
KRISLAI
“Daug Prabėgo Dienų. . 
Jie Turės Rūbus Siųsti! 
Verkia, Rėkia. . .
“Altorių šešėly.”

Rašo R. M1ZARA

šv. Juozapo Sąjungos “D- 
kas” įdėjo Musninkų (Ukmer
gės apskrities) klebono kun.
Juozo Voveries laišką, rašytą 
praeitu metu rugsėjo mūn. 19 
'I- ' I

Be kitko, kunigas Voveris 
rašo:

“Daug prabėgo dienų mums 
belaukiant tos laimingos va-
landos, kurioj mes galėsime 
rašyti laiškus savo brangie
siems asmenims. Šiandien ra
šau Jums turėdamas viltį, kad 
šis mano laiškas pasieks Ju- 
mis.

Vadinasi, laimingoji valan
da atėjo tik tuomet, kai Rau
donoji Armija išvadavo Lietu-
vą.

“. . .Du kartu pro mus pra
ėjo karo audra. O karas žudo 
ir visa naikina. Mes visi labai 
norime taikos, ramaus gyveni
mo. Mes meldžiamės ir Dievo 
prašome, kad Jis karo rykštę 
nuo mūsų atimtų,” rašo toliau 
Musninkų klebonas.

★ ★ ★
Rugsėjo mėnesį dalis Lietu

vos — Žemaitija ir Klaipėda 
—dar buvo okupuota vokiškų 
plėšikų. Kunigo Voveries*ir ki
tų maldos, atrodo, nebuvo per
niek. Jeigu jų nepaklausė Die
vas, tai paklausė Raudonoji 
Armija i)' vokiškuosius plėši
kus iš Lietuvos žemės išmušė, 
nugindama juos toli, toli, net 
už Karaliaučiaus, net arti Ber
lyno !

šis kunigo Voveries laiškas 
bene bus pirmas Amerikoje 
gautas nuo Lietuvos kunigo 
laiškas, rašytas po to, kai Lie
tuva tapo išlaisvinta.

★ ★ ★
Patirta yra tiek, kad demo

kratinės Amerikos lietuvių vi
suomenės balsas nepasiliko 
balsu šaukiančiojo tyruose.

Apytikriai sužinojome, kad 
klerikalų - socialistų “bendra
jam” fondui yra įsakyta su
rinktus iš žmonių rūbus siųsti 
per Russian War Relief Komi
tetą į Lietuvą. Vadinasi, siųsti 
tam, kam rūbai buvo rinkti.

Jeigu taip įvyks, tai demo
kratinė Amerikos lietuvių vi
suomenė, kėlusi protestus 
prieš surinktųjų rūbų laikymą 
Brooklyne, bus pasiekusi dide
lio laimėjimo, naudingo Lie
tuvai .

★ ★ ★
L. Pruseika Vilnyj rašo:
“Naujienų” barškalui labai 

nepateko prezidento Roosevel- 
to kalba. O marijonų “Drau
gas” pravirko, kad Jaltos kon
ferencija tai “antrasis Muni- 
chas.”

“Draugas” žliumbia sykiu 
su lenkų ponais, o “Naujienų” 
barškalas pasiekė tą tašką, ka
da ir Roosevelto adresu jis 
prapliups, kad jis “šunuode- 
gauja.”

“Lietuviški lenkų ponų gi
zeliai vis dar tikėjosi, kad 
Amerikos valdžia nesutiks su 
Britanijos valdžia. Tas žioplas 
iliuzijas jiems tenka palaidoti.

“Mes visuomet sakėme, kad 
“Naujienos” su “Draugu” yra
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AMERIKIEČIAI PASIEKĖ COLOGNE DIDMIESČIO VIDURĮ
Raud. Armija Arti Stettino; 
Užėmė Dar Kelias Tvirtoves

ir 230 Kily Vietoviy
London, k v. 6. — Prieki- 

I niai Sovietu kariuomenės 
j buri a i jau mato jū- 
l ros įlanką, prie ku
rios stovi didelis miestas ir 
uostas Stettinas, į šiaurę 

!nuo Berlyno. Pirmoji Bal
tarusijos armija, vadovau
jama maršalo Gregoro Žu
kovo, šturmu paėmė Nau- 
gardą, vokiečių tvirtovę ir 
geležinkelių mazgą, 22 a- 

I menkinės mylios į žiemių 
rytus nuo Stettino. Kelioli
ka mylių į pietų rytus nuo 

i Stettino, Žukovo rau- 
i donarmiečiai per įtūžu- 
. sias kautynes užėmė kitą 
'nacių tvirtovę ir geležinke
lių mazgą Stargardą. Vien 
mūšiuose dėl šio miesto li
ko nukauta 4,000 vokiečių.

Maršalo Rok ossovskio 
Antroji Baltarusijos armi
ja atėmė iš vokiečių, ap
suptų Pomeranijos “maiše”, 
Polziną, geležinkelių ir 
plentų mazgą; Zucheną, už 
poros mylių nuo Baltijos 
Jūros pietinio kranto; 
Gross - Tychową, kur na
ciai laikė amerikiečius karo 
belaisviui, ir tiktai Lipnico- 
Buetowo srityje užmušė a- 
pie 2,000 hitlerininkų.

Maršalų Žukovo ir Roko- 
ssovskio kariai per dieną 
nubloškė vokiečius iki 10 
mylių atgal ir viso užėmė 
230 miestų, tvirtovių ir ki
tų gyvenamųjų vietų. Jie 
nuolat siaurina du plotus, 
kuriuose apsupti naciai/ 
Kolbergo - Koeslino srityje, 
į žiemių rytus nuo Stettino, 
ir tarp Koeslino ir Rytinės

Sovietinė Artilerija 
Bombarduoja Stettiną

London, kovo 6. — Ber
lyno radijas pranešė, kad 
Sovietų artilerija daugme- 
niškai bombarduoja Stetti
no uostamiestį. Pirmesnis 
nacių pranešimas sakė, kad 
rusai užėmė pozicijas už 13 
mylių nuo Stettino, bet, gir
di, vokiečiai atrėmė juos.

Prūsijos. Šiame antrame 
sklype yra kartu apsuptas 
ir Dancigo uostamiestis. A- 
biejuose apsupimuose skai
čiuojama 200,000 iki 300,- 
000 vokiečių. Daūgelyj vie
tų priešai suskaldyti į dalis 
ir paskirai naikinami.

Neoficialiai vakarykščiai 
pranešimai teigė, kad Rau
donoji Armija paėmė ir 
Kolbergo tvirtovę, pirmojo 
apsupimo srityje. Nacių gi 
komanda sako, kad rusai, 
po sniego audros priedan
ga, šturmuoja Kolbergą.

Maskva. — Sovietų jūrei
viai nuskandino pietinėje 
Baltijos Jūros dalyje dar 
vieną vokiečių transporto 
laivą, 5,000 tonų.

Į Lietuvą Galima 
Paštu Siųsti 

Pinigus
American Express kom

panija paskelbė, kad jinai 
priima pinigų persiuntimus 
asmenims į Lietuvą, Lenki
ją, Latviją, Estiją, Suomi
ją, šiaurinę Bukoviną ir 
Bessarabiją. Pinigai per
siunčiami pagal Jungtinių 
Valstijų iždo departmento 
patvarkymą.

Galima siųsti tiktai iki 
100 dolerių per mėnesį šei
mai gyvenimo reikalams 
Lietuvoj, Latvijoj, Lenkijoj 
ir Estijoj. Visi pinigų siun
timai priimami doleriais, 
o nusiuntus juos, išmokami 
vietiniais pinigais. Persiun
timai eina reguliariu ir oro 
paštu. Kablegramų dar ne
leidžiama tam naudoti.

London. — Pirm ‘ karo 
paliaubų Bulgarijoj buvo 
nužudyta 30 iki 40 anglų 
belaisvių.

Iwo saloj iki šiol žuvo 2,- 
050 amerikiečių ir užmušta 
12,864 japonai/ <

VOKIEČIŲ OFICIERIAI 
TURĖTŲ PASIDUOT, ŠAU

KIA GEN. EISENHOWER
Amerikiečių - anglų ko- 

mandierius, gen. Eisenho
wer a t s i š a u k ė p e r 
radiją į vokiečių ofi- 
cierius, kad jie pasiduotų. 
Sako, pačių vokiečių nauda 
to reikalauja. Gen. Eisen
hower priminė, kad Vokie
tija jau prarado savo Va
karų sieną, kitaip vadina
mą Siegfriedo liniją; sako: 
“Talkininkai pasiekė Rhei- 
no upę. O rytiniame fronte 
Raudonoji Armija stovi 
priešais Berlyną. Rusų ran
kose jau yra pramoniškos

JANKIAI BAIGIA UŽIMT RHEINO UPES 
KRANTUS IKI COLOGNE SRITIES

Paryžius, kovo 6. — Nuo 
Wesel miesto srities šiauri
nėje fronto dalyje iki Co
logne apylinkės į pietus a- 
merikiečiai ir kanadiečiai 
užėmė jau beveik visus va
karinius Rheino upės kran
tus, išskyrus tris “maišus”, 
kur vokiečiai daugiau negu 
pusiau apsupti, ties Wese- 
liu, Hombergu ir i pietų 
vakarus nuo Duesseldorfo.

Amerikiečių D e v i n toji 
armija ir kanadiečiai nai
kina prispirtus prie upės 
vokiečius. Užsikimšę tiltai 
vokiečiais, mėginančiais iš
trūkt į Weselj. Sumišime 
bėgdami, naciai palieka 
daugumą savo tankų ir ki
tų sunkiųjų pabūklų.

Hitlerininkai sunaikino

Pasitraukė Manner
heim, Suomijos

Prezidentas
Stockholm. — Iš Suomi

jos prezidento vietos “laiki
nai” pasitraukė maršalas j 
Kari G. Mannerheim, 77 
metų amžiaus; sakėsi dėl 
nesveikatos turįs tūlam lai
kui pasiliuosuot nuo prezi
dento pareigų. Tuo tarpu 
prezidento pareigas eis 
premjeras Juho Paasikivi.

a

Aukštosios Silezijos sritys, 
Rytinė Prūsija, Poznanius, 
dalys Saksonijos, Branden
burgo ir Pomeranijos pro
vincijų. Galutinas Vokieti
jos sumušimas dabar tik 
laiko klausimas.

“Daugelis vokiečių oficie- 
rių jau siuntė pasiuntinius 
pas talkininkus ir pasidavė 
su savo kariuomene. Kiti 
vokiečiu oficieriai, kurie 
negalėjo to padaryti, įsakė 
savo kareiviams nustot 

į šaudžius, kada jie buvo 
puolami.”

11 tiltų per Rheiną į pietus 
nuo Duesseldorfo. Tame 
ruože telikę tik trejetas 
tiltų.

Nuo dabartinio ofensyvo 
pradžios amerikiečiai, ka
nadiečiai ir anglai užmušė, 
suėmė' bei sunkiai sužeidė* 
jau arti 10Q,000 vokiečių.

Iš užimto Hombergo jan
kių artilerija bombarduoja 
didžiuosius Kruppų ginklų 
fabrikus Essene, rytinėje 
Rheino upės pusėje.

Trečioji Amerikos armi
ja, generolo Pattono ko
mandoj, perėjo Kyli upę ir 
jau visa suėjo į Vokietijos 
žemę.

Per dieną amerikiečiai 
užėmė tuzinus vokiečių gy
venamųjų vietovių.

60 Fašistinių Bulgarijos 
Išdavikų Tapo Nu- 

smerkti Mirti
Washington. — Bulgari

jos radijas pranešė, kad 
liaudiški jos teismai nu- 
smerkė mirti 60 fašistinių 
tautos išdavikų, bendradar
biavusių su hitlerininkais. 
Kiti 39 nuteisti kalėjiman.

i Sovietai kovo 4 sudaužė 
70 nacių tankų.

Teigiama, kad Amerikos 
Kariuomenė Bile Valandą 

Oali Užimt Cologne
Paryžius, kv. 6. — Ame

rikiečių Pirmosios armijos 
kariai ima gatvę po gatvės 
viduryje Cologne, ketvirto 
didžiausio Vokietijos mies
to. Cologne pirm karo turė
jo 768,400 gyventojų. Di
džiuma miesto stovi vaka
riniame Rheino upės šone, 
o mažesnioji jo dalis ryti
nėje Rheino pakrantėje.

Teigiama, kad jankiai bi
le valandą galį užimt visą 
Cologne didmiestį, kur na
ciai tik silpnai tesipriešina. 
Besigrumiant amerikiečiam 
artyn didžiojo Hohenzoller- 
nų tilto per Rheino upę, 
vokiečiai patys sunaikinę 
tą tiltą.

Pranešimai iš fronto su

Jau 120,000 Japoną Sovietų Žygiai Ties
Sunaikinta Luzon o Karaliaučium ir

Saloj, Filipinuose
\ , — ■ - - -

Manila, kovo 6. — Gene
rolas Douglas MacArthur 
pranešė, kad jau 10 japonų 
kariuomenės divizijų ir pa
galbinių jų karių tapo su
naikinta Luzone, didžiau
sioje ir svarbiausioje Fili
pinų saloje.

Japonų divizija turi iki 
20,000 karių. Taigi ameri
kiečiai sunaikino apie 120,- 
000 japonų kariuomenės 
vien toje saloje. Luzone da
bar telieka ketvertas prie
šų divizijų, daugiausia šiau
rinėje salos dalyje ir į ry
tus nuo Manilos. Bet dau
gelis japonų kariuomenės 
yra suskaldyta į atskiras 
dalis bei apsupta.

SUDĖTINIS JUGOSLAVI
JOS KABINETAS

London. — Maršalas Ti
to organizuoja sudėtinį Ju
goslavijos ministerių kabi
netą iš įvairių demokrati
nių partijų atstovų, pagal 
Krymo konferencijos tari
mus.

ko, kad nacių likučiai ban
do valtimis ištrūkti iš va- 
karinęs Cologne dalies į ry
tinius Rheino krantus. Vie
nas amerikiečių štabo ofi- 
ciei’ius skaičiuoja, kad mie
ste telikę tik 1,000 vokiečių 
kariuomenės.

Cologne miestas yra gar
sus istorine savo katedra, 

i Ji buvo pradėta 1248 me
tais ir statyta daugiau kaip 
per 600 metų. Šios katedros 
bokštai yra 515 pėdų auk- 
čio. Katedra užima 66,300 
ketvirtainių pėdų plotą. Jos 
zakristijoj esą trijų bibliš- 
kųjų karalių galvų kiau
šai, apvainikuoti 15,000 per
lų, deimantų ir kitų brang
akmeniu, v

Čechoslovakijoj
Maskva. — Į pietų vaka

rus nuo Karaliaučiaus, So
vietų kariuomenė paėmė 
Kumgarbėnus, Koršelkėnus 
ir tris kitas gyvenamąsias 
vietoves. Ties Koršelkėnais 
naciai per naktį padarė 11 
atakų, mėgindami ištrūkt 
iš apsupimo. Raudonarmie
čiai atmušė visas jų atakas.

Čechoslovakijos žemėje 
Sovietų kariai, į vakarus 
nuo savo užimto Lucenec 
miesto ir geležinkelių cent
ro, atėmė iš nacių Krupiną, 
Pliesovcę, ir dar penkias 
gyvenamąsias vietoves.

Angly Lakūnai vėl 
Puolė Vokietiją

London, kv. 6. —Daugiau 
kaip 1,100 Anglijos lėktuvų 

I bombardavo Berlyną, Leip
cigą, Chemnitzą ir kitus 
geležinkelių ir karinių pra- 

1 monių miestus. Chemnitz 
stovį už 38 mylių nuo Dres- 

‘deno ir yra būtinas centras 
vokiečiams gintis nuo So- 

' vietų Silezijos fronte.
McCormicko ir Ilearsto patrū- 
bočiai. Jiems Roosevelto poli
tika visai svetima.”

★ ★ ★
Dienraštyje Vilnyje spaus

dinama Mykolaičio - Putino 
apysaka “Altorių šešėlyj.” . .

Tai viena geriausiųjų apy
sakų lietuvių literatūroje. Jos 
autorius pats yra buvęs katali
kų kunigas ir tas jam padėjo 
labiau įsigilinti į Liūdo Vasa
rio (vyriausias apysakos per
sonažas, pasitraukęs iš kuni
gystės) išgyvenimus.

Be to, Putinas-Mykolaitis 
yra gabus žodžio meistras.

Vokiečių, okupacijos metu 
“Altorių šešėlio” autorius gy
veno bene kaime. Kai Lietu
va tapo išlaisvinta, Putinas- 
Mykolaitis grįžo prie darbo. 
Jo pirmas eilėraštis “Tėvynei” 
aną dieną tilpo ir Laisvėje.

(Tąsa 5-tame pusi.)

39 JUNGTINES TAUTOS ŠAUKIAMOS J SAN FRANCISCO KONFERENCIJA ' I 
Paskelbta Krymo Konferencijos Tarimas Dėlei 

Taikos-Saugumo Tarybos Nariy Balsavimą
Washington.— Jungtinės 

Valstijos, pagal Jaltos-Kry- 
mo konferencijos tarimą ir 
vardu savo, Anglijos, So
vietų Sąjungos ir Chinijos 
pakvietė 39-nių Jungtinių 
Tautų valdžias atsiųsti at
stovus į saugumo ir taikos 
palaikymo konferenciją, 
kuri šaukiama balandžio 25 
d. San Francisco mieste, 
Californijoj.

Franci j a ir Lenkija.
Franci j a neprisidėjo prie 

San Francisco konferenci
jos šaukimo, bet. dalyvaus 
joje. Lenkija • dabar ne
kviečiama į konferenciją. 
Bet jeigu tuo tarpu Lenkiu 
joje būtų paplatinta Liubli-j

no valdžia, įimant į ją dau
giau; demokratinių sluoks
nių vadų iš Lenkijos ir už
sieninių lenkų, pagal Kry
mo konferencijos tarimą, 
tai Amerika ir Anglija pri
pažintų p e r o r ganizuotą 
Lenkijos valdžią, kaipo 
tautinės lenkų vienybės lai
kinąją valdžią; tokia val
džia t’a d a būtų pa
kviesta dalyvauti San 
Francisco konferencijoj, sa
kė Joseph O. Grėw, vei
kiantysis Jungtinių Valsti
jų valstybės sekretorius.
BALSAVIMAI JUNGTI
NIŲ TAUTŲ TARYBOJ
Amerikos valstybės sek

retorius Edward R. Stetti-

nius išleido paaiškinimą 
dėlei Roosevelto - Stalino- 
Churchillo tarimo Kryme 
kas liečia balsavimus busi
mosios taikos-saugumo ta
rybos:

Visi penki pastovūs tary
bos nariai (Jungtinės Vals
tijos, Sovietų S junga, Ang
lija, Chinija ir Franci ja) 
tik vienbalsiai ndspręs, ar 
vartot jėgą kaipo veiksmą 
taikos palaikymui. Bet ku
ris vienas iš tų penkių na
rių gali vetuoti (atmesti) 
kitų narių tarimą dėlei jė

gos vartojimo.
Visais kitais klausimais 

sprendimai bus daromi sep
tynių Saugumo • Tarybos 
narių balsais, įskaitant 
penkių pastovių tarybos 
narių balsus.

Kada taryba atlieka tik
tai kaip ir teismines parei
gas, tai jokia paliečiama 
tauta, didelė ar maža, pati 
nebalsuoja, būtent, šito
kiais klausimais:
Ar tyrinėt dalyką; ar gin

čas tarp paliečiamų tautų 
gręsia taikai; ar taryba tu

rėtų pakviest besiginčijan
čius kraštus susitaikyti 
tarpusavyje; ar taryba turi 
patarti taikymosi būdus; 
ar pavest ginčą teismui 
spręst; ar patiekt ginčą vi
suotinam Jungtinių Tautų 
atstovų susirinkimui spręs- 
sti.
Kada Nuolatinių Tarybos 
Narių Vienbalsis Sprendi

mas Yra Reikalingas
Kuomet taryba eina savo 

politines pareigas taikai ir 
saugumui palaikyti, tai da
roma skirtumas tarp pasto
vių tarybos narių ir kitų 
tautų, atsižvelgiant į tą 
praktikinį dalyką, kad nuo
latiniai tarybos nariai turi 
nešti didžiausią atsakomy- 

į bę už veiksmus. Vienbalsis 
Į sutarimas tarp pastoviųjų 
(tarybos narių todėl yra bū
tinai reikalingas. Tokiuose 
dalykuose, todėl, reikalau
jama vienbalsio visų pasto
viųjų narių sutikimo. Pa
vyzdžiui :

(A) Nuspręsti, ar yra pa
vojus taikai ar taikos lau
žymas;

(B) Pavartoti jėgą ar ki
tas prievartos priemones;

(C) Užgirti sutartis dė
lei ginkluotų jėgų davimo;

(D) Dalykai, paliečių gin
klavimosi reguliavimą, ir

(E) Dalykai, turį ryšio 
su tarybos narių suspenda
vimu bei pašalinimu ir nau
jų narių priėmimu.
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rėtų atmesti mūsų įstojimą į pasaulinę 
saugumo organizaciją? Ar kad fašizmas 
turėtų būti išgelbėtas?

“Nėra kelio grįžimui nuo Krymo kon
ferencijos — apart kelio į chaosą. Ke
lias pirmyn rodo taiką ir plačią alėją 
demokratiniam pietojinuūsi visame pa
saulyj. Kurį iš tų kelių šitie kritikai siū
lo Amerikos žmonėms?

“Ne, mūsų šalis stovi tvirtai su prezi
dentu ir ji atmes kiekvieną dalinantį ir 
veidmainingą patarimą.”

Mes manome, jog labai gerai pasaky
ta. Ir tai tinka ir lietuviškiems Krymo 
konferencijos “kritikams.”

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

Act of March 3, 1879.

Krymo Konferencijos Kritikai
Po Krymo konferencijos buvo laukta, 

ką apie ją plačiau pasakys sugrįžusieji 
Churchillas ir prez. Rooseveltas. Jiedu 
jau tarė savo žodį. Jų kalbos buvo patik
tos dideliu entuziazmu visame plačiaja
me pasaulyje. Amerikoje, pav., tiek de
mokratai, tiek republikonai — švares
nieji, pažangesnieji republikonai, — pa
sitenkino prez. Roosevelto kalba ir 
Krymo konferencijos nuveiktaisiais dar
bais.

Tačiau, klystų tas, kuris sakytų, jog 
nėra tai konferencijai kritikų. Jų yra 
tiek Anglijoje, tiek Amerikoje. Tų kri
tikų esama tarp socijalistų, tarp fašis
tų ir tarp liberalų.

Be to, kritikų tarpe stovi ir visoki tau
tinių grupių “spokesmenai”, — pas len
kus, pas lietuvius, pas vokiečius. Apie 
tautinių .grupių “kritikus” mažai kas 

tenka ir sakyti, nes tai vis daugiausiai 
tie “kritikai”, kurie garbino Hitlerį — 
atvirai, begėdiškai jį garbino, kurie gar
bino fašizmą Lietuvoje, ir Lenkijoje, ir 
Vokietijoje, ir kituose kraštuose. Jie 
supranta, jie suuodžia, jog Krymo kon
ferencijos tarimai užduos smarkų smūgį 
fašizmui visuose kraštuose, dėl to, nu
jausdami tai, dabar jie rėkia, net kolio- 
jasi.

Amerikiečių kritikų tarpe yra kelios 
kategorijos, kurias Daily Workeris įdo
miai apibūdina. Dienraštis nurodo, jog 
socijalistiniai Krymo' konferencijos kri
tikai ją puola, išeidami iš vokiškų soci
jalistų sumetimų, — tų socijalistų, kurie 
padėjo Vokietijoje išauklėti militariz- 
mą; liberalai puola Krymo konferenciją 
išeidami iš vokiečių liberalų interesų; 
“dešinieji” kritikai puola Krymo konfe
renciją, bijodami, kad ji gali pakirsti 
Vokietijos kapitalizmą.

Daily Workeris baigia savo straip
snį:

“Ko jie (tie kritikai) nori? Ar mes 
turime nutraukti sumušimą Vokietijos? 
Ar mes leisime suirti Jungtinių Tautų 
struktūrai dėl to, kad tie, kurie nieko 
nepaiso apie milijonus lenkų naujoje 
Lenkijoje, reikalauja, kad pasaulis pri
valo eiti atgal ir patenkinti saujaię len
kų Londone?

“Ko jie (tie kritikai) nori praktikoje 
— ar kad Rooseveltas būtų grįžęs iš 
Krymo be sutarties? Ar kad senatas tu

Irgi ‘Kritikas’
Vienybėje telpa tūlo V. M. Klausučio 

straipsnis apie Krymo konferenciją. Po
nas Klausutis sužinojęs, būk Stalinas, 
grįžęs iš Krymo konferencijos, pasakęs 
Pravdos atstovui:

“Laimėjom viską be debatų, su nuleis
tomis rankomis žemyn (! — L. Red.). 
Ko norėjom, tą gavom, viskas išėjo taip, 
kaip mes pageidavom.”

Na, ir po to Klausutis “vanoja” Roo- 
seveltą ir Churchillą, kam jie taip žemai 
nusileidę Stalinui, kad tas viską laimė
jęs “be debatų, su nuleistomis rankomis 
žemyn.”

Apdairesnis skaitytojas tuojau su
pras, jog tokio dalyko, kokį Klausutis 
neva kvotuoja, Stalinas niekur nėra sa
kęs. Tokius dalykus kalbėti tegali tik 
Klausučio garbinamas Smetonukas arba 
kokis kitas lietuviškų fašistų pučiamas 
durnas burbulas. Nei Stalinas, nei jokis 
atsakomingas vyras tokių niekų nekal
bės.

Prezidentas Rooseveltas geriausiai 
nurodė, kaip viskas ėjosi Kryme: kiek
vienu klausimu buvo tartasi, kalbėtasi, 
diskusuota. Ir tik po plačių diskusijų 
buvo prieita sprendimų. Ir visais klausi
mais buvo vienbalsiai sutikta.

Tame, beje, ir keri Krymo konferen
cijos stiprybė!

Latvijos ’Laisvinimo’ Komitetas 
Berlyne

Dienraštis Vilnis rašo:
Karo Informacijų Ofisas praneša, 

kad Berlyne naciai sudarė latviškų 
kvislingų “valdžią.” Ją pavadino “Lat
vijos Laisvinimo Komitetu.” Prieša
kyje to komiteto naciai pastatė gene
rolą Bangerskį, Latvijos legiono gene
ral! inspektorių.

Berlyno radijas sako, kad tas komi
tetas sukurtas “pačių latvių iniciaty
va,” tų latvių, kurie pabėgo Vokieti
jon.

Kad latvių tarpe atsiranda kvislin
gų, stebėtis nereikia. Jų yra visose 
tautose, taip-pat ir lietuviuose. Bet 
tokių parsidavėlių yra labai mažai ir 
visas klausimas susiveda prie to, kad 
jie bus pakarti, sykiu su naciais karo 
kriminalistais.

Nei Bangerskiams, nei Kubiliūnams 
nepabėgt nuo teismo, nebent jie patys 
save likviduotų. Nėra vietos pasauly, 
kur jie galėtų pasislėpti.

Vaizdas iš tarptautinės darbo unijos konferencijos, įvykusios Londone vasario 
6—18 dienomis siu metų. Paveikslas parodo dali amerikiečių delegatų. Iš kairės 
i dešinę stovi: Allan Haywood, Joseph Carran, Martin Kyne, Michael Rose ir 

John Green; sėdi: James B. Carey ir Ried Robinson.

Nacių svastika eina velniop. Škotas M. Bain štiku 
nuplėšia nacių vėliavą nuo stubos mieste Kleve, Vo
kietijoje.

Kas Ką Rašo ir Sako
PILNAI SUTINKA SU 

ROOSEVELTO PRANEŠI
MU IR IŠVADOMIS

New York dienraštis 
“Times” mano, kad Krymo 
konferencijos nutarimai, 
kuriuoš plačiai apibudino 
prezidentas Rooseveltas sa
vo pranešime Kongresui ko
vo 1 d., yra geri ir remtini 
Amerikai. Prezidentas pa
sakė, kad neužilgo mūsų Se
natui ir žmonėms bus pa
tiektas nuosprendis, kuris 
nulems Amerikos ir viso pa
saulio likimą kelioms gent- 
kartėms. Prezidentas turėjo 
mintyje Krymo konferenci
jos nutarimus. Ar Amerikos 
žmonės užgirs juos, ar at
mes?

Nuo to priklausys mūsų 
visų ateitis. “Times” sako, 
kad Amerikos žmonės pilnai 
sutinka su prezidento išva
domis. “Jie matė”, sako šis 
dienraštis, “baisų eikvoji
mą kraujo ir turto per du 
didžiuoju karu. Jie žino, kad 
pasaulis kasdien mažėja. 
Jie yra įsitikinę, kad Trečia
sis Pasaulinis Karas įtrauk
tų mus dar greičiau ir dar 
drastiškiau negu paskuti
niai du pasauliniai karai. 
Todėl jie yra pasiryžę da
ryti viską savo galioje ne
prileisti prie Trečio Pasau
linio Karo ir jie yra .įsitiki
nę, kad daugiausia vilčių 
pasiekti tą tikslą yra per 
bendradarbiavimą su»kito- 
mis galingomis tautomis, 
kurios siekia to paties.”

Dienraštis mano, kad Jal
toje pavartota bendradar
biavimo metodą yra gera 
metodą. O ten buvo eita nu
sileidimų ir susitarimų ke
liu. Ten mūsų valdžia teisin
gai pasitraukė nuo tos pozi
cijos, jog išsprendimai visų 
sunkiųjų politinių problemų 
turi palaukti karo pabaigos. 
Ten buvo atsisakyta tos po
litikos, kad mes ne turime 
kištis į išlaisvintų kraštų 
vidujin. reikalus. Amerika 
turi imti tam tikrą dalį at
sakomybės už tą padėtį da
bar.

'Kadangi mes tikime”, sa
ko “Times”, ”kad Jaltoj pa
naudota bendradarbiavimo 
metodą yra gera metodą ir 
kadangi mes tikime, kad 
ta metodą pasiekti rezulta
tai yra geri ir naudingi A- 
merikai, tai mes pilnai su
tinkame, Jcad ponas Roose
veltas turėjo teisę vakar 
prašyti Amerikos žmonių 
stipraus užgynimo tų sutar
čių, kurias jis padarė vardu 
Jungtinių Valstijų“ (The N. 
Y. Times, kovo 2 d.).

NEGARBINGAS LIETUVOS VADAVIMAS

PATARIA VALDŽIAI PA
IMTI KASYKLAS

New Yorko “Daily Wor
ker’” labai susirūpinusiai 
rašo dėl padėties anglies 
pramonėje. Dienraštis ma
no, kad valdžia neturi dels
ti ir laukti iki prieis prie 
krizės bei streiko.

“Valdžia privalo tuojau 
paimti minkštosios anglies 
kasyklas i savo rankas sa
ko “Daily Worker”-(kovo 1 
d.), “kad užtikrinus anglies 
gamybą be pertraukos, Le
wis neturėtų gauti trijų de
šimtų dienų dėl primosimo 
savo kampanijos griauti ir 
sustabdyti anglies pramonę.

“Valdžia buvo paėmus į 
savo rankas kitas svarbias 
įmones pirma, negu įvyko 
jose streikai. Visoje Ame
rikoje nesiranda tokio žmo
gaus, kuris rimtai abejotų, 
ką reiškia Lewiso praneši
mas apie streiką, padarytas 

i pereitą pirmadienį.
“Mes raginame atsakin

guosius darbo ir pramonės 
vadus raginti valdžią paimti 

! kasyklas dabai*. Mes esame 
i užtikrinti, kad žmonės pil- 
jnai parems vyriausi koman- 
| dienų tokiame žygyje.

“Mes raginame United 
į Mine Workers unijos loka
lius duoti Lewisui suprasti, 
Ikad jie eis su tauta ir su 
prezidentu.

“Kad jau mes turime ne
paprastą anglies pramonėje 
situaciją, tai teisingai nuro
dė kuro ’ administratorius 
Harold Ickes antradienį. Jis 
sakė, kai kurios kasdieninio 
vartojimo daiktų pramonės 
turės būti sustabdytos arba 
sumažintos, jeigu nebus pa
kankamai anglies karo pra
monėms. Ir jis pridūrė, kad 
mes negalime nė mąstyti a- 
pje anglies pramonėje strei
ką, nežiūrint, kaip trumpas 
jisai būtų.

“Mes sutinkame su Ickes, 
kad turi būti panaudotos 
visūs priemonės anglies su- 
taupymui ir pervežimui ten, 
kur jos labiausia reikia. Bet 
mes negalime priimti tos 
minties, jog streikas yra ne
išvengiamas.

“Streiko bus išvengta, jei
gu valdžia tuojau paims ka
syklas. Dar daugiau, valdžia 
turi pranešti mainieriams, 
kad jų ’reikalavimai nebus 
svarstomi taip ilgai,-kol Le
wis turi įrėmęs kraštui į šo
ną streiko revolverį.

“Ir mainieriai turi gauti 
užtikrinimą, kad jų reikala
vimai susilauks konstruk- 
tyviškiausįo dėmėsio...”

Nors šiuom tarpu yra', 
viešai draudžiama apie karo 
eigą argumentuoti, kad i 
priešas iš to negalėtų pasi
naudoti, vienok pas žmones 
sentimentas yra nepaprastai 
pakilęs.

Ką tik nesusitiksi ir su 
kuo tik nekalbėsi, tai pirmu-1 
čiausia ir klausia: na, ką! 
manai apie karą? O kaip a- , 
pie Lietuvą? Smetona, pa-! 
bėgo ir sudegė, kas dabar 
bus tautos vadu? Įpėdiniai5 
yra trys: Mikas Vaidyla,' 
Leonardas Šimutis ir Piju- 
šas Grigaitis. Juk anksčiau į 
ar vėliau vienas iš jų turės! 
įlipti į Lietuvos sostą!

Kaip atrodo, tai iš sumi
nėtų kandidatų, ar nebus tik 
Pijušas Grigaitis geriausias, i 
Jis daug kuomi skiriasi nuo'! 
anų dviejų. Kaip jau visiem į 
yra žinoma, jo gabumas ir j 
visi troškimai yra nepasoti
nami, o ambicijos daug di
desnės už jį patį. Jis jau 
turi Lietuvai rubežius nu
statęs, rezoliuciją padaręs 
ir visus kitus parankamus 
tinkamai sutvarkęs. Tik trū
ko inaguracijos - įšventini
mo. Bet tas viskas būtų 
lengvai buvę atlikta, čia pat 
Chicago j e, SLA 6-to apskri
čio susirinkime, jeigu ne 
daktaras Montvydas, kuris 
pasakė: “Draugai,svietas su 
mūsų patvarkymais , nesi- 
skaitys!”

Čia ir vėl žmogui iš nąujo 
diegliai ir smutkas širdį su
spaudė ir visi jo troškimai 
nupuolė. Kaip kurie labai

pranta apie mus, negu mes 
apie juos? Jie ten sutvar
kys savo reikalus be mūsų 
snapo kišimo. Po karo daug 
žmonių važiuos į Lietuvą 
pamatyti karo nuteriotų 
vietų, atlankyti savo gimtą 
šalį, jeigu da ras gyvus savo 
artimus gimines, draugus 
ir pažįstamus. Kelionė bus 
pigi, trumpa ir paranki — 
oro keliais. Ir ne vienas nu
vyks į Vilnių atlankyti kar
žygio generolo Černiachovs- 
skio kapą, ir uždės jam gy
vų gėlių vainiką!

Pasaulis keičiasi, ateina 
naujas gyvenimas, ateina ir 
tikri tautos troškimai, atei
na ir nauja tvarka. Noroms, 
nenoroms priseis skaitytis 
su tikra tiesa.

Nežiūrint, kokias Lietu
vos vardu bjaurias žinias 
kryžiokai neskleistų, jie tei
singų nebepadarys neteisin
gom, neteisingų — teisin
gom. Dings ir tie raktai nuo 
įvairių slaptybių ir tos fo
tostatinės nuotraukos su vi
sais tais laiškais iš Indiana 
valstijos!

Jiems tik reikia pinigų 
Lietuvą “išvaduot”! Jie ir 
mėnulį nukabinę jums ati
duos, tik duokite jiems pini
gu.

“Vaduoja jie Lietuvą” bet 
lūetuva pati išsivadavo ir 

! atgavo ir Vilnių ir Klaipė
dą ir visą Lietuvos žemę 

i nuklojo Ostlando trąša!
Kas jiem davė šioj šalyje 

tą autoritetą? Kas juos įga
liojo viešai aukas rinkti? Ir 
;dėl kokio tikslo jas renka?nuliūdo, manydami: “nejau

gi Lietuva ir paliks be tau-! Ant peticijos niekas nepasi- 
tos vado?” įrašo. Prieš teismą prisiegos

Bet kažin kodėl jiems ne- nepadarė. Ir kur tie feike- 
ateina į galvą mintis, kad riai mano važiuoti?..
ten už jūrų marių žmonės i Teisybės Mylėtojas,
daug daugiau žino ir su-! ----------------

Laiškas iš Lietuvos
f --------- :-----------

Mrs. Katrina Degutienė
hartfordietė, gavo laišką iš 
Lietuvos nuo savo vyro. Ka
dangi ji čionai gimus, tai 
prieš karą atvyko Ameri
kon, palikdama Lietuvoje 
vyrą ir dukrelę, manydama, 
jog galės greitu laiku juos 
čionai parsikviesti. Bet ka
ras užklupo ir jos pastan
gos suiro. Per kelius metus 
Degutienė nekantriai laukė 
laiško nuo savo šeimos.

Apart pasveikinimų ir ki
tų asmeniško pobūdžio da
lykėlių, Jonas Degutis rašo:

“Keidute:
“Duodame žinoti, kad mes 

esame gyvi ir sveiki, išliko
me per šį baisų žudynių ka
rą. Daug žmonių žuvo ir 
manėme, kad ir mes turėsi
me žūti. Bet mus išvadavo 
Sovietų Raudonoji Armija, 
iš užnugario vokiečius už- 
puldama. Nespėjo mus tas 
budelis vokietis žmogžudys 
išžudyti, išdeginti ir išplėš
ti, likome nesudeginti ir ne

išblaškyti po žudynių kam- 
i pus.

“Daug apie šitą karą ne
rašau, nes manau, kad jūs 
viską žinote. Tik tiek para
šysiu, ką iš žinomų vokiečiai 
iššaudė per šį karą atėję: 
Mano švogerį Antaną Drau
gelį, Marijonos vyrą, Arma- 
iliškės kaimo ir Joną Grine- 
!vičių, tą ‘baikininką’, kuris 
j pas mus ateidavo. Ir taip 
daug pažįstamų sušaudė be 
jokio reikalo. Visus Lietu
vos žydus iššaudė, visus mū- 
|sų pažįstamus žydus išžudė, 
daugiau jų nematysime. Tai 

I tokie vokiečio budelio dar
beliai. Kad reiktų viską su
rašyti, tai reiktų čielo ame
rikoniško laikraščio, idant 
sutilptų. Aš pas slapsčiausi 
su virš tris metus. Aš labai 
blogai turėjau, negalėjau nė 
namie pasirodyti. O dabar, 
Keidute, aš jau laisvas, nie
ko nebijau...

Jonas Degutis. 
Veiverių paštas,

1 Marijampolės apskr.

Tarybų Sąjungos piliečiai, buvę nacių karo belaisvėj. 
Jų tik skūra ir kaulai palikę. Jie tapo išlaisvinti, kai 
Raudonoji Armija paėmė belaisvių kempę Oswiencim.



Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 

i

jūs prisidėjot darbu ir aukom?

i

Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily

Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti. Įstokite 
į Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

Jungtinių Tautų San Fran-I 
cisco konferencijoje Ameriką • 
atstovaus ir viena moteriškė. 
Tai bus Virginia Gildersleeve 
iš Barnard Kolegijos.

Minint Šių Metų Tarptau
tinę Moterų Dienų

Rochesteriečiai Kviečia
mi Pasilinksminti Lietu

vos Vaikučių Paramai ,
Mezgėjų Kliubas rengia pa-, 

žmonį 10 kovo, 575 Joseph 
Ave. Pradžia 6 valandą, šeš-i 
tadienio vakare. Tai bus ap- 
vaikščiojimas viso pasaulio mo- i 
torų dienos. Pelnas eis nuken
tėjusioms nuo karo Lietuvos 
vaikams. Tuomi taipgi siekia
me užmegsti draugiškus ryšius 
amerikiečiu lietuviu motinu su 
Lietuvos motinomis.

Širdingai prašome visus at-1 
silankyti ir paremti šį svarbų 
darbą. Kam galima, prašome 
atnešti kokį drabužėlį, keliu
ką pieno ar kito kokio sauso, 
praktiško siųsti ir tinkamo 
vaikučiams vaitoti maisto.

Rengėjos.

Ir vėl apsisuko aplink visi 
metai, šį ketvirtadienį, kovo 8, 
mes minėsime' 37-tą • gimtadienį 
Tarptautinės Moterų Dienos. 
Dienos, kuri buvo įsteigta bu
dinti, akstinti moteris į dar
bą įsigijimui sau pilietinių tei
sių. į darbą, kad mūsų Ameri
kos demokratija būtų pilnesnė. 
Kraštas negali būti pusiau lai
svas ir pusiau vergijoje, sakė 
tų laikų liaudies vadai, karto
dami didžiojo liaudies laisvin
tojo prezidento Lincolno žo
džius.
Iš MOT. DIltNOS ISTORIJOS

1908 metais Amerikoje įs
teigtoji Moterų Diena rado at- 
baltį ir kitur, žymiai Vokieti
jos vadovei Klarai Zetkin pa
siūlius Moterų Dienos idėją, ji 
tapo priimta. Tarptautinės Mo
terų Konferencijos, įvykusios 
1910 metais, Kopenhagoje, Da

nijoj. O kad .ji ištikro prigytų 
tarptautiniai, Nadežda Krups
kaja, Lenino žmona, pasiūlė 
Antrojo Internacionalo kon
ferencijai rūpintis tos dienūs

pagimdė Tarybų Sąjungą, šian
dienų taip sėkmingai triuški-

■ nanČią fašizmą.
1936 metų Moterų Diena 

I reikšmingiausia paminėta Ispa
nijoj. Madride, Barcelonoj, va
dovaujamos garsiosios komu
nistės Pasionarijos, įvyko mil
žiniškos demonstracijos. Jose 
reikalavo suvaldyti galvą ke
lianti fašizmą Ispanijoj. įspėji
mas, kaip istorija vėliau patik
rino, nebuvo tuščias. Tų pačių 
metų liepos mėnesį Franco, su 
nacių Vokietijos ir fašistų Ita
lijos pagalba, pradėjo karą 
prieš Ispanijos respubliką, ka
rą prieš visą demokratišką pa
saulį. Tai buvo aiški pradžia 
antrojo pasaulinio karo.
MOT. DIENA ŠIAIS METAIS

šiemet minime Tarptautinę 
Moterų Dieną 4-tais metais ka
ro mūsų kraštui ir 9-tais nuo 
kruvinojo užpuolimo ant demo
kratinės Ispanijos respublikos. 
Tad ir mūsų vyriausiu šauks
mu, didžiausiu darbu privalo 
būti darbai pagreitinimui per-

Los Angeles unijistes moterys išdalins sugrįžusiems 
sužeistiems kariams 1900 pakelių cigaretų. Amerikos 
Darbo Federacijos Los Angeles miesto taryba turi su
organizavus Veteranų Atsteigimo Komisiją. Ta komisi
ja rūpinasi priežiūra ir gerove veteranais, kurie gyvena 
Sawtelle.

Brooklyn o Apylinkes Mez
gė j ų Darbuote

So. Bostono Moterys Tures
Garbingą Rekordą

Philadelphia, Pa.
Klaidos Pataisymas

Laisvėj tilpusioj korespon-1 
dencijoj, moterų skyriuj, iš va- i 
sario 28 d., buvo išspausdintas j 
drg. Meškauskienės antrašas: 
klaidingas. Turėjo būt: 3017 
Rawle St. Šmitienė.

Montello, Mass.
Moterų Apšvietos Kliubo 

Naudingi Tarimai
Vasario 23 laikytame susi

rinkime, minėjimui' moterų 
dienos, nutarta pasveikinti Lie
tuvos motiną, aprengiant jos 
kūdikį. Kiek lėšuos, neapribo
ta, komisija priduos bilas. Tą 
patį vakarą narės sudėjo 15 
dolerių aprengti dar vieną Lie
tuvos kūdikį. Aukavo sekan
čiai: A. Glodenienė $5. Po $1 : 
A. Klimas, K. Merkelienė, O. 
Kasparavičienė, P. Mickevičie
nė, J. Mikenienė, M. Potsus, 
A. Zeleckaitė, Navickienė, 
O. Šukienė, M. Gutauskienė.

Paskirta 5 doleriai Laisvės 
bazarui, 5 dol. Lietuvių T. Na
mo Knygynui, $5 Amerikos 
Raudonajam Kryžiui.

Mezgėjų šį sezoną neturėjo
me, bet siuvėjos, tai prisiuvo 
labai daug viršutinių ir apa
tinių drapanėlių Lietuvos vai
kučiams. Daugiausiai prisiuvo 
šios draugės: A. Rindzevičie- 
nė, A. Kukaitienė, D. Bartkie
nė, J. Stigienė, M. Tamulevi- 
čienė, M. Gutauskienė. M. Be- 
pevičienė, K. Sireikienė, O. 
Šukienė. Lietuvos šelpimo dar
bas pas mus gana pasekmin
gas, gauname labai gerų dra
panų ir daugelis aukoja pi
nigais, už kuriuos perkame 
drapanas ir apavus. Nors iš 
mūsų kolonijos mažai rašoma, 
bet darbo atliekama daug. Ti
kimės, kad neblogai prisidė
sime ir prie 9-tojo Siuntinio, 
nes pinigų ir drapanų jau tu
rime. Biruta.

aktyviu pravedimu. 2-sis Inter-j galės ant fašizmo karo fron- 
nacionalas, kaip žinia, tais lai-, tuose, išlaikymui ir stiprinimui 
kais buvo žymiausia vadovau-1 demokratijos namie.
janti darbo žmonių įstaiga. Istorija, mielos drauyės, spręs

Nuo to laiko toji diena buvo \ nms suh/d to, ka mes atlikome . . * * €pravesta tūkstančiuose vietų ir įr atliksime išpelbėjimui pa
su daugeriopais ūbaisiais. Jos šaulio nuo fašizmo verpėjos
proga buvo ir yra iškeliami 
svarbiausi moterims ir žmoni
jos gerovei reikalavimai pagal 
padėtį to laiko ir vietos, kada 
ir kur ta diena buvo minima.

Vienomis iš svarbiausių bu
vo 1914, 1917 ir 1936 metų 
Moterų Dienos.

1914 metais Vokietijos mote
rys, vadovybėje šviesios ir 
energingos savo vadovės Rožės 
Luxemburg suruošė demon
straciją prieš imperialistinį ka
rą. Tų laikų Vokietijos darbi
ninkių ir abelnai liaudies va
dovės jau matė, kokią baisią 
nelaimę neša pačiai Vokietijai 
ir visai žmonijai Vokietijos 
valdonų imperialistiniai pasi- 
mojimai. Nelaimei, masės dar 
nebuvo gana išsijudinusios, ka
tastrofos sulaikyti nepavyko. 
Tais pačiais metais iškilo pir
mas pasaulinis karas. Rožė už 
tą demonstraciją buvo areštuo
ta ir vėliau, laike revoliucijos, 
brutališkai nužudyta. Nužudė 
už kovą kaip tik prieš tokius 
elementus, kurie pastatė galion 
kruvinąjį Hitlerį.

1917 metų Tarptautinė Mo
terų) Diena buvo pirmaisiais 
Rusijos darbininkų revoliuci
niais veiksmais nuvertimui ca
rizmo. Tai buvo pradžia tų pa
saulį sukrėtusių kovų, kurios

šiais karo, 'melais.
Amerikos darbininkų mote

rų žymioji vadovė Elizabeth 
Gurley Flynn neseniai pareiš
kė, .jog praėjo teisių jieškoji- 
mo, apie teises kalbėjimo gady
nė. Teisės yra įrašytos mūsų 
krašto konstitucijoj. Teisės yra 
įrašytos daugelio valstijų ir sa
vivaldybių nuostatuose. šian
diena teoretiškai mes turime *■
visas teises. Liekasi jas pilnai j 
panaudoti praktikoje.

Minint šią Moterų Dieną ap
mąstykime, draugės, ar mesi 
jau viską pagal savo išgalės 
atlikome mūsų greitesnei per
galei, pasaulio progresui, pas
toviai taikai? Pagalvokime, ką 
mes galėtume atlikti daugiau 
sustiprinimui naminio fronto 
prieš reakciją? Kaip plačiau 
paskleisti priešfašistinę spau
dą? Kaip su būdavot i galingas 
demokratinio fronto organiza
cijas, vienintelį įrankį parėmi
mui taikos išlaikymo jėgų atei
tyje?

Taip, šiandieną yra pareigų 
gadynė. Ir nėra asmens, kuris 
negalėtų prisidėti nors mažu 
darbu.

Darban, draugės! Lai šie 
metai bus mūsų padidinto dar
bo ir visuotinos pergalės me
tais.

Mos ir vėl šį tą pasakom 
apie mūsų mezgėjas. Mums 
reikėti! daug daugiau ką pa
sakyti apie tokį brangų ir di
delį darbą. Jeigu kas to dar
bo neįvertina, tas, mano ma
nymu, neįvertina nė jokio ge
ro darbo.

Katrina Petlitzkiene, 
Čampione Mezgėja

Man teko pasikalbėti su vie
na mūsų čampijone mezgėja, 
su drauge K. Petlitzkiene, 
1944 metais numezgusią 201 
porą kojinių. Jinai pasiskundė, 
kad nelabai gerai jaučiasi. Ke
letą dienų buvo priversta lovo
je pagulėti. Jai prijausdama, 
pasakiau : “Jūs turėtumėte pa
silsėti, ba jūs labai daug dir
bate ir labai save nuvargina
te.”

Ar jūs manote, kad jai tas 
patiko? Ne. Jinai sako:

“Jeigu kas dabar bandytų 
pasilsėti, tai tas nebūtu lie
tuvis, neprijaustų Lietuvos 
žmonėms. Jiems dabar labai 
reikalinga pagalba.”

Draugė Petlitzkiene nuo sa
vęs prašo drauges mezgėjas 
dirbti, kiek galint daugiau, 
kad pagelbėti Lietuvos žmo
nėms pradėti gyventi. Jie per
daug nukentėjo nuo budelio 
Hitlerio. Tai žodžiai pačios d. 
Petlitzkienės, motiniškos Lie
tuvos žmonių dengėjos. x

Nuo demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimo, įvykusio gale 
1943 metų, jinai jau nudirbo 
201 porą kojinių. O iki suva
žiavimo turėjo nudirbus 303 
poras, iš viso 504 poros. Vilnų 
per jos rankas perėjo 249 sva
rai. Vargiai galėtų kur rastis 
toks asmuo, kuris neįvertintų 
tokio brangaus ir prakilnaus 
darbo, nebent tik tas, katras 
neatliko savo gyvenime jokio 
naudingo darbo.

Tam darbui reikia daug lai
ko, bet dar daugiau reikia tu
rėti pasišventimo, noro pagel
bėti karą išlaimėti. Yra labai 
daug žmonių, kurie kalba la
bai prijaučiančiai, kad būtų 
karas laimėtas. Bet darbui nė 

į. *

pirštelio nepajudina, tik deja
vimai. Teko pasikalbėti su ke
letą mūsų gerų draugių, ku
rios mums galėtų maždaug pa
gelbėti tame dideliame darbe, 
bet jos tuojau pasiaiškina dir
bančios dirbtuvėj. Vienok mes 
žinom, kad ir kitos dirba dirb
tuvėj, tačiau pagal išgalę pri
sideda prie mūsų gero ir 
brangaus darbo.

Draugė Čepulienė daug sve- 
derių yra numezgus ir šapoj 
dirba.

Daugelis kitų draugių taip 
jau ii’ šapoj dirba ir dirba la
bai daug prie drabužių taisy
mo. Tik reikia matyti reikalą 
ir turėti noro pagelbėti nuo! 
karo nukentėjusiom žmonėm, 
tada surasime ir laiko, jeigu 
jau ne tiek,- kiek pašvenčia už 
vis ištvermingiausios mūsų 
čampijonės, tai nors valandą 
kitą per savaitę.

Dirbinių Priduota 
(Maspethiečių)

R. Laukaitienė 2 sv. su ran-, 
kovom ir kalnierium.

K. Petlitzkiene 16 porų ko
jinių.

K. Rėklienė 5 p. kojinių.
Elizabetho Apylinkės

Barkauskienė 12 p. koj. ir
2 sv. be rankovių.

M. Gasparaitienė 6 p. koj.
A. Yankauskienė 3 p. koj.
O. Slančiauskienė- 1 sv. be 

rankovių.
O. Vertelienė 1 sv. be rank.
G. Kardauskienė 1 sv. be r.
M. Keselienė 1 šaliką.
M. Taras 1 sv. be rank.
M. Užkurienė 4 sv. be rank.
L. Sheralienė 2 sv. su rank.,

3 sv. be rankovių.
Pataisa

L. Sheralienė, tos apylinkės 
mezgėjų sekretorė, kartu su 
šiuo raportu prisiuntė praneši
mą, jog metiniame jų raporte 
buvo klaida. Draugės Meš
kauskienės turėjo būti 6 sv. 
be rankovių ((buvo padėta tik 
4).

Draugės elizabethietės ir su 
jomis kooperuojančios tų apy
linkių draugės gerai darbuoja
si. Daug mezginių prisiuntė ir 
dar vilnų užsisakė, turi ener
gijos pagelbėti Lietuvos žmo
nėm. Labai smagu, kad jūs, 
draugės, surandate pas save 
gerų, spėkų ir jas sunaudojate 
geriems darbams. Bravo, drau
gės !

Great Necko Priduoti 
Mezginiai

Mrs. T. Keegan 2 svederiu.
Mrs. C. Rufe 1 sv.
Mrs. E. Rufe 1 sv.
Mrs. P. Rethore 1 sv.
Mrs. A. Bečienė 1 sv. Visų

ALDLD 2-ros Kuopos Mezgėjų 
Žinios

Mūs draugės mezgėjos šiuo 
tarpu vėl gražiai pasidarba
vo. Jos pasiuntė gražių dova
nų IJ etų vos žmonėms — 69 
poras bei kavalkus mezginių 
su 8-ju Siuntiniu. Jos apdova
nos šiltais mezginiais 69 lietu
vius raudonarmiečius arba ka
re nukentėjusius Lietuvos žmo
nes, už ką jie bus joms labai 
dėkingi.

Kur jos randa mezgimui 
laiko? štai ir atsakymas:

Draugė P. Žukauskienė kas 
dieną dirbdama dirbtuvėj ne
turi liuoso laiko atsidėti ko
kiam nors kitam darbui: jos 
visas mezgimo laikas yra va
žiuojant į darbą ir iš darbo. Ir 
tokiu būdu ji vėl numezgė 8 
svederius. Tai yra mūsų, dar
buotoja, kurios gyvenimo nie
kados nėr tuščių valandų.

Drg. V. Kvietkauskienė dir
ba organizacijose. Prie to, ji 
su savo dukrele Bertha atva
žiuoja ir pagelbsti drapanų 
pataisyti. Bet ji suranda laiko 
ir mezgimui. Dėl 8-jo Siuntinio 
ji numezgė 29 poras pirštinių 
ir 3 poras kojinių.

Drg. Katrina Gabriunienė 
taipgi kas dieną dirbdama dėl 
pragyvenimo ir aplinkybėms 
susidėjus buvo laikinai per
traukus mezgimo darbą. Bet 
pasitaikius nelaimei, susirgus, 
ji negalėjo veltui praleisti lai
ko. Ji lovoje sėdėdama.nu
mezgė 17 porų kojinių.

Drg. M. Vasiliauskienė, nors 
ji mažiau dalyvauja su mu
mis, bet ji atjaučia Lieu vos 
žmonėms, skaudžiai nukentė
jusioms nuo žiauriojo fašizmo. 
Todėl ji atiduoda savo kuosas 
valandas Lietuvos žmonių pa
galbai. Šiuo sykiu ji vėl nu
mezgė 6 svederius.

Drg. T. Niukienė taipgi ne
leidžia veltui laiko. Ji visuo
met dirba parengimuose. Kuo
met laikas pavėlina, ateina ir 
drabužių, taisyti. Ji numezgė 
4 svederius ii’ 2 poras kojinių.

Susirinkimas
ALDLD moterų ir mezgėjų 

susirinkimas įvyks kovo 14 die
ną, 8 vai. vakare, 318 Broad
way. Visos draugės dalyvauki-

Ten, kur buvo jos namai. 
Tokiais vaizdais šiandien 
nusėta visa Lietuva. Tai pa
likimas vokiškų grobikų.

—L. P. T. KOMITETAS.

te, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarimui.

Serga
šiomis dienomis patiko ne

laimė mūs mylimą draugę An
na Buividienę. Ji grįždama iš 
darbo paslydo ir skaudžiai su
sižeidė nugarą. Randasi savo 
namuose, 63 Woodrow Ave., 
Dorchester, Mass. Draugės, 
kurioms aplinkybės leidžia, 
aplankykit sergančią draugę.

Drg. A. Buividienė yra LLD 
moterų kuopos sekretorė. Veli
ju draugei Buividienei greitai 
pasveikti.

H. Tamošauskienė.

Kas Naujo Veikiama 
Pittsburghe

Vasario 14 d. atsibuvo su
sirinkimas Lietuvių Moterų 
Apšvietos Kliubo, North Side. 
Susirinkimas nebuvo skaitlin
gas, bet pusėtinai pasekmin
gas. Buvo plačiai kalbama kas 
link prisirengimo atžymėti 
Tarptautinę Moterų Dieną ko
vo mėnesį. Parengimas atsibus 
18 d. kovo, LMD svetainėje, 
142 Orr St., Pittsburgh. Pra
džia lygiai 2 vai. dieną. Bus 
įdomi paskaita, kurią duos dr. 
J. Baltrušaitienė. Kalbės J. K? 
Mažukna, visiems gerai žino
mas talentingas kalbėtojas, ir 
kiti vietos kalbėtojai. Visi ir 
visos Pittsburgh ir apylinkės 
lietuviai dalyvaukite, nes šiais 
metais Moterų Tarptautinė 
Diena svarbesnė, negu kada 
nors buvo.

Kitas svarbus tarimas pada
rytas, tai kas link pirkimo do
vanėlių dėl vokiečių okupaci
jos ir karo suvargintų Lietu
vos vaikučių. Nutarta paauko
ti $15 dėl supirkimo drabužių 
ir kelios draugės pasižadėjo 
nupirkti nuo savęs dovanėlių. 
Draugės labai entuziastiškai 
pasižadėjo apdovanoti Lietu
vos vaikučius.

Vasario 18 d. atsibuvo susi
rinkimas Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto vietinio sky
riaus. Tarpe kitų svarbių ta
rimų, nutarta paaukoti šimtą 
dolerių dėl supirkimo Lietuvos 
vaikučiams dovanėlių.

Abelnai, Lietuvai pagalbos 
teikimo darbas mūsų mieste 
tuo tarpu biskelį lėčiau eina, 
bet kartas nuo karto geros 
širdies draugai ir draugės at
siliepia, tai su drabužiais, tai 

, su pinigais dėl supirkimo vi
sokių reikmenų. 1

Ypatingai McKees Rocks 
draugai visuomet gražiai atsi
liepia su glėbiais drabužių ir 
su pinigais. Tūlas laikas at
gal McKees Rocks LDS 142 
kuopos narys aukavo $40, A. 
šerbinas $10 ir J. Miliauskas 
$30. Tai yra $80 tĮuo trijų 
draugų. Minėta kolonija vi
suomet labai rūpestingai dir
ba dėl gero tikslo.

Taipgi ir kitų priemiesčių 
draugai visuomet gražiai atsi
liepia su pašalpa Lietuvos 
žmonėms.

su rankovėm.
M. Kupčiūnienė 2 šalikus.
Great Necko maža kolonija, 

labai mažai ten randasi lietu
vių, bet jų moterys laimingos, 
kad pas juos randasi gerų 
draugų vyrų. Jie joms padeda 
jieškoti mezgėjų, rūpinasi ga
vimu vilnų ir pristatymu mez- j 
ginių. Sveikintini greatneckie- 
čiai, kad visi iš vieno dirba
te ir didelį darbą atliekate. 
Taip turėtų būti visur, o la
biausia mažose kolonijose.

O. Depsiene.

Dar kartą norėčiau priminti 
Pittsburgh ir apylinkės mote
rims ir abelnai visiems, kurie 
interesuojasi Tarptautine Mo
terų Diena, nepamirškite 18 
d. kovo, 2 vai. dieną būkite į. 
LMD svetainėje. į

E. K. Sliekienė.

Mrs. Bourdette, 35 m., rąs
tą mirus degančiame jos ap- 
artmente, 14 Minetta St., New 
Yorke. Tiriama, ar ji mirus 
nuo ugnies ar iš kitos 
ties.
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BOSTON, MASS
Pagerbimas Raudonosios 

Armijos
Raudonoji Armija įsikūrė 

audringais didžiosios revoliu
cijos laikais. Ji stovėjo sargy
boje ir gynė Sovietų Sąjungą 
ir išsikovotas dirbančiųjų ma
sių teises per pastaruosius 27 
metus. Dabartiniu laiku ji pa
siekė čiukuro savo galios ir 
vertybės. Ji ne tik apgynė čie- 
lybę Sovietų Sąjungos, bet ir 
yra lemiamuoju faktorium su
vienytų demokratinių tautų 
šeimoje sumušime fašistinės 
ašies.

Jeigu šiandien pasaulio žmo
nių masės, po daug vargo, 
kančių ir ašarų gali žiūrėti į 
brėkštančią rytojaus aušrą su 
vilčia geresnės ateities sau ir 
savo augančiai kartai, tai tos 
masės yra labai daug dėkin
gos Rudonajai Armijai už jos 
.didvyriškumą, pasiryžimą ir 
besąlyginį pasiaifkojimą labui 
Sovietų Sąjungos ir labui lais
vę mylinčio demokratinio pa
saulio.

Vasario 23 Bostono sky
rius Russian War Relief, pa
gerbimui 27 metinės sukakties 
Raudonosios Armijos gyvavi
mo, surengė šaunų bankietą, 
Copley Plaza viešbučio didžia
jam balių kambaryje. Dalyva
vo iki 700 žmonių. Pareikala
vimas tikietų buvo labai dide
lis, kad būtų buvę parduota 
du syk tiek, jei būtų buvę vie
tų, kur žmones sodinti.

Prie garbės stalo mes ma
tėm valstijos ir miesto civilius 
ir militarinius atstovus, USSR 
atache, principale vakaro kal
bėtoja New York Posto kores
pondentė Ella Winter, tik ką 
sugrįžusi iš Sovietų Sąjungos 
ir daug kitų. Pirmininkavo 
Russian War Relief narys, tei
sėjas Brooks. Prie stalų mes 
matėm daug intelektualų ir 
Bostono aristokratiško elito. 
Nemažai čia buvo tikrųjų ru
sų aristokratų ir intelektualų, 
apleidusių savo gimtąją šalį 
laike Didžiosios Revoliucijos ir 
iki šio karo buvusių mirtinais 
priešais Sovietų Sąjungos. 
Šiandien jie remia ją, dirba 
jai ir lenkia galvą prieš ją. 
Vis tai dėka Raudonajai Ar
mijai.

Aprašyti kalbas visų kalbė
jusių, užimtų labai daug laik
raštyje vietos. Suprantama, to
kiame momente, visi nepasi
gailėjo komplimentų, bet aš 
pasitenkinsiu tik ištrauka mū
sų gubernatoriaus sekretoriaus 
skaityto laiško, gauto nuo sa
vo sūnaus, leitenanto, tarnau
jančio karo fronte Francijoj. 
Jis sako, kad karo fronte ka
riai jokių priešingumų, abejo
nių bei nesusipratimų su Rau
donosios Armijos kariais ne
turi ir būtų labai didelė rete
nybė rasti karį, kuris many
tų, kad po karo nebūtų gali
ma Amerikai su Sovietų Sąjun
ga taikiai susitarti bile klau
sime, ir sako, jeigu namie dar 
randasi tokių, kurie turi abe
jonių tame, tai jie yra ardy
tojai draugiškumo ir diskredi
tuoja Jungtines Valstijas.

Po vakarienės ir kalbų buvo 
rodoma Artkino filmą “Peo
ples Avengers,’’ tai yra, bruo
žai, traukti partizanų veiklos 
fašistų užnugaryje. Vaizdai 
šiurpūs/ begailestingi ir neat
laidus naikinimas viliugingo 
priešo, atėjusio grobti, žudy
ti ir vergti.

Dabar biskį apie mūsų lie
tuvišką reprezentaciją tame 
bankiete. Iš pradžios mums 
buvo skirtas tik vienas stalas, 
vėliau draugas Kazlauskas iš
sikovojo dar antrą stalą, kiti 
draugai kaip nors, kur nors 
įsigijo tikietus ir dalyvavo, bet 
turėjo sėdėti ne prie lietuvių 
stalų. Dalyvavo LPTK Bosto
no skyriaus pirm. J. Žekonis 
su savo geriausia pagelbininke 
Simonavičiene, sekretoriai M. 
Kazlauskas su žmona ir S. 
Rainard su žmona, iždininkas 
Masteika su žmona, pavieniai: 
dr. J. Repšys, prof. B. F. Ku
bilius, dainininkas ir muzikas 
S. Paura, dinamiškas A. Kups
tis, panelė Domeikaitė ir drg.

Kolins. Moterų grožio kultūros 
ekspertai: A. Barčius su žmo
na, R. Niaųra su žmona, M. 
Krasauskienėj Harmonijos gru
pės mokytoja Elena Žukaus
kaitė su motina, Cambridge 
darbuotoja Kvietkauskienė su 
jauna dukrele, drg. Keinis su 
žmona, iš Montello nenuilstan
tis darbuotojas Baniulis su 
Yurkevičium, na ir jūsų ko
respondentas S. Z avis su žmo- 

j na.
Mūsų vyrai, kaip vyrai, bet 

leidės, tai jau iš tikrųjų buvo 
pasipuošę, kaip aniolėliai. Ele
na Žukauskaitė su savo žavė- 
jančia kepuraite, tai kaip tik 
uoga, rodos, skink ir valgyk. 
Draugė Barčienė šį sykį, ro
dos, viršijo draugę Niaurienę 
pasidabinime,! (Yvonne,..', on 
your toes!), M. Krasauskienė, 
matomai, nenori užsileisti še
šiolikinėms, kad jau išsipuca- 
vus, tai, rodos, tik ką iš rūtų 
darželio išžengus; kitos gi vi
sos irgi kaip gulbės —- gra- 

j žios, tyros, nepaliečiamos. Ah, 
tu žmogus, sakau, tik žiūrėk 
ir mylėk!

Aukos
Va, kalbėjus apie malonius 

dalykus, dabar imk ir nuženk 
prie kasdieninio darbo. LPTK 
Bostono skyriaus valdyba pri
davė sąrašą aukų pirkimui 
reikmenų Lietuvos nuo karo 
nukentėj tįsiems lietuviams. Ne- 
kurias iš šių aukų Jaunutis 
jau minėjo, tai atleiskit, jei aš 
pakartoju, nes nepamenu, ku
rie minėti, o kurie ne. M. Pa- 
lilionis $50, Brightono Moterų 
Darbininkių Kliubas $20, J. 
Butkus $10, Mary Stašienė 
$10, V. Kvietkauskienė $10, 
A. Sabeika $5, J. Gaivanavi- 
čius $5. Zavis.

Edwardsville, Pa.
Mirė Kazys Randarčikas
Vasario 15-tą, be jokių baž

nytinių ceremoniją ant West 
Wyoming lietuviškų kapų, pa
laidojom Kazį Randarčiką.

Velionis atvažiavo į šią ša
lį po Japonų-Rusų Karo. Te
ko ir jam būti sužeistu, mūšy
je prie Mukdeno, Manchuri- 
joje. Grįžęs iš karo ir pabuvęs 
kiek Lietuvoje, atvažiavo į 
Ameriką. Kokį laiką pagyve
nęs Brooklyne, pribuvo į Wyo- 
mingo Klonį ir apsistojo šalo 
Wilkes-Barre, miestelyj Ed
wardsville.

Kadangi velionis iš amato 
buvo siuvėjas, tai ir iki mirties 
siuvo drabužius. Turėjo savo 
namelį, kuriame gyveno ir 
dirbo, bet vėlesniu laiku nete
ko — nubiednėjo. Buvo lais
vų pažiūrų. Per ilgus metus 
buvo Laisvės skaitytoju.

K. Randarčikas iš Lietuvos 
paėjo iš Vilkaviškio apskričio, 
Gražiškių valsčiau ir parapi
jos, Strazdynės kaimo. Šioj ša
lyj išgyveno apie 40 metų. Mi
rė sulaukęs su virš 60 metų. 
Paliko moterį ir priaugančią 
dukterį, taipgi daug draugų 
ir pažįstamų.

Apie 30 metų atgal, kada 
taisėsi Lietuvių Neprigulmingi 
kapai, velionis vienas buvo iš 
tų tvėrėjų ir daug pasidarba
vo dėlei minėtų kapų. Taipgi 
per daugelį metų buvo jų ka- 
siefium. Turėjo įsigyjęs savo 
sklypelį žemės dėl pasilaidoji- 
mo. Nekartą velionis parody
davo tą sklypelį žemės savo 
draugam ir sakydavo: “Tai 
čia mane ir mano šeimyną pa
laidos.” Bet dalykai yra ki
taip: jei mirei neturtingas, tai 
nereikia nė savo žemės. Atė
mė iš velionies jo locną lotą, o 
jam suteikė tik duobei vietą 
patvoryj.

Kazimierą palydėjo į kapus 
būrelis draugų, giminių ir kai
mynų. Leidant karstą į duobę 
A. Valinčius, pittstonietis, pa
sakė keletą žodžių, iš velionio 
biografijos.

Tad ilsėkis, Kazimierai, už
baigęs savo kelionę! Lai būna 
tau lengva Wyomingo Klonio 
žemelė.

A. Gražiškietis. .

New Yorke garsiojoje Carnegie salėje j vyko iškilmes 
paminėjimui Raudonosios Armijos 27-to gimtadienio. 
Ten buvo graži programa, gėry kalbėtojų ir Duonkepių 
Unijos Lokalas 1 turėjo paaukojęs didžiulį “keiksą.” 
“Keiksas” svėrė 550 svarų ir buvo 6 pėdų aukščio. 
Amerikietis kovūnas lakūnas leitenantas E. Suehle ofi
cialiai “keiksą” perduoda Raudonosios Armijos atsto
vui Įeit, pulkininkui Andrei Strogalev. Šis parengimas 
buvo suruoštas Russian War Relief, vasario 21 dieną.

Bridgeport, Conn.

Philadelphia, Pa. Montello, Mass.
Vasario 25 d. vietinės dar

bininkiškos organizacijos su
rengė prakalbas ir diskusijas. 
Kalbėjo drg. Rojus Mizara 
apie Lietuvos padėtį, jos žaiz
das, nuostolius, padarytus is
torinių žiauriųjų kryžiuočių.

Išgriauta Lietuvoje mokslų 
įstaigos, išvogta muziejų ko
lekcijos, išgriauta miesteliai, 
kaimai, išnaikinti ir išvogti gy
vuliai. Nuteriojo mūsų gimti
nį kraštą niekiški okupantai.

Drg. Mizara išsireiškė, kad 
netolimoj ateityj gal Amerikos 
lietuviai pagelbėsime atremon
tuoti, atsteigti mokslines įstai
gas ir įsigyti mokslo priemones.

Po jo kalbos įvyko diskusi
jos Lietuvos šelpimo reikalais. 
Pirmininkas A. J. Smitas pa
žymėjo ALDLD jubiliejaus su
kaktį, “Vilnies” sukaktį ir tuo 
pačiu sykiu atžymėjo sukaktį 
25 metų literatim© darbo drg. 
Rojaus Mizaros, pasveikinda-1 
mas nuo vietinių organizacijų. 
Susirinkusieji širdingai sveiki
no ir linkėjo rašytojui rašyti 
apysakas. Po diskusijų nusi
tarta plėsti smarkiau /Lietuvos 
šelpimą ir stiprinti vietinį vei
kimą.

Surinkta Lietuvos pagelbai 
aukų $103.35.

L. P. T. Komiteto pirkimo 
drapanų komisija išdavė ra
portą: pirmą pirkinį išpirko 
už $400 ir aprengė 75 Lietuvos 
vaikus; antrą pirkinį nupirko 
už $500 ir apie virš 100 vai
kų bus aprengti. Numegsta 135 
svederiai. Yra komisija išrink
ta siuvimo, ir moterys organi
zuojasi plėsti siuvimą iš dova
notų atkarpų. Aukavo sekan
čiai :

ALDLD 10 kp. aukavo $25; 
J. Rutkus $10. Po $5 aukavo: 
Walantai, A. Degutis, P. Kuo
dis, A. Kupčiūnas, A. Bakšys, 
J. A. Bekampis; po $1 auka
vo: K. Stankūnas, Bevardis, S. 
Morkūnas, M. Jonikienė, C. 
Juknevičius, B. Miller, J. Mu- 
raška, M. Klimas, T. Gerve, 
M. Mačiūnienė, M. Pajuodienė,
V. Urlakienė, D. Balukevičie- 
nė, J. S. R., B. Kavalchik, J. 
Paliepienė, O Pauliukaitienė, 
M. Mitchell, T. šiaulinskienė,
W. Scotch, K. Žilinskas, P. 
Shim.kienė, R. Merkis, A. J. 
Smitas, J. Kižauskas, K. Viko- 
nis, E. Palėpis, J. Lukoševi
čius, A. Galkus, E. Metis, A.

Vasario 15 d. kelios draugės 
susitarėme eiti ir pasveikinti 
drg. J. Stigięnę jos gimtadie
nio proga. Jai tai buvo “sur- 
prizas” ir ji pradėjo išmetinė
ti, būk neužsitarnavus tokios 
garbės, bet tai yra draugė, ku
ri daug veikia, dirba ir jai pri
klauso pilnai mūsų draugišku
mas.

Rrg. Stigienė yra daug nu- 
mezgus kojinių ir perdavė Rus
sian War Relief įstaigai, o pas
kutiniu laiku ji pasiuvo apie 
30 suknelių mergaitėms, Lietu
voj našlaitėms ir siuntė į Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Komi
tetą persiuntimui į Lietuvą.

Mums gražiai besikalbant ir. 
besilinksminant, drg. M. Gu- 
tauskienė pasveikinus jubilė- 
jantę visų vardu, palinkėjus il
gai gyventi ir veikti paprašė, 
kad pagal išgalę paaukotume 
pagalbai Lietuvos žmonių. Tuo
jau visos sutiko.

Aukavo sekamai: J. Stigienė 
$5. Po $2: Iz. Stiga, S. Pakš
tienė ir K. Skliutienė.

Po $1 aukavo: K. Čereškie- 
nė, E. Stepanauskienė, M. Gu- 
tauskienė, P. Sinkevičienė, U. 
Zaleckaitė, M. Smaliukiene, K. 
Valungevičienė, M. Patsienė, 
E. Randzevičienė, A. Glaude- 
nienė, B. Navickienė, P. Micke
vičienė, O. Šukienė,, T. Gavė- 
niauskienė, J. Yucius ir M. 
Puodžiūnienė aukavo 50c. Viso

Vasario 22 d., gražiausioj 
auditorijoj — Klein Memorial, 
įvyko parengimas. Jį ruošė 
Russian War Relief paminėji
mui 27-nių metų garbingosios 
Raudonosios Armijos sukak
ties.

Publikos prisirinko virš 2,- 
000 žmonių. Buvo graži prog
rama, dalyvavo rusų Šv. Jono 
katedros choras, dainininkų ir 
šokikų. Buvo rodoma rusų fil
mą “Du Kareiviai.” Publika 
buvo patenkinta. Vadovavo Mr. 
Leigh Denenberg, komiteto 
pirmininkas. Jis sakė, kad per
eitais metais šiame mieste bu
vo nupirkta ir pasiųsta į So
vietų Sąjungą už $75,000 reik
menų. Taipgi dėvėtų drabužių 
surinko 60,000 svarų.

Apvaikščiojime dalyvavo žy
mių asmenų, aukštų Amerikos 
karininkų, kurie dalyvavę mū
šiuose ir supranta Raudonosios 
Armijos pergalių reikšmę. Da
lyvavo karžygis majoras Kon
stantin P. Sergejev. Publika jį 
karštai sveikino ir čia buvo 
įteikta 35,000 salfališkų table- 
tų; buvo Bridgeport© majoras 
J. McLevy ir kiti.

Čia norėčiau atkreipti atydą 
tu, kurie skaitote ne vien dien- 
raštį Laisvę, bet ir tokius, 
kaip Keleivis laikraščius. Ke
leivis veik kiekviename nume
ry.] paneigimui Raudonosios 
Armijos pergalių rašo, kfed 
būk vokiečiai tyčia traukiasi, 
nesimuša, kad Raudonoji Ar
mija yra “ištižus,” “nieko ne
verta,” “kardus ir šautuvus 
šniūrais prisirišę,” “kareiviai 
utėlių apsėsti” ir tt. žodžiu, 
kas tik Sovietų Sąjungos, tai 
tam goebbeliškam lapui viskas 
“No good.”

Bet mūsų miesto ' majoras 
Mr. MacLevy, taip pat socia
listas, sveikindamas karvedį 
Sergejevą pareiškė:

“Jeigu ne Sovietų Sąjungos 
Raudonoji Armija, tai Šiandien 
visas pasaulis būtų pražuvęs, 
jame viešpatautų fašistų tero
ras.” Tai matome, kaip sąži
ningas žmogus atsineša linkui 
Sovietų Sąjungos ir Raudono
sios Armijos. Visi žinome, kad 
Raudonoji Armija neteko labai 
daug savo žmonių kovoj, bet 
ir hitlerininkų apie 10,000,000 
užmušė ir suėmė, neskaitant 
sužeistų. Kas Būtų patikęs 
mus, jeigu toji baisioji nacių 
jėga ant mūs būtų užpuolus?

Bet tas “Sapnininkas,” pas 
mus patys skaitytojai “Kelei
vį” taip vadina, visus faktus 
iškraipo ir vis niekina Ameri
kos talkininkę. Laikas jo skai

sti rinkta $27.50. Visoms širdin
gai ačiū už aukas. žemaitė.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

J. Pranaitis; 50c aukavo Pau- 
liukaitis. Viso $103.35. Rep.

Roma. — Penktoji ame
rikiečių - anglų armija už
ėmė naujas pozicijas Tor- 
raccia kalno srityje i pietų 
vakarus nuo Bolognos did
miesčio.

Anglai nušovė 6 iš nacių 
lėktuvų, bomba įdavusių 
Angliją sekmadienį.

MATTHEW P. KALLAS
(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.

Shenandoah, Pa
vai.

Wilkes-Barre, Pa

JA

Amerikiečiai grumiasi ar
tyn Cologne vidurio.

tytojams susiprasti ir nesiduo
ti apgaudinėti.

1113 Ml. Vernon Si 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINfi)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines.
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

mmnrwwiyy

PRAKALBOS
Nedėlioj, kovo 18 d., 2 

po pietų, Lietuvių Svetainėj, 
407 Lafayette St., įvyks labai 
svarbios prakalbos. Jas rengia 
Liet. Literatūros Draugijos 63 
kuopa proga 30-ties metų ju
biliejaus. Kalbės Draugijos 
Centro Komiteto sekretorius ir 
Laisvės redaktorius D. M. šo- 
lomskas, iš Brooklyn©.

Jis aiškins Lietuvos išlaisvi
nimą ir kaip ten žmonės gyve
na, kokios pagalbos jie laukia 
nuo amerikiečių, kaip eina karo 
reikalai, kas bus sumušus Hit
lerį Ir kitus svarbius klausi
mus. Visi Bridgeport© ir apy
linkes lietuviai kviečiami atsi
lankyti. žemaitis.

Nedėlioj, kovo 18 d. atsi
bus prakalbos ir bus rodoma 
sovietinės filmos. Kalbės Eli
zabeth Gurley Flynn. Bus ro
doma sovietinės filmos “Rain
bow” ir “57,000 Nazis in Mos
cow.” Parengimas atsibus! 
Grand Theatre, 527 Prospect1 
Ave. Judžiai bus rodomi nuo 
7 ir 9 vai. vakare. Visi ir vi-1 
sos kviečiami dalyvauti.

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home

Trečiadienis, "Kovo 7, 1945

šeštadienį, kovo 17 d., West 
End Hall, įvyks svarbios pra
kalbos ir bus rodoma sovieti
niai judžiai. Kalbės Elizabeth 
Gurley Flynn ir bus rodoma 
sovietinės filmos “No Greater 
Love” ii’ “Leningrad Music 
Hall.” Judžiai bus rodoma nuo 
6 ir 9 vai. vakare. Visi ir visos 
kviečiami ateiti.

Maskva. Visuose sovieti
niuose frontuose kovo 3 d. 
buvo sunaikinta bei išmuš
ta iš veikimo 90 vokiečių 
tankų ir nušauta 49 jų lėk
tuvai

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Nupiesiam PlanusDarome ir Pritaikome Akinius

Thomas J. Klimaitis
Graborius—Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių, 
šermeninė (Koplyčia) 

NEMOKAMAI 
Teisingas Patarnavimas 

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA. 
TeL 3-6723.

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 

. sudarau su ame- 
į rikoniškais. Rei- 
Įkalui esant ir 
F 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

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, IIEMORRIIOIDAI ir ki
tos Mėšlažamės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS 

gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spinduIių 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikrina 
tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS
— Vidutinis Atlyginimas —
MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

DR. ZINS 
110 East Ifitb Si, N. Y 
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

(Jsist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm. 9 A. M. — 2 P. M

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų' pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.
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Eisenhower Sveikina 
Danus už Žygius * 

Prieš Nacius
Paryžius. — Vyriausias 

talkininkų k o m andierius 
vakariniame fronte, gener. 
Eisenhower sveikino Dani
jos patrijotus už jų veiks
mus prieš vokiečius. Jis sa
kė, kad danai tuo būdu pri
sideda prie karo veiksmų į 
prieš vokiečius vakariniame 
ir rytiniame frontuose.

Slaptas danų patrijotų 
veikimas sutrukdė visus 
karinius nacių traukinius, 
paskutiniu laiku važiavu
sius į Vokietiją. Menama, 
kad tais traukiniais hitleri
ninkai gabeno savo karino-! 
menę, siunčiamą iš Norve
gijos atgal į Vokietiją.

Sen. Vandenberg Dalyvaus S.
Francisco Konferencijoj
Washington. — Republi- 

konas senatorius Vanden
berg priėmė prez. Roosevel- 
to kvietimą dalyvauti San 
Francisco konferencijoj dė
lei pokarinio saugumo ir 
taikos palaikymo. Prezi
dentas pakvietė lygų skai
čių republikonų, kaip ir de
mokratų, į tą Jungtinių 
Tautų konferenciją.

Kviesdamas sen. Van- 
denbergą, prez. Rooseveltas 
rašė, kad jis turės neaprėž
tą laisvę reikšti savo nuo
mones konferencijoje. Van- 
denbergas pareiškė: “Aš 
noriu daryti visa, kas tik 
galima, sukurti tinkamai 
bendrajai saugumo siste
mai. Aš įsitikinęs, jog ta
tai būtinai reikalinga pa
čios Amerikos naudai. Jau 
padaryta puiki pradžia.

Šimtai baltųjų pasidavi
mo vėliavų sutiko ameri
kiečius, įmaršavusius į Vo
kietijos didmiestį Cologne.

Pittsburgho Lietuvių 
Dėmesiui

Visi mes šiandien įdomauja
me šiais klausimais :

Kaip greit baigsis karas?
Kokia bus Europa po karo?
Kaip didelė Lietuva bus po 

karui ?
Ką reiškia karo laimėjimui 

ir taikos vykdymui Roosevelto, 1 
Churchillo ir Stalino konferen
cijoj tarimai Kryme?

Šie klausimai bus aiškinami 
ir diskusuojami ketvirtadienį, 
kovo 8 dieną, Lietuvių Piliečių 
Kliubo svetainėje, 1721 Jane 
St., S. S. Pittsburgh, Pa.

Kalbės V. Andrulis, Vilnies 
redaktorius iš Chicagos.

Pradžia bus 7:30 vakare.
Po prakalbai bus klausimai 

ir atsakymai.
Tai bus prakalbos progresy

vių lietuvių, kurie visą galimą 
daro dėl karo pastangų. Tai 
bus demokratinis mitingas, 
kuriami galima savo nuomo
nė išreikšti.

Visus Pittsburgho ir apylin
kės lietuvius kviečiame daly
vauti, nes tokia proga retai 
taikosi.

Dienraštis Vilnis gauna ži
nių tiesiog iš Lietuvos ir turė
sime progos daug ką sužinoti 
apie dabartinę padėtį Lietuvo
je.

Gausime ir kitų svarbių in
formacijų.

Visus Laisvės ir Vilnies 
skaitytojus raginame ne vien 
dalyvauti šiose prakalbose, 
bet užsidėti sau pareigą pa
vadinti savo kaimynus ir pa
žįstamus.

Čionai turėsime progos iš
kelti klausimus, kuriuos girdi
me dažnai svarstant ir, mūsų 
manymu, netiksliai perstatant.

Abelnai, tai bus labai svar
bus mitingas.

Reporteris.

yourself a war job, you big lug!

Lawrence, Mass.
Lietuvai pagalbos koncertas 

įvyks nedėlioj, kovo 11 dieną, 
2 vai. po pietų, Lietuvių Sve
tainėj, 41 Barkley St. Koncer-

J. Sabaliauskas
tas bus labai geras. Dainuos J. 
Sabaliauskas iš Worcesterio ir 
kiti. Visus ir visas kviečiame 
atsilankyti. A. V.

Maskva. — Sovietiniai 
jūreiviai nuskandino pieti
nėje Baltijos Jūros dalyje 
dar vieną vokiečių trans
porto laivą 6,000 tonų.

Manoma vėl įvest aptem
domą (blackout) Anglijoj.

10 Amerikos bombelių 
vėl puolė japonų sostinę.

Vardai Mosčiy, ir Nuo 
Kokių Ligų Pagelbsti

No. 1. M. J. SVILPA’S Miracle Oint
ment. For Toothache; irritation and 
hardening of the gums.—Šita mos- 
tis prašalina danties skaudėjimą ir 
sustiprina smegenis. Kartais žmogus 
neturi dantų, kad smegenis nesvei
kos, vartok šitą mostį, gausi pagel
tą. Jei dantis supuvęs, be abejones 
turi ištraukti jį. Šita mostis priimni 
vartot ir, ne kenksminga.

Kaina—1 oncas $1.00 
No. 2. M. J. SVILPA’S Salve. Re
commended as an application for ex
ternal pains. Šita mostis prašalina 
įvairius paviršutinius skausmus. 
Skausmus Kojų, Rankų, Pusiau, 
Sprando. Naudojama pagelbai nuo 
Nutirpimo, užsišaldymo, skaudėjimo 
Sąnarių ir Muskulų; Kosulio nuo 
peršalimo, šita mostis maloniai šil
do ir prašalina įvairius skausmus.

Kaina—2 oncai $1.25 
No. 3. M. J. SVILPA’S Miracle Salve. 
A remarkable remedy for skin irri
tation. Šita Mostis Stebuklingai gel
bsti nuo daugybės įvairių Odos ligų 
ir nuo kitokių ligų. Prašalina išbė
rimus, Votis, Rash, Piles, Sainus, 
Athlete’s Foot ir trūkimą Odos. Nu
deginimo, Nušutimo, Gėlimą Ausies, 
Nesveikumą Nosies ar Burnoj, Žaiz
das, Skaudėjimą ir tinimą Blauzdų, 
Gėlimą Komų, nuo Šalčio ir nuša
limo ir daugybės Odos nesveikumų.

Kaina—$1.25 
No. 4. M. J. SVILPA’S New Disco
very—Salve for Poison Ivy. šita 
mostis prašalina įvairius niežėjimus 
ir nuo Poison Ivy.

Kaina—$1.25 už 2 oncus.
Mano antrašas:

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta A.
HARTFORD, CONN.

Vietiniam—63 Putnam St.

Šaukia Austrus Sukilti prieš 
Vokiečius

Maskvos radijas vėl šau
kė Austrijos žmones sukilti 
prieš nacius prispaudėjus. 
Jungtinės Tautos norėtų 
skirtingai elgtis su Austri
ja, negu su Vokietija; bet 
kiek austrai gaus palanku
mo nuo Jungt. Tautų, tatai 
priklausys nuo Austrijos 
gyventojų žygių prieš vo
kiečius, sakė Maskva.

Naciai laido naujas ro- 
botbombas į Angliją.

Baltimore, Md.
Prakalbos ir Parengimas
šeštadienį, kovo 10 d., 7:30 

vai. vakare, Lietuvių svetainė
je, 851 Hollins St., atsibus 
labai svarbios prakalbos. Ren
gia Lietuvių Moterų Mezgėjų 
Kliubas. Kalbės V. Andrulis, 
Vilnies redaktorius iš Chica
gos.

Apart prakalbų, bus paren
gimas su valgiais, gėrimais ir 
šokiais. Tikietas ypatai tik 
$1.50. Visas pelnas skiriamas 
pagalbai Lietuvos žmonių.

Drg. Andrulis pasakys neil
gą, bet žingeidžią prakalbą, 
nes tokios rūšies parengime il
gų prakalbų negalima sakyti. 
Visus ir visas kviečiame ateiti.

Komisija.

Paterson, N. J.
Sme tonacių J omarkas.

Yra sakoma: jei katino nieks 
neglosto, tai jis pats pasiglosto, 
ir dalį uodegėlę užriečia. Pana
šiai elgėsi Patersono “ponai
čiai” per savo jomarkėlį, kuris 
buvo šauktas 25 vas. neva Lie
tuvos reikalus aptarti. Bet at
rodė, kad jiems daugiau apei
na smetonacių ir savęs išgyri
mo reikalai.

Kiekvienas, atsiprašant, kal
bėtojas pirmiausia save išsi
gina. O, koks aš geras! Čia gi
męs, čia augęs. Lietuvos neži
nąs, nei nematęs, bet gyslos 
taip ir kunkuliuoja lietuvišku 
krauju. Ir nors aš Lietuvos 
nepažįstu, bet aš žinau, kas Lie
tuvos žmonėms gera ir kas blo
ga. Lietuvoj dabar pragaras, 
nes jau tenai nacių nėra. Ir 
valdžia, kurią Lietuvos žmonės 
remią “prakeikta.” Ot kaip aš, 
toks patriotas, ponas Stukas. 
Newarke taip daug dirbu, kad 
nei pavalgyt neturiu laiko. Ir 
va, kaip jūsų ponas Jokubavi- 
čius Patersone, kad tokių būtų 
visuose miestuose, tai smeton- 
naciai tarsi alkanos siurbėlės, 
vėl sugužėtų į Lietuvą ir'engtų 
Lietuvos liaudį. Ir nuolankiai 
prašome. Duokite darbužius 
dėl Lietuvos žmonių. Mes juos 
ant Grand .atryto,- Brooklyne

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VYRAI IR MOTERYS 
j 16-60

Gamybinės Rūšies Darbui Prie Išdirbimo 
Plieninių Statinių-Drums ir Containers 

Karinėms Pastangoms

i NESUNKUS DARBAS

100% KARINIS DARBAS
Laikas ir Pusė Virš 40 Valandų

Nė Vienas Neprivalo Kreiptis iš Dabar Dirbančiųjų 
Prie Apsigynimo Darbų

KREIPKITĖS 8 A.M. IKI 6 P.M.

RHEEM MANUFACTURING CO.
ATLAS STEEL BARREL DIVISION

27 Hudson Boulevard Bayonne, N. J.
i i:

I (59)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

DRAFTSMEN
Elektriniai ir Mechaniški 

Designeriai
Patyrę Prie Elektra Varomo 

Fabriko
Industrijinių Budinkų Design.

EBASCO SERVICES, INC.
2 Rector Street, New York.
__ ____________________________________ (61)

VYRAI, patyrimas nereikalingas, būtinai Ka
rinei Pramonei. Nuolatinis pokarinis darbas. 
Pradžiai 75c iki 85c j valandų, prisideda 
viršlaikiai. Arti visu subviu.l 10 minučių nuo 

42nd Street. STILLWELL 4-5289. 
MIMEX COMPANY. 45-11 Davis St., L.l.C.

VAGONU KROVIKAI
PRIE

NUOLATINIO DARBO
KHEIPKITRŠ

WILLIAM SPENCER
& SON CORP.

PIER 29 EAST RIVER
(Central Vermont Terminal)

GALE MARKET STREET
NEW YORK CITY

92c | VALANDĄ
(58)

PATIKIMAS VYRAS
DIRBTI BOTTLING DEPARTMENTE. AL
GA PRADŽIAI $24.00 UŽ 5 DIENU SAVAI

TE. KREIPKITĖS ANT 14-TU LUBŲ— 
304 EAST 45TH STREET, MANHATTAN.

KLAUSKITE MR. BARNABY.
į(X)

VYRAI
Lengvas vAlymo darbas. 
Retail 'batų krautuvėse.

PILNAM—DALIAI LAIKO
Manhattan—Bronx Krautuvėse. Kreipkitės

A. S. BECK SHOE CORP.,
25 West 43rd St., 

N. Y. City. I
6-TOS LUBOS

(57),

PAPRASTI DARBININKAI
SANDĖLIO DARBUI

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI.

BŪTINAS DARBAS
KREIPKITĖS

MR. W. J. HICKEY

N. Y. DOCK CO.
GALE MONTAGUE ST., 

BROOKLYN;' N. Y.
(55)

KUISIAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Jau per tūlą laiką Laisvoje 
neturėjome ilgesnės apysakos.

Neužilgo ją spausdinsime.
Tai bus įdomi, intriguojanti ir 
literatūriškai gražiai apipuoš- 
ta.

Jos pava'dinimo kol kas ne
skelbiame. %

supūdysi mc ir tada siusime 
į Lietuvą. O tiems, .kurie jų 
nepūdo, bet tuojaus siunčia, 
nuoširdžiai prašome, neduokite 
nieko. — panašiai jie kalbėjo.

Tikrai puikūs ( Lietuvos pa
triotai. šių žodžių rašėjas, ku
riam teko gyventi prie Tarybų 
valdžios ir Smetonos pyragų 
uostyti, mano, kad Lietuvos 
žmonės tokius, “geradarius” 
tuojaus siųstų pas daktarą jų 
galveles, ištirti... .L Jono Jonas.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BERNIUKAI
16 metų amžiaus ir viršaus 
ABELNAS FABRIKO 

DARBAS 
Kreipkitės

AMERICAN CAN CO.
Delaware Ave. & Palmer St. 

PHILADELPHIA, PA.
 (58)

DAILYDĖS 
PJOVIKAI 

VINIŲ KALĖJAI
$1.10 Į VALANDĄ už 40 Vai. Sav. 

Laikas ir pusė už viršlaikius.
Minimum 57 Valandos. 

NUOLAT.
ROME LUMBER CO.
810 RICHARDSON ST.

BROOKLYN(61)

BUFFERS
PATYRĘ

PEČKURYS 
LAISNIUOTAS 

įrankių Dėžių Prižiūrėtojas
MES IŠMOKYSIME

Pyrene Mfg. Co.
560 BELMONT AVE.

NEWARK 8, N. J.
Free Employment Office 

Įėjimas iš
230 RIDGEWOOD AVE.

Reikalingas atliekamumo 
pareiškimas.

(61)

STALIORIAI 
AR DAILYDfS 

Patyrę 
Nuolatinis darbas. 

GERA ALGA 
SCHMIDT, 

224 MADISON AVE. 
IRVINGTON, N. J. 

ESSEX 2-7963 
(58)

SARGŲ — PECKURIŲ (2) 
Valandos nuo 7 iki 3 

3 iki 11. 
Nuolatinis Darbas. • 

GOLDEN TANNERY, 
91 GOLDEN ST., 
NEWARK, N. J.

(55)

MOKINIAI 
PAPRASTI DARBININKAI 

ir

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

Yale & Towne Mfg. Co.
4530 TACONY STREET 
PHILADELPHIA, PA.

(5C)

VAGONŲ. KROVIKAI 
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSĖ PO 8 VALANDŲ 

PENNSYLVANIA
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST. 
 (58)

DARBININKAI
60c į Valandą Pradžiai 

CONSOLIDATED EDISON COMPANY 
Kreipkitės nuo Pirmadienio iki Penktad.

MAIN OFFICE — ROOM 224
4 Irving Place, Manhattan

(59)

HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS

Skalbyklos Darbininkės 
Visuose Departmentuose 
Patyrimas Nereikalingas 

PILNAM AR DALIAI
LAIKO

B. M. T. 4TH AVĖ. SUBVĖ 
IKI 25TH ST.

HOLLAND LAUNDRY 
225 25TH STREET 

BROOKLYN 
 (Gi)

LABELIU KLIJUOTOJOS
IR

į BONKAS PILSTYTOJOS 
GEROS ALGOS

Kreipkitės

M. J. Breitenbach & Co.
304 EAST 23RD ST.

' .(61)
PATAISYMAM DARBININKES

Prie siutų, eoatų ir suknelių. PILNAM LAI
KUI IR DALIES LAIKO DARBININKĖS. 

Valandos sulyg jūsų patogumo.
STYLE SHOP. 163-31 JAMAICA AVE., 

JAMAICA. L. 1.

REIKALINGOS ATRINKĖJOS 
prie naujų sklypukų.

Patyrimas nereikalingas.
9 BOERUM ST., BROOKLYN, N. Y.

ATYDOS!!!
Nuolatinis Darbas Su Aiškia 

Ateitim.
Dabar ir po Karo 

PATYRIMAS NEKEIK ALINGAS
GERA ALGA 

Ixmgvas, Švarus Darbas 
Daug Ekstra Pagalbų 

Yra Vietos Dėl:
SIUVAMŲ MAŠINŲ OPERATORIŲ

IR TRI M ERIŲ
Kreipkitės Bile Dieną Savaitėje 

Nuo 8 iki 5.
S. GOLDBERG & CO., INC.

20 EAST BROADWAY 
HACKENSACK, N. J.

Bušų Linijos: No. 18, 34 ir 165 sustoja pusė 
bloko nuo fabriko.

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ
(61)

PASIUNTINĖS 
?85. Į MĖNESĮ PRADŽIAI 

VIDUJ IR Iš LAUKO 
DARBAS.

DVI JAUNESNĖS 
STENOGRAFES 
$125. Į Mėnesį Pradžiai 
VIENA SU ISPANIŠKOS 
AUKŠTESNĖS MOKYK

LOS PRALAVINIMU

FILE RAŠTININKE
$115. PRADŽIAI

5 DIENŲ SAVAITĖ 
PUIKIAUSIA PROGA

- PAKILIMUI 
VALANDOS 9 IKI 5

TELEFONUOKITE 
BARCLAY 7-3900

MERGINOS 18—25 
kaipo Pasiuntinės
Gerai žinomoje džiūlerių įstaigoje,

Radio Čity apylinkėje. 
5'/2 DIENŲ SAVAITĖ, $20

Nereikia patyrimo. Nuolat.
Pasimatymui telefonuokite

BRYANT 9-5300
(56)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VETERANAI PASAULINIO 
KARO NO. 2 

Reikalingi kaipo Lathe darbininkai ir 
gręžiamojo preso operatoriai.

TAIPGI DALIES LAIKO 
DARBININKAI

Veterano palaikoma ir operuojama.
MISHKIND TOOL CO. 

126 WILLIAM ST., 
BELLEVILLE, N. J.

REIKIA PAPRASTU 
DARBININKU

Išsiuntimų Rūme
Pagelbininkų

Truckerių 
Plieno Kraustytojo 
100% KARINIS DARBAS

Puikiausios Pokarinės
• Progos
KREIPKITĖS TUOJAU

SECURITY
Steel Equipment Corp. 

AVENEL STREET 
AVENEL, N. J. 

PRISILAIKOMA U.S.E.S. TAISYKLIŲ
(58L

MOTERYS
Mokinės Fabriko Darbui

VISOS DIENOS DARBAS
Būtina Pramone*

Kreipkitės
American Can Company

Delaware Ave. & Palmer St.,
Philadelphia, Pa.

(58)

STENOGRAFES IR TYPISTS
Darbas Banke. Puikiausia proga gerai žino

mame taupymo banke.
TY PI STEM S IR STENOGRAFĖMS

Linksmos darbo sąlygos.
Su pirmu laišku rašykite smulkmeniškai, 

priminkite aj>ie kiek algos tikitės.
Rašykite LIETUVIŠKAI,
Box 802, 20 W. 43rd St.

(56)

KNYGVEDĖ—
RAŠTINĖS DARBININKĖ

Vedimui mažo ofiso 
Linksmos aplinkybės.

Nuolatinis darbas, gera alga.
TREND LIGHTING CO.

45-22 47TH STREET, 
LONG ISLAND CITY.

STILLWELL 4-2017
' (57)

MOTERYS VALYTOJOS
Retail Krautuvės. 
Lengvas valymas.

PILNAM—DALIAI LAIKO.
Manhattan—Bronx Stores. Kreipkitės

A. S. BECK SHOE CORP.,
25 West 43rd St., 

N. Y. City.
6-TOS LUBOS.

(57)

REIKIA MERGINŲ MOKYTIS AMATO, PA
TYRIMAS NEREIKALINGAS. GERA AL

GA. ŠEŠTADIENIAIS NEDIRBAMA.
PETITE NOVELTY CO..

183 THATFORD AVE., BROOKLYN, 
_______________________________________LH

RAŠTININKĖS
JR

TYPISTS
KNYGVEDES

STENOGRAFES
NUOLATINIS DIENOM DAR

BAS BŪTINOJE KARINĖJE 
PRAMONĖJE, 

SU PUIKIAUSIAIS 
KARINIAIS PROSPEKTAIS.
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

KREIPKITĖS
HANOVIA CHEMICAL 

& MF*G. CO.,
233 N.J.R.R. AVĖ.,

(2 BLOKUS J RYTUS NUO BROAD 
ST., PRIE CHESTNUT ST.)

NEWARK, N. J.

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI

l-MI IR 2-RI ŠIFTAI
KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD & 

RHAWN ST.

HOLMESBURG
PHILADELPHIA, PA.

' (58)

MERGINOS--MOTERYS 
AMŽIAUS 18 IR VIRŠAUS 

Patyrimas 
Nereikalingas 

Būtinas 
Karo Darbas
Lengvas Sustatymas 

ŠVARIAME,
MODERNINIAME FABRIKE 

GENERAL 
ELECTRIC 

SUPPLY CORP.
585 HUDSON ST., N.Y.C. 

(Bile West Side Subvė iki 14th SU 
PATOGU IR Į HUDSON TUBES.

(56)

TYPISTS
JAUNA

Linksmos Darbo Sąlygos

Bonai Prisideda Prie Algos! 
PROGA PAKILIMAMS 

30 ROCKEFELLER PLAZA 
47-tos Lubos (X)

...
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NowYorko^/te^tZiiiioi Ne Laiku Geriantieji 
Bus Kaltinami Sykiu 

Su Girdytojais
Korporalas Kaulinis 
Rašo iš Vokietijos .

Prieš keletą dienu R. ir E. 
Mizarai gavo porą laiškų nuo 
korporalo Džimio Kaulinio. Jis 
tuomet buvo Luksemburge. 
Viename jis žymėjo:

“Well, dalykai čionai kol 
kas dar vis eina lėtai, bet aš 
manau, jog bet kurią dieną 
bus padarytas didelis surpri- 
zas vokiečiams. Būtų gerai, 
kad tas įvyktų greit. . . ”

Matyti,'Džimis žinojo, kad 
amerikiečiai neužilgo pradės 
ofensyvą prieš vokiečius. Ir 
jis buvo teisingas.

Štai šiomis dienomis artile-

Korp. Sigmund J. Kaulinis

Laisves Bazarui
Dovanos

ristas korporalas Džimis Kau
linis rašo savo žmonai Hele
nai ir dukrelei Konstancijai 
(abi gyvena Maspethe sykiu 
su Džimio tėveliais) — rašo 
jau iš Vokietijos. Va, charak- 
teringesnės laiško ištraukos:

“čion pribuvome lietingame 
ore ir labai nesmagiai jautė
mės. šį kartą neturime stubos, 
randamos atvirame lauke. Ra- 
'dome vokiečių iškastą olą ir 
joje kol kas būname. Jon te
ka vanduo, tačiau geriau, ne
gu visai be priedangos.

šiandien prašvieto saulutė, 
o sykiu ir lėktuvai, mūsiškiai. 
Tur būt jų yra šimtai. Linkiu, 
kad jie gerai juos supliektų, 
kad naciai žinotų, kas dabar 
vyresnis.

Du mūsų vaikinai vakar iš-i 
ėjo girion pasivaikščioti ir už- • 
mynė ant “S“ minos. Abu jau ! 
yra mirę. Vienas buvo iš Mas-i 
petho, kitas iš Brooklyno. Da
bar mums uždrausta išeiti iš 
savo pozicijų. Mes turime būti 
labai atsargūs, kur einaine, ar 
ką veikiame, nes visur yra 
spąstai užspęsta ar užminuo
ta, turime kovoti prieš tuos, 
spąstus, kaip ir prieš šūvius. 
Jie taipgi išdegina miestelius 
ir t.t.”

Pirmesniame laiške, rašyta
me iš Luxembourg savo tė
vams, Džimis plačiai rašė apie 
savo, kaipo artileristų infor
macijos punkto (switchboard) 
operuotojo pareigas. Karo 
fronte padėtį nusveria minutės, 
sekundos, jų mažiausios dale
lytės :

“Ant informacijų remiasi 
šaudymas ir t.t. O infanterija 
(pėstininkai) atsideda ant mū
sų visuz laiku, ypatingai atako
je. Mūsų šūviais mes nelei
džiame vokiečiams pakilti, 
kad jię negalėtų į mūsiškius 
šaudyti iš mažųjų įrankių. . .”

Apie kliūtis sparčiau eiti 
pirmyn, jis rašė:

“Jų rankose yra daugelis 
aukštumų, iš kur jie gali ap- 
žvalginėti. Tas prilaiko mus 
nuo pirmynžangos. Prie to, 
srityje randasi daug girių, o 
jie yra įsikasę gana gerai ir 
giliai. Bet mūsų lėktuvai juos 
iš ten išvaikys už dienos ki
tos. . .

“Rusai iš tikrųjų stipriai 
žygiuoja, ir aš linkiu, kad jie 
taip žygiuotų ir toliau, kadan
gi, aš manau, jie yra vienintė*' 
liai, kurie gali padaryti tam 
viskam galą. Vokiečiai labai 
nemėgsta būti rusų paliepia
mais, kas daryti, o rusai va
ryte varo vokiečius prie ‘tai
kos.’ ”

Skaitant Džimio laiškus (iš 
kurių dar ne viskas čia paim-

Daiktais
šį sykį gavome dovanų Lais

vės bazarui sekamai: Jonas 
Marcinkevičius (sav. užeigos 
po 65-33 Grand St., Maspe
the), bonką degtinės.

Agnes Ling, W. Hartford, 
Conn., ridikiulį, gėlę ir kele
tą numegstų dalykėlių.

H. Tamošauskienė, W. Rox
bury, Mass., paduškaitę, ii’ nu
megstų dalykėlių.

A. Tautkus (sav. užeigos 73 
Grand St., Brooklyne), dvi 
bonkas degtinės.

D. & E. Maižiai, Richmond 
Hill, N. Y., wallet.

A. ir H. Kaulinienės, Mas- 
peth, N. Y., 10 porų kojinėms 
“garters.”

Juozas Graviškis, Hicks
ville, N. Y., 3 dideles bonkas 
konservuotų daržovių.

F. J. Klaston, Great Neck, 
N. Y., puikios materijos, su 
gražiai nupieštom gėlėm.

Elzbieta Granickienė, Brook
lyn, N. Y., Dressing Gown.

Pinigais
P. Buknys, Brooklyn, N. Y. 

(blanka). Po $5: Sophia Pet
kienė, Leonas Grikštas, Jamai
ca, N. Y., dd. Čiuberkiai, Rid
gewood, N. Y. Pranas Varaš- 
ka $3. Po $2: Vincas ir Anas- 
tazia Paukščiai, Rich. Hill, N. 
Y., Antanas Eįriedis, Alekas ir 
Domicėlė Veličkai. Po $1 : An
na Kvietkus, New Hyde Park, 
N. Y., Petras Gustaitis, Anta
nas Gustaitis, Stanley Barkus, 
Ona Gilmanienė. Viso $29.

V. J. Stankus, Easton, Pa. 
(blanka) : Stasys Danielius, 
$5. Leonas Tilvikas, $2. Po $1 : 
Ona Vaurienė, Sofija Ųušiene, 
W. Lingvinas, Charles Stan
kus, F. Malkaitis, Frank Wais- 
toras, V. J. Stankus, Frank 
Martinkus. Viso $16.

Olga Reinhardt, Ridgewood, 
N. Y. (blanka}. Po $2: Mary 
Gedarovich, Olga Reinhardt.

Po $1 : J. Korris, Mrs. B. 
Adams, Mrs. Lucy Klimas, Ka
rol Kajteinas, B. Demsey, O. 
Tamkeny, F. Cherneviče, M. 
Kraujalis, Mrs. M. Chesniene, 
E. Reinhardt, O. Young, Ma
ry Kalwaitiene, J. Benson, J. 
Stakwilevice. Po 50c: Uršu
lė Bernotiene. A. Adomaitis. 
Viso $19.

J. Stigienė, Brockton, Mass, 
(blanka) : Moterų Apšvietos 
Kliubas, $5. Po $1 : K. .Zlot- 
kienė, P. Mickevičiene, J. Sti
gienė, A. Glodenienč, M. Gu- 
tauskienė. Viso $10.

Pavieniai. Po $2: Adelė ži- 
gaitienė, Brooklyn, N. Y., ir 
K. & E. Songailai, Brooklyn, 
N. Y.

Eva Mathis, New York Ci
ty, N. Y. $1.

Širdingai ačiū visiems.
Pinigais

William Skodis, (sav. užei
gos 564 Wythe Ave.) Brook
lyne, $10.

Magdė Radzevičienė, Brook
lyn, N. Y., $5.

J. Kruvalis, Philadelphia, 
Pa, $4.

Juozas Graviškis, Hicks
ville, N. Y., $2.

Elzb. Granickienė, Brook
lyn, N. Y, surinko $11 nuo 
sekamų asmenų: Po $1: A. 
Gražulis, O. Kunickienė, K. 
Urbanienė, V. Lietuvnikienė, 
A. Kiburienė, P. Gegienė, M. 
Klimienė, N. Kisielius, F. 
Klaus, J. Venesa, J. Pocius.

Širdingai dėkojame visiems 
už gražias dovanas ir aukas.

Bazaras įvyks šio mėnesio 
(kovo) 16, 17 ir 18-tą, Grand 
Paradise salėj, Brooklyn, N.

Laisvės Administracija.

Turėsime Tolimą Svečią 
Kalbėtoją

Brooklyne Kalbės V. Andrulis 
Vilnies Redaktorius iš 

Chicagos
Ateinantį antradienį, kovo 

13 d., 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių Amerikos Piliečių Kliu- 
bos svetainėje, 280 Union 
Avė., kalbės Vincas Andrulis, 
Vilnies redaktorius iš Chica
gos.

Prakalbas rengia Lietuvių 
Literatūros Draugijos 1 kuo
pa. Visus ir visas prašome pa
silikti tą vakarą liuosa ir da
lyvauti prakalbose.

Rengėjai.

Mieste pradėta kova prieš 
“speakeasies” su bizūnu, kuris 
kerta abiem pusėm. Pradėta 
bausti ne tik norintieji pre
kiauti gėrimais uždraustomis 
valandomis, bet ir geriantieji, 
įkaitinti rastais pritamsintoj 
karčiame j 2:30 ryto, 224 E. 
53rd St., New Yorko, 15 as
menų turėjo pusdienį praleisti 
teisme ir pasimokėti po $5.

Nubaustieji girtautojai buvo 
8 vyrai ir 7 moterys. Pasiro
do, “gerosios” irgi neužsilei- 
džia, jeigu išsidirba ko už- 
drauto ragavimui apetitą. O 
savininkai, Joe Lancina ir Ric
cardo Lupucchini, kožnas su
laikyti po $2,500 kaucijos iki 
teismo penktadienį.

v- _ ■ •
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Persidalinimas Grobio 
Vagišius Išdavė

Tapkite Raudonojo 
Kryžiaus Nariu! ‘

Miestas Jau Sukėlęs Arti 
Trečdalį Raud. Kryžiui

Raudonojo Kryžiaus vajaus 
pirmą dieną, kovo 1-mą, New 
York o mieste buvo užrėk or- 
duoda jau $6,156,337 įplaukų. 
Tai netoli trečdalis visos mies
tui skirtos kvotos, 29.50 nuo
šimčių.

Viso miesto kvota (įskaitant 
Brooklyną ir Queens) yra 
$21,187,000. Willi amsburgo 
tos dalies, kurioje randasi Pi
liečių Kliubas ir dienraštis 
Laisvė, yra $36,000. Tos įstai
gos randasi 85th Precinct ri

bose.
Tik tos aukos būna priskai- 

tytos saVb susidejios kvotai, 
kurios yra priduodamos per 
savo precinkto raštinę. 85-to 
precinkto raštinė randasi Gra
ham Ave, projekte, netoli 
Maujer St.

Kurios organizacijos nori 
būti žinomos savo precinkte, 
su kuriuo prisieina turėti dau
giausia reikalų, patartina ko
operuoti su juo, kada jis krei
piasi į mus.

Trys jauni vyrukai tapo 
areštuoti įtarimu vagystėje po 
to, kai policistas pastebėjo 
dviejų iš jų įtartiną rėkavimą 
ir persidalinimą pinigų. Poli
cijoj, sakoma, jie prisipažinę 
išvogę iš Ludwig Baumann 
krautuvės išdėtus parodai ke
lis desėtkus dolerių pinigais ir 
apie $2,000 gražmenų. Pas vy
rukus laike arešto radę apie 
$1,000 vertės'tų išvogtų daik
tų.

- Areštuotieji yra tik 17 ir 18 
metų — Horace Frierson, De- 
lancey Straling, John Bow
man, gyvenę 100 141st St.

Viskam Yra Galas
Clement Kwasny, 32 m., 40- 

28 196th St., Flushing, tapo 
arešttuotas ir, sakoma, prisi
pažinęs kaltu apiplėšinėjime 
bangakmenių krautuvių švel
niu būdu. Jis ateidavęs pui
kiai pasipuošęs, atrodančiu į 
nemažą ponelį. Pasisakydavęs 
atėjęš atsiimti žmonos brangu- 
myną. O kada jam pasakyda
vo tokio neturį rekorduose, jis 
maloniai sutikdavęs palaukti 
iki pati žmona ateis ir išraiš
kius. Gi pardavėjui nusigrįžus 
ko patarnaujant kitiems kostu- 
meriams, jis čiupdavęs ką 
nors ir dumdavęs lauk.

Kadangi jis jau buvęs ir 
pirmiau areštuotas už krimi- 
nalybes, tad viena pardavėja 
po jo atsilankymo krautuvėj 
jį pažino iš policijoj esamo 
paveikslo ir policija jį susekė.

Šimtai lietuvių jau pasimo- 
kėjo Raudonajam Kryžiui sa
vo duoklę pirmomis penkiomis 
šio vajaus dienomis. Tūkstan
čiai tebėra nepasimokėję. O 
tapti nariu lengva. Mažiausia 
nario mokestis $1 metams. 
Kas išsigali, prašomi mokėti 
po daugiau, nes reikalai Rau
donojo Kryžiaus šiemet labai 
dideli ir jie dar nesibaigs su 
karo pabaiga.

Nario mokestį pasimokėti ir 
kortelę gauti galite Piliečių 
Kliube, Laisvės raštinėj ir per 
daugelį jums žinomų darbuo
tojų organizacijose. Įstokite į 
Raud. Kryžių! Įstokite per sa
vo organizacijas ir įstaigas!

• Įstokite šią savaitę! K.

i John W. Ehrhardt, iš Ho- 
i boken, tapo sužeistas trauki- 
| nio IRT Third Ave. linijos 
174th St. stotyje.

Taksą Specialistas
(Tax Specialist.)

Lietuvis akountentas atlieka 
įvairius reikalus taksų 

srityje:
Income Taxes or property asses

sments affecting individuals, 
partnerships and Corporation are 

given special attention.
Home office address

Stanley P. Zubawicz
111 Ainslie Street, „ 

Brooklyn, N. Y.
Tax Attorney and Accountant.

Kreipkitės kas vakarą ir visą 
dieną šeštadienį ir sekmadienį.

(58)

Nebus Smulkią Prekinių 
Siuntinių Per 5 Dienas

Pradedant trečiadienio va
karu vėl uždedamas penkių 
dienų embargo ant smulkių 
prekinių siuntinių, užimančių 
mažiau vagono vietos. Paliečia 
visą rytinę pusę krašto. To
mis dienomis neatveš nei ne
išveš smulkių siuntinių. Sako
ma, kad norima pravalyti ke
liai ir stotys nuo susitvenkusių 
stambiųjų siuntinių, kurie bu
vo užkliuvę dėl gilių sniegų ir 
šalčių.

ta), veržiasi pirmyn mintys:
Kaip jaustųsi tūkstančiai 

karo frontuose esančių Dži- 
mių, jeigu vieną saulėtą dieną 
tie šimtai lėktuvų virš jų gal
vų būtų nacių, o ne mūsų, nes 
Džimių tėvai ir motinos būtų 
išėję į streiką?

Kaip jaustųsi mūsų Džimiai, 
jeigu sužinotų, kad jų motinos 
būtų važiavusios į Washingto- 
ną su smetonininkų peticijo
mis prieš Sovietų Sąjungą, į 
kurią mūsų kariai deda tiek 
daug vilties, kaipo į talkininkę 
laimėti šį karą ir prdŠalinti ka
rus iš pasaulio?

Aktorės Motina Nusižu
dė ir Dukterį Pridusino

Mrs. Arno Merkei, 70 m., 
motina aktorės Una Merkei, 
užsidusinus gasu savo apart- 
mente, Essex House 16-me 
aukšte, 160 Central . Park 
South, New Yorke.

Moteriškė rasta persipjovus 
rankų riešelius, su keliais 
skustuvo peiliukais išmėtytais 
aplink, kraujuota ir gasu už- 
dusus ant grindų savo virtu
vėj. Aktorė duktė Una tuo 
laiku miegojus. Motina, matyt, 

'bandžiusi dukterį apsaugoti, 
užkamšius durų apačias, pa
šius, kad gasas prie jos neda- 
eitų. Tačiau daėjo. Jeigu kai
mynai būtų nepajutę, duktė 
taipgi būtų mirus. Ji irgi ras
ta jau be sąmonės, bet greit 
atgaivinta ir manoma, kad pa
sveiks.

II. Brandon, jūrininkas, 20 
m., tapo sužeistas jam nukri
tus ar nušokus po traukiniu 
JRT Broadway ir 79th St. sto
tyje.

PIRKITE KARO BONUS

Penkių metų mergaitė tapo 
užmušta mašinos netoli jos na
mų, 776 10th Ave., New Yor
ke. Mašinos vairuotojas sulai
kytas po $1,000 kaucija.

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER 

Laidotuvių Direktorius 

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.

231 BEDFORD AVENUE
BROOKLYN

Telephone: EVergreen 8-9770

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS: j

Penktadieniais uždaryta

rįT-- • ...... rGREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką pra’eisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas “Green Star Bar and Gri'U’ nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE 

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 
H DM

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

LDS 1-ma Kuopa Gra
žiai Darbuojasi Visuo

meniškuose Darbuose
Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimo 1-mos kuopos susirinki
mas įvyko kovo 1 d. Lais
vės svetainėje. Narių atsilan
kė nemažas būrys. Valdybos 
raportas priimtas be diskusijų.

Pirmininkas A. Velička pa
aiškino, kad dabai’ prasidėjo 
talka-vajus už sukėlimą fi
nansų Amerikos Raudonajam 
Kryžiui. LDS 1-mos kuopos 
nariai remia tą prakilnų rei
kalą. Daug aukavo ir nariais 
prisirašė prie Raudonojo Kry
žiaus, užsimokėdami po $1 ir 
daugiau.

Laiškų Skaitymas
Iš Lietuvių Literatūros Ar

chyvo Komiteto laiške prašo
ma finansų įrengimui vietos, 
kur galima būtų sudėti suren
kamas nuo žmonių Amerikos 
lietuvių išleistos literatūros ar
chyvas — knygos, žurnalai, 
laikraščiai. Prisiuntė dvi blan
kas parinkimui aukų. Nariai 
pasiėmė.

Iš LDS 3-čio apskričio pra
neša apie įvyksiantį pikniką! 
gegužės 27 d., Vaičionių dar-' 
že, Cranford, N. J. Prisiuntė' 
tikietus. Daug narių pasiėmė: 
juos pardavinėti. Pikniko pel
nas bus. skiriamas nupirkimui 
dovanų lietuviams kareiviams, 
LDS nariams, esantiems Dėdės

Šamo ginkluotose jėgose. Pra
kilnus tikslas. Visi’lietuviai tu
rėtų tai atsiminti ir gausiai 
remti, būti piknike.

Dariaus-Girėno Paminklo 
Komitetas užkvietė' LDS 1-mos 
kuopos narius dalyvauti pa
rengime, kuris įvyks kovo 11 
d. įžangos bilietas 60c.

Komisijų Raportai
Kazimieras Juknis pranešė 

apie Laisvės bendrovės dali
ninkų suvažiavimą. Jis atsto
vavo kuopos serą. Sakė, — 
buvęs entuziastiškas suvažia
vimas ir daug šėrininkų. () 
diskusijas ir tarimus jūs skai
tėte Laisvės špaltose. Sakė, 
turėjęs už didelę garbę atsto
vauti didžiulę LDS 1-mą kuo
pa.

LDS 1-mos kuopos metinis 
parengimas įvyks kovo 31 d. 
Komisija pranešė, kad šiame 
parengime dalyvius pavalgy
dins bulvinėmis dešromis ir 
keptomis silkėmis. Iš tikrųjų, 
tokių valgių bile kada ir ne 
visur galima gauti. Visi nariai 
ir pašaliniai nepraleiskite pro
gos neatsilankę.

Kuopos stovis: Ligoniai 2. 
Eina prie susispendavimo 2.

Jurgis, Korespondentas.

Važiuojant skersai Long Is
land gelžkelį ant Bellemore 
Avė., Bellemore, L. L, trau
kinys smogė automobilių. Už
mušti jame važiavę 4 vyrai.

PIRKITE KARO BONUS!

UST* LITUANICA SQUARE

Restaurant
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

I PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas dieną ir naktį apart sekmadienių.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVK BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

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

Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių:
Bulovą, Benrus, Gruen, Longines,

Jules, Jurgensen.

Persodlnam Deimantus Jums belaukiant.
Turime ekspertus taisymui laikrodžių

ir laikrodėlių.

VERI*THIN RYTHm... 17-jewel Precision

movement Smartly styled yello

ROBERT 
701 Grand St. 
Tai. ST. 2-2178

. $3175

MrUHZJ

LIPTON, Jeweler 
Brooklyn, N. Y. 

ATDARA VAKARAIS.




