebus 
priimami.

C. BENNETT BOX CO.
1500 BLOOMFIELD ST., 

HOBOKEN, N. J.

JAUNOS MERGINOS
Lengvam fabriko darbui,
DIRBTI KARIELIUS

R.

BERNIUKAI 16—17, padėjimui prie išsiunti
mų ir priėmimų ; proga išmokti amato; 

nuolat; gera alga.
BRYANT PRESS, 52 E. 19th St.

VYRAI
BE PATYRIMO, 18 IKI 50 

PRADŽIAI 56^0 Į VALANDĄ. 
NUOLATINIS DARBAS.

MESINGER,
432 AUSTIN PLACE, 

ARTI 144th ST., & SOUTHERN BLVD.
(56)

STIKLO DARBININKAI
Patyrę prie dratinių špilkų skrybėlėms ir 

guzikams ir 1.1.
MEYER JEWELRY & NOVELTY CO., 

156 W. 34th St.

APVALYTO J AI
Aukštos klasės apartmentiniame name; geros 

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

Nuolatinis darbas. Malonus. 
Patyrimas nereikalingas. 

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

J. A. DEKNATEL & SON 
96-20 222ND ST., 

QUEENS VILLAGE, L I.
 (57)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

MERGINOS - MOTERYS

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)

Prakalbų Rengimo 
Komisija W. B.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

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

kovo 5 d., iš priežasties, kad Siety
no Choras važiuos j Brooklyną, dai
nuoti Laisvės Bazare. Mūsų kuopos 
daugelis narių priklauso prie Cho
ro, tad negalės dalyvauti susirinki
me. Susirinkimas įvyks 12 d. kovo, 
toj pačioj vietoj. — V. Žilinskas.

(51-52)

VYRAI—VYRAI 
REIKALINGI 

5—DIENŲ SAVAITĖ 
75c Į VALANDA 

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

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

Iš 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.

Lengvas Statymo Darbas
Pokarinės Progos

CADET AERONAUTICS
630 — 1st AVE.

JAUNOS MERGINOS
Patogioje įstaigoje, dienos šviesoje, 

KOSMETIKAI
TIMES SQUARE DISTRICT.

5 Dienos, 40 Valandų Savaitė 
Pradinė Alga $20 ; pakilimai priklauso nuo.

jūsų pačių.
Patyrimas nereikalingas.

TELEFONUOKITE—MISS MOGEL
BRYANT 9-0255 dėl pasitarimo.

MERGINOS
I Lengvam statymo darbui. Pokarinės i>rogo». 

ERNST, 106—7th AVĖ.

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

St. Draugai, dalyvaukite šiame su- 
atsiveskite ir naujų na- 

ir kitiems pasa-

4
įvyks 
Main

DALIAI LAIKO 
PILNAM LAIKUI

LAIVŲ APTARNAUTOJAI
KREIPKITĖS

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

PAPRASTI DARBININKAI
AMŽIAUS 25 IKI 50

Labai Gera Pradinė Mokestis
Manhattan Kariniame Fabrike 

Dieniniai ir Raktiniai Šiftai 
Atdari

dienos 
gražus

sirinkime,
29 Endicott I rių, nepamirškite, i

■ St., 7:30 vakarą. Rengėjos pra- kyd, kad dalyvautų. — Vaidyba.
( šo visuomenę įsitėmyti ir skait- 
' lingai dalyvauti.

(51-53)

Raudonoji Armija Keliolika
Mylių Prasiveržė Estijon i

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, Laisves redaktorius 
Brooklyn, N. Y. Įžanga veltui.
Kviečiame visus dalyvauti. (51-53)

pra-

Si.
M.
iš

Maskva. — Su Auvere, 
geležinkelio stočia Estijoj, 
Raudonoji Armija užėmė 
pozicijas vokiečių užnuga- 
rėje jau 16 mylių į vaka
rus nuo Sovietų Rusijos ru- 
bežiaus.

Išsiųsta Didelis Siuntiys Dra
bužių, Avalų ir Prezervuoto 

Maisto Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetui.

Kiek teko girdėti, tai Ame
rikos Demokratinių Lietuvių

i'Tarybos vietinis skyrius tik 
1 baigia organizavimosi darbą ir 
ruošiasi veiklai, kurios laukia 
Worcesterio demokratiniai nu
siteikę lietuviai ir, be abejonės, 
tarybos skyriui pradėjus šalpos 

! darbą, jie ateis į pagalbą.
Vienok ir tarybos skyriaus 

j formavimosi laikotarpiu lietu- 
' viai kovotojai už savo tėvynės 
i Lietuvos ir abelnos žmonijos 
i laisvę, kaip ir visuomet, nebu- 
i vo ir nėra pamiršti. Kovojan- 
i čius lietuvių pulkus ir Sovietų 
i Sąjungoj laikinai esančius mū
sų tautiečius worcesterieciu 
vardu gausiai remia Lietuvių 

varė 100,000 japonų pietinė-! Literatūros Draugijos moterų 
je ir pietiniai - vakarinėje į kuopa, šiuo tarpu pasiųsta di- 
Pacifiko Vandenyno srity-: delis siuntinys drabužių, avalų, 
se. (kenuoto maisto, kurį pridavė

E. Aniolauskaitė. Kuopa skyrė 
lietuvių šelpimo reikalams $130 
per Demokratinių Lietuvių Su
važiavimą, o šiame susirinki
me aukavo $10. Tai gražiai 
prisidėta prie 3-čio siuntinio.

Aldietė.

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

kovo pas d. Pralcikius, 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. Petrikienci, 26 d. ko
vo. Bus ir kitų svarbių dalykų ap
svarstymui. — P. Šlekaitis, sekr.

(51-53)

Japonų Nuostoliai
Piet. Pacifikas. — Skai

čiuojama, kad amerikiečiai 
ir jų talkininkai australai 
per kelis paskutinius mėne
sius užmušė bei į siųstus su-

žinome, 
Massa- 
redakt. 
miestų, 
Laisvės

buvo izo-

SO. BOSTON, MASS.
LDS Pirmas Apskr. kaip 

rengia prakalbų maršrutą 
chusetts valstijoj, “Tiesos” 
J. Gasiūnui. Surašąs visų 
kur prakalbos įvyks tilpo 
29 num., bet Bostonas
liuotas. Dabar, ant bostoniečių lai
mės, kad Lawrepcas negali suruošti 
del salės priežasties skirtojo dieno
je, tai bostoniečiai turėsime J. Ga
šlūną kovo 5 d., 2 
Broadway. Prasidės 
jis turės tą pačią 
Lowell, 7 vai .vak.
kviečia visus dalyvauti prakalbose. 
—Kom. (51-53)

vai. dienu, 376 
punktualiai, nes 

dieną kalbėti 
— LDS 62 kp.

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

savo misijos. Jis lankys 
lietuvių kolonijas.

Hartford, Conn.

GEORGE KLIMAS
Gamintojas ir rodytojas kalbi 

nių filmy, gali jums parodyti 
“KUPROTĄ OŽELĮ”

Auka Del Lietuvių Kovotojų
Atsibuvo prakalbos vasario 

20 dieną, kur .kalbėjo drg. D. 
M. šolomskas ir, galima pasa
kyti, kad šios prakalbos buvo 
labai pasekmingos. Suaukota 
dėl pagalbos lietuvių kovotojų 
Tarybų Sąjungoje šimtas do
lerių. Tai pasirodė, kad lietu
viai labai įvertina ir gausiai 
paremia Tarybų lietuvius ir jų 
vaikučius, taipgi ir karžygius 
Lietuvos partizanus.

žemiau 
vardės.

telpa aukotojų pa-

lie to, Klimas rodo filmas l.š 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.

Aksomaitienė auka- 
Lietuvos partizanų, 

$5 dėl lietuvių raudonarmiečių 
ir $5 dėl lietuvių vaikučių.

Alekas Klimas $10.
Po 5 dolerius aukojo: 

Kišk i imas, J. Bernott, O. ir 
Giraičiai.

Po 2 dulerius: P. Zeikus, 
Vasiliauskas, J. Berch, J. Vil
činskas, M. Bernott ir Mr. & 
Mrs.

$5 dėl

P.

Raulinaičiai.
1 dolerį: K. lįca4ĄU^ka».

PHILADELPHIA, PA.
Ateinantį sekmadienį, 5 d., kovo, 

2 vai. dieną įvyks Moterų 
apvaikščiojimo parengimas, 
koncertas, prakalbos ir kiti įvairu
mai. Parengimas įvyks Liaudies Na
me, 735 Fairmount Avė. 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)

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. ir LDS 66 kp. 

rengia vakarienę, 4 d. kovo, Liet. 
Kliubo salėje, 17 School St., pami
nėjimui moterų darbininkių šventės 
8 d. kovo. Turėsime skanių valgių 
ir gorimų. Pelnas bus skiriamas 
Lietuviams nukentėjusioms nuo fta- 
ro. 
te

Malonėkite visi dalyvauti, būsi- 
tikrai užganėdinti. — Kom.

(50-52)

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

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas jvyks 

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

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)

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- 

I lankyk į mūsų krautuvę ir susipažink su 
T geru maistu ir vitaminais, būtent:

Čielų grūdų rugine, 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- 
riems atsibodo mėsą valgyti arba Dakta- 
ras užgynė. Amerikoje tūkstančiai žmo- 
n*ų valgo meat substitutes ir jaučiasi pa- 
sitenkinę. Taipgi užlaikome “Diabetic ir 
Reducing Diet” maistą, tikrai gero Wheat 
Germ, Brewers Yeast, Vitamin E, ir se- 
karnų dalykėlių ir table tolių:
1. ADĮRON tabletėlės, kurie jaučiasi vi

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

iš Jūrų žolelių ir daugiau turi mineralų negu vaisiai ir 
300 tab. $2.50.

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

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

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

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

sudarytos 
daržovės.

sveikumo

4.

5.
6.

7.

kuinu $2.35. Bet jeigu pirksi šį

, VITAL HEALTH
465 LORIMER STR.t

FOODS
BROOKLYN, 6,,N< Y

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 Avė. 9-tos lubos.

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
VYRAI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
$25.50 I SAVAITĘ. NUOLATINIS DARBAS.

VAKACIJOS. KREIPKITĖS į
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-I’AUL, INC.

Kompanija nacionaliai žinoma, 50 metų, kai 
įsteigta. Gera proga vyram. Nuolatinis dar
bas. Patyrimas nereikalingas. Puikiausios 
darbo sųlygos. Muzika laike darbo. Gera al- 

ir pasirinkimai pakilimams. Apmokamos 
vakacijos ir kalėdiniai bonai.
randasi šiaur-rytinėje dalyje Phila-

KU

Firma 
delphijos, arti Franklin “L” Busais B. ir J. 
ir K ; gatvekariais linijom 3, 5 ir 59 ; gatve- 
karis 75 ir Bus “P” sustoja prieš pat fabri

kų. KREIPKITĖS 9 A.M. IKI 5 P.M.
PRADEDANT PIRMADIENĮ, BAIGIANT 

PENKTADIENĮ.
ŠEŠTADIENIAIS 9—12.

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

(56)

ŠLIPUOTOJAI 
ŠVEITĖJAI 

IR TEKINTOJAI
Prie lengvų chirurgiškų instrumentų. 

Nuolatinis darbas.
ARMIL,

923 Intervale Ave., Bronx.
(52)

PAPRASTI DARBININKAI
Geležis Lejyklai 

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.

i (53)

SUPERINTENDENT
3 kambarių upurtmentas. Gali dirbti ir kitur. 

27 šeimų namas. Skambinkite 
CUMBERLAND 6-4171

(52)

Wake Up, America p si
Wake up. Ameri

cans!
Make America’s 

answer roar out ‘ 
over the world. 
Every citizen must 

back the United States Army 
and Navy to victory—back them • 
with work and money.

Do your part: Buy United ; 
States Defense Bonds and 
Stamps at your post office, bank, 
or savings and loan*assoclatlon. 
Get Defense Stamps your re- I

Iš Būtinų Darbi? Reikia Paliuosavimo

UNION AIRCRAFT 
PRODUCTS CORP.

380 — 2nd Avc. (katnp. 22nd St., N. Y.)

(54)

TROKŲ DRIVERIAMS 
PAGELBININKAI

TURINTI NUOVOKĄ PRIE LEDO 
IR ANGLIES. 

GEROS ALGOS 
Kreipkitės 

MUTUAL ICE & COAL 
540 W. 50th St. 

Phone CIRCLE 7-5297

CO.

(52)

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

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

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

VIEŠBUČIŲ DARBININKĖS
KAMBARIU TVARKYTOJOS 
MAUDYNIŲ PRIRUOŠEJOS 
$21.25 I SAVAITĘ. KREIPKITĖS I 

HOUSEKEEPER
HOTEL ST. GEORGE

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

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

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

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

» . (55)

MERGINOS
Patyrusios operatorės ant bliuskučių (blouses).

GERA ALGA.
NUOLATINIS DARBAS.

TOLENTINO
186 EAST 123RD ST.

LEHIGH 4-9,345

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

OPERATORĖS
PATYRUSIOS ANT 

SINGER SEWING MAŠINOS 
DARBAS NUO KAVALKŲ.

GERA ALGA.
BENDRAI 90c Į VALANDĄ 

NUOLAT
BROOKLYN MILLS, INC.
451 BROADWAY (CANAL)

(52)

TURNERS IN 
AND LEARNERS 

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

EVergveen 7^4230.

MERGINOS 
'Dirbti Džlūlerlų Fabrike 

ENGEL BROS.
17 West 17th SU. New York.

(50)

MERGINOS
$26 už 48 Valandų Savaitę 

Lengvas Fabriko Dai’bas, Patyrimas 
Nereikalingas.

ODORA CO.
49 JUNIUS ST. 

BROOKLYN, N. Y.
(57)

MERGINOS
lie patyrimo. Lengvas fabriko darbas. $25.10
pradžiai. 46% valandų j savaitę. Pakėlimai

no dviejų savaičių. THE PRINCE CO.,
568 Broadway, N.Y. (katnp. Prince St.).

(54)

MERGINOS
Užkalinėti dėžules inašinšapėje. Patyrimas 

nereikalingas, 
GERA ALGA.

DIENINIAI ŠIFl'AI 48 VAL.
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo.
ANTON MACHINE WORKS 

52 Sands St., 
BROOKLYN, N ,Y.

(53)

MERGINOS-MOTERYS
Patyrimas nereikalingas. Būtinas darbas Dirb
ti prie vaikų megstinių, viršutinių drabužėlių. 
\ Nuolat. PRANCL KNITTING MILLS, 
25-40 49th St., ASTORIA, L.I. (30th Avė.)

(57)

MERGINOS
Mokytis daryti artificiales gėles; patyrimai 
nereikalingas. Gera alga linksmos aplinkybėm,

CORHAM,
__________ 260 — 4th Avc., N. Y.______ (53)

OPERATORĖS
Patyrusios prie Merrow ir Singer operatorė* 
ant vaikų megstinių drabužėlių. Gera alga.

WARWICK NOVELTY CO.
2961 ATLANTIC^ AVE., 

BROOKLYN, N. Y. (3-čios LUBOS>
(53)

JAUNOS MERGINOS
Interesingas darbas. $26 pradžiai, 48 valandų 

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

(58)

HEM STITCHERS
Patyrusios; Nuolat; Gera Alga; 35 Valandą 

Savaitė, pridedant viršlaikius.
BRATMAN,

838 6th Avė., (kamp. 29th)
_ ____________________________ (58»

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS
VIRTUVĖS DARBININKĖS 

SALAD GAMINTOJOS
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS

SKALBYKLOS DARBININKĖS
SALDAINIŲ PAKUOTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI
PROGOS PAKILIMUI

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS 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 SAG1OJIMO MAŠINOS.

BROOKLYN MILLS, INC
451 BROADWAY (CANAL)

VALYTOJOS 
PROSYTOJOS

MERGINOS BENDRAM 
DARBUI

NUOLATINIS DARBAS. GERA
GLORIA JEAN

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

ALGA.



Šeštas Puslapis Laisve, Lithuanian Daily News Penktadienis, Kovo 3, 1944

Visi į Laisves Bazaro Atidarymą Penktadie
nio Vakarą, Taipgi Kitom Dviem Dienomis!
Ilgai lauktasis mūsų metinis 

bazaras jau čia pat. Pažarui 
dovanų turime gražių-praktiš- 
.kų ir puošmenimų. Turėsime ir

A Ulonu. A nd t-1 son (Žilinska ii ė) 
Jos vadavau juntas A ido Choras 

d a irt n os f ai is rėš buza re.

skanių dovanų. Programas tu
rėsime gražias, dėka brookly-

n iečių lietuvių Aido 
Great Neck lietuvių 
Chorui ir Newarko 
Sietyno Chorui ir 
kyt ojoms — Aldonai
son (Žilinskaitei), Almai Kas- 
močiūtei ii- Bronei L. šalinai- 
tei.

Pirmyn
lietuvių 

jų mo-
Ander-

Kas vakarą bus šokiai, 
šaunios Antano Pavidžio 
dio Orkestrus.

prie
į bankietą, ne- 
visokių karštu 

prieinamomis 
gėrimų.

KELRODIS.
Visomis dienomis bazaras 

bus 2-jose didžiausiose GRAND 
PARADISE salėse, 318 Grand 
St., kampas Havemeyer St., 
Brooklyne.

Atvažiavus BMT Jamaica li
nija išlipti MARCY AVE. sto
tyje ir eiti Marcy Ave. arba 
Havemeyer St. iki Grand St.

Atvažiavus I n depun dent 
Crosstown subway išlipti ME
TROPOLITAN - GRAND sto-

tyje ir eiti Grand Strytu. Iš 
abiejų linijų eiti tik keli trum
pi blokučiai.

APIE SKANIĄSIAS IR 
KITAS DOVANAS.

J bazarą eidami, ypatingai 
pastarosiomis dviem dienomis, 
galite eiti, kaip 
valgę, nes 'bus 
ir šaltų valgių, 

į kainomis, taipgi
Didžiuma valgių bus gamina

mi ant vietos, bet tai nereiškia, 
kad mūsų gerosios gaspadinės 
tuo pasitenkins. Desėtkai jų, 
įskaitant ir žinomą gaspadinių 
gaspadinę Augutienę, ateis ne
šinos pagal savo geriausį re
ceptą namie 
gaiš ir kitais 
riais galėsime 
vaišinti, o kai
ti ir savo šeimynai.

Valgomųjų dovanų ypatingai 
didelis išpardavimas bus pir
mą vakarą, na. ir visomis die-

gamintais pyra- 
skanesiais, ku- 

ant vietos pasi- 
kuriuos parneš-

nomis, nes iš anksto sunku ir 
pasakyti, kurią dieną bus su
nešta daugiausia. Iš anksto ži
nome tik tas dovanas, kurias 
jau turime ant rankų; Bet iš 
anksto, kaip žinia, ateina do
vanos tik iš tolimųjų kolonijų, 
o didelė didžiuma visu dovanu, 
ne vien tik skaniųjų, suvažiuo
ja. kartu su svečiais iš paties 
Brooklyr.o, iš artimųjų New 
Jersey ir net Conn, kolonijų.

Didžiausi, skaitlingiausi pa
skelbimai dovanų visuomet 
matosi dienraštyje jau po ba- 
zaro. Tad, nenorėdami praleis
ti nepamatę ar neįsigiję pačių 
geriausių daiktų, daugelis sve
čių lankosi bazare kas vakaras.

Kviečiame visus smagiai ir 
naudingai pasižmonėti, pasi
vaišinti su mumis ir su visais 
brooklyniečiais ir iš apylinkių 
svečiais Laisvės bazare kovo 3, 
4 ir 5 dienomis, Grand Para
dise salėse, Brooklyne.

tiek, kiek iš jų reikalavo.
Pertraukoje kalbėjo Mrs. 

Ina Wood, advokatė, redakto
rė Baltic Review, informacinio 
leidinio apie Pabaltijos kraštų 
kilmės amerikonų veikimą 
Amerikoje. Ji sakė, jog jinai 
skaito sau už garbę jai uždėtą 
pareigą ir sykiu proga tęsti 
darbą prieš fašizmą čionai, 
kuomet mūs vyrai, sūnūs ir 
broliai yra išėję mušti fašizmą 
užrubežyje. Naminis fašizmas, 
sakė jinai, gali būti ir km- jis 
buvo spėjęs pasireikšti buvo 
toks4 jau žiaurus, kaip kad Hit
lerio ar Mussolinio fašizmas. 
Dėlto numaskavimas ir atmu
šimas naminio fašizmo yra la
bai svarbu, 
finansiškai 
tic Review, 
aukota virš
duota Baltic Review šimtai ko
pijų. Regis/ kad ir vakaro pel
nas skiriama tam tikslui.

Po programos buvo šokiai ir 
pažmonys iki gerokų paryčių.

Tos bendros keturių kaimy
niškų tautų pramogos kas me-1 
tai išsidirba sau geresnį vardą 
ir gauna naujų draugų. Esant 
tą vakarą labai blogam, šla
piam orui, taipgi atsižvelgiant 
į finų padėtį (vyrų išvažinėji- 
mą į karo darbus ir kariuome
nėn), buvo nuogąstauta dėl 
publikos. Tačiau jos prisirinko 
pilna didelė finų salė, paro
dant, kad geram tikslui ir gra
žiom sueigom niekad publikos 
nepritrūksta. D-s.

Teisme už Teatro 
Sėdynę

I pasodinęs išvedžiotojas, o atė
jęs advokatas, žinodamas esąs 

, teisėtu savininku, pamanė, kad 
jos ten tiksliai įsikraustė ir 
nelaukdamas išvedžiotojo, kad

P-lė Susan Sage, piešėja, bu- tas paprašytų jas išeiti, 
vo patraukus teisman R. R. į remonijų išvarė. 
Loening, advokatą, už įžeidimą 
jos išvarymu iš savo

Incidentui išsiaiškinus 
sėdynės j me, advokatas atsiprašė 

Carnegie Hal] koncerte vasario'tosios, o jinai panaikino 
16-tų.

be ce-

teis- 
įžeis- 
skun-

Ji kvietė prisidėti 
prie išleidimo Bal- 
Ant vietos tapo su- 
$125, taipgi par-

Raudon. Kryžius Prade-! SĖKMINGAME PABALTI JOS KULTŪRI- 
!NES TARYBOS KONCERTE PAREMTA 

ciais 1 aikiiiinku
Kovo 1-mą pradėta Raudono-j 

jo Kryžiaus vajus, kurio eigo- • 
je, per mėnesį, nusistatyta su
kelti $200,000,000.

Didžiajame New Yorke pir
masis čekis, $150,000, į 
nuo sukniasiuvių unijos. Ir de- 
sėtkai tūkstančių liuosnorių iš
ėjo belsti į miesto gyventojų

KOVA PRIEŠ KRYŽIOKUS ČIONAI
Pabaltijos Kultūrinė Taryba, 

'kurią sudaro bendrai lietuvių, 
latvių, estų ir finų organizaci-

įteikta J0S didžiajame New Yorke, va-
sario 26-tą buvo suruošus ket
virtą metinį koncertą-balių.

Koncertinė programa buvo
duris, prašant kiekvieno suau- J<i*aži ir įdomi, bet vis dar il- 

pagal;ff°^a» kadangi norima paimti iš 
I kožnos dalyvaujančių tautų 

kaipln°LS po vieną ar porą iš ge
riausiųjų dainos ar muzikos ta
lentų ir įvairumui pridėti vie-

gūsio asmens paaukoti 
geriausią savo išgalę.

Patri jot iškošė šeimose, 
pasakojo sugrįžę aukų rinkėjai į 
(volunteers), aukoja kiekvienas

šeimos narys, nesitenkina vien. ną kitą svečią tose meno srity- 
tuo, kad vyriausis šeimos narys i še, kurioms neturime savųjų, 
jau paaukojo, '■ Programoje dalyvavo Latvių

Orkestrą, vadovaujama 
Needse. Orkestrą tikrai yra 
dėlių kreditu nedidžiukei čionai 
gyvenančių latvių grupei. Ji 
susideda iš 21 kavalko — smui
kų, pučiamų instrumentų, pia
no. Latvių choras irgi buvo di- 
džiausis iš čia dalyvavusių, 
nors silpniau susidainavęs už 
mūsiškį Aidą ir finų moterų 
grupę. Latvių chorui vadovau
ja Sarah Gibet. Taipgi dainavo 
mums jau žinomoji solistė Lil
lian Jameson.

Lietuviai programoje turėjo
me Aido Chorą, vadovybėje Al-

L. 
di-

LAISVES BAZARAS
*

donos Anderson ir solistę Al
doną DeVetsco (Klimaitę), 
akompanuojant Aldonai An
derson. Mūs Aldona buvo entu
ziastiškai įvertinta ir prašoma 
daugiau dainų. Aidas susirinko 
ne labai skaitlingas, (gal tūli 
choristai dirba šeštadienio va
karą) bet dainavo puikiai, bu
vo sveikinami stipriomis ovaci
jomis'ir prašomi daugiau, nors 
dainavo • paskutiniai, publikai 
pailsus, taipgi kai kurias skir
tingas dainas nuo originaliai 
pasirinktųjų, kadangi pirmiau 
dainavusieji tūlas jų dainas bu
vo išdainavę. Gerai, kad choras 
visuomet turi gausų repertua
rą, turi iš ko pasirinkti reika
le.

Estus atstovavo žymusis pia
nistas Vladimir Padva. Skam
bina puikiai.

Finų moterų choras ne di
džiausias.. bene 12 moterų, fak- 
tinai tik ensamblis, 
nuoja nepaprastai 
gal ir stipriai. Jam 
U. Pul.kkinen.

• Svečiais artistais 
rusų menininkai -
Diskint, lengvutė, kai peteliškė 
šokėja, ir žinomasis baritonas 
David Tuchinoff. Abu aukštai 
įvertinti, iš abiejų reikalauta 
daugiau. Tad nors programa 
bendrai paėmus buvo apie trijų 

.’valandų, kožnam menininkui 
atskirai buvo per trumpa, lai
ko stoka neleido duoti publikai I vėjai neišnešiotų.

Linksmi Gimtadieniai
Pereitą antradienį daugelis 

vaikų ir suaugusių labai įverti
no savo gimtadienį, nes jis re
tai pasitaiko, būna tikra staig
mena. Pavyzdin, buvo daug to
kių, kurie apvaikščiojo pirmą 
gimtadienį, bet jau patys pjo
vė gimtadienio pyragą, o ne 
pirštuku kabino. Priežastis to
kio jų “smarkumo” — jie bu
vo gimę vasario 29-tą, kuri pa
sitaiko tik/kas ketvirti metai.

bet dai- 
h arm on in - 
vadovauja

buvo du
- Salome

Popieros Rinkliavos 
Dienos

Bus daug įvairių sudovanotų daiktų, kurie turės būt ištęsti nepa
prastai žemom kainom. Tai didžiausia proga pigiai įsigyti nau
dingų daiktų. Dalyvaukite bazare, naudokitės tąja proga!

KIEKVIENĄ V AKAR A BUS PROGRAMA

Pradedant kovo 1-ma ir kas 
trečiadienis bus popieros rink
liavos dienos po visa miestą, 
švaros Departmento trokai va
žinės surinkti prie namų išneš
tą popierą, kaip surinkinėja 
kenus. Išmatų nerinks trečia
dieniais. Prašo išnešamos po
pieros pundelius surišti, kad

Visais Vakarais Gros Garsioji
ANTANO PAVIDŽIO RADIO ORKESTRĄ

Jennifer Jones vadovaujančio] rolėj filmos “The Song 
of Bernadette,” rodomos Rivoli Teatre, Broadway ir 
49th St., New Yorke. P-le Jones esanti labai panaši tik
rajai Bernadettei. Kiti vadovaujančiose rolėse yra 
Charles Bickford, Vincent Price, Lee J. Cobb, Gladys 
Cooper ir William Eythe.

Suimtas vogtoj mašinoj 16' 
metų vaikėzas Leo Kurtz nu
davė praradęs atmintį, bet ka-Į 
da detektyvas pasiekė į jo ki- į 
šenių jo piniginės, kur buvo' 
užrašyta jo asmens Pūdymai,1 
jis viską atsiminė.

Mrs. Helen Dorsey, 33 m., | 
nukrito po traukiniu IRTI 
Woodside stotyje ir tapo už- 
mušta. Traukinius sulaikė 20 : 
minučių.

PARDAVIMAI i
Parsiduoda ūkė, 100 akrų. Geri 

budinkai. Kreipkitės pas Joe Rogers, ! 
R. D. No. 2, Ithaca, N. Y. (51-53)

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

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
k ra javus 
su ame.

CHARLES’ i
UP-TO-DATE

BARBER SHOP t
K. DEGUTIS,

Prieinamos
306 Union

Savininkas 
Kainos 
Avenue 

fe Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
£ Brooklyn
g GERAI PATYRĘ BARBERIAI 51

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.LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS BROOKLYN
282 Union Avė

I AMO N D PAIR

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergrecn 4-9612GERIAUSI GĖRIMAI IR

■■■

All Lady Crosby 
ensembles in pre
sentation boxes.

De-
RO-

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
-71 " (Q)|, STANLEY MISIŪNAS

/ ll Z-Ml SAVININKAS

Penktadienį

Kovo 3 March
AIDO CHORAS 
vad. Aldonos Žilinskaitės, 

duos dainų programą

Šeštadienį

Kovo 4 March
PIRMYN CHORAS 

vad. Alma Kasmočiutčs 
duos dainų programą

Pradžia 6 vai. Muzika nuo 8 P. M.
Įžanga 22c; tax 3c—25c

Pradžia 5 vai. Muzika 7 P. M.
Įžanga 31c; tax 4c—35c

Sekmadienį, Kovo 5 March
Bazaras prasidės 3 -čią valandą po pietų

Šokiai nuo 6 P. M. Įžanga 31c; taksai 4c—35c.

SIETYNO CHORAS, VAD. L. B. ŠALINAITES
Iš Newark, N. J.

7-tą vai. vakare duos dainų programą

Atsilankykite iš pat pirmo vakaro. Nes pirmą vakarą bus 
išleidžiami maisto produktai, pasinaudokite jais.

Karšti kilbasai su kopūstais ir kiti geri valgiai
Degtinė, Vynas, Alus ir kiti gėrimai

GRAND PARADISE SALĖSE, 318 GRAND ST., BROOKLYN

; S®

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

NOTARY 
PUBLIC

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas' 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti i mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST

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

Tel. EVergreen 4-6864

TELEPHONE 
STAGG 2-5048mI

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

C PARE

^CoŲ

DIAMOND ENSEMBLE
IRST IN H£r
--- ------ K ~ F,

ST fN QUALITY

DIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAIL

NO. 070 Both for
L a <1)' C r o s h y
Matched 14K gold $££°(
rings, intricately 
fashioned in ro 05“
mantic designs. 
Lovely. Weekly Terms

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

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

Tel. STagg 2-2173. ATDARA VAKARAIS




