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Brooklyne ant South 3rd, 
Metodistų bažnyčioje įvyks 
ypatingas mitingas (kovo 28 
d.) Jame kalbės net du rusis-, 
ki popai arba kunigai, būtent, 
metropolitas Benjamin, ru
sų ortodoksų bažnyčios galva 
Amerikoj ir kunigas Timothy 
Peshkov.

Bet ten taipgi kalbės Tiesos 
redaktorius Jonas Gasiunas ir 
dainuos Aido Choras.

Mitingo tikslas: suteikti 
medžiaginės ir moralinės pa
ramos Sovietų Sąjungai.

Rusų bažnyčios kunigai ge
ri patrijotai ir drūtai remia 
socijalistinį kraštą šiame kare.

Palygink dabar juos su 1/2- 
tuviškais klebonais, šitie savo 
mikliais liežuviais ir dideliais 
kišeniais labai nuoširdžiai pa
deda Hitleriui.

Lietuviški kunigai padeda 
lietuvių tautos mirtinajam 
priešui.

Waterburieciai atliko labai 
gražų darbą. Jie priėmė gerą 
rezoliuciją prieš lietuviškus 
karinių pastangų sabotažnin- 
kus iš Lietuvių Tautinės Ta
rybos ir Amerikos Lietuvių 
Tarybos.

Kopiją tos rezoliucijos pa
siuntė prezidentui Rooseveltui. 
Valstybės Sekretoriui Hull ir 
senatoriams. Vietinėje angliš
koje spaudoje ta rezoliucija 
buvo plačiai komentuojama.

Taip ir reikia. Lai ameri
koniška visuomenė plačiausiai 
išgirsta apie lietuviškų pro- 
nacių piktus darbus.

Mūsų, chorų vadai, mūsų 
dainininkai, turėtų atydžiai 
perskaityti V. Bovino straips
nį “Arčiau Prie Tikslo,” tilpu
si Laisvės Meno Skyriuje, ko
vo 20 dieną.

Bovinas pataria chorams pa
sirinkti tokias dainas, kurios 
atitinka tikslui ir momentui. 
Reikia įvairių dainų. Jeigu 
dainuojama parengime, kurio 
tikslas pagerbti Sovietų Sąjun
gą, tai reikia parinkti atitin
kamas tam dainas.

O kas svarbiausia, kad, pa
sak Bovino, Meno Sąjungos 
centre tokių dainų yra. Lai 
tik chorai paprašo. Lai tik jie 
supranta dalyką ir pradeda 
tokių dainų mokintis.

Kovo mėnesį 1939 metais 
Hitleris atplėšė nuo Lietuvos 
Klaipėdą. O 1941 metais už
grobė ir okupavo visą Lietuvą.

Lietuvių tauta šitos skriau
dos neužmirš. Ji neužmiršta 
dabar. Lietuvos geriausi sū
nūs Raudonosios Armijos eilė
se muša ruduosius vokiškus 
kryžiuočius.

Tik didelė lietuvių tautai 
sarmata, kad jos vaikais va
dinas ir tokie gaivalai, kaip 
Grigaičiai, Michelsonai, šimu
čiai, Pakštai, Balkūnai ir Sme
tonos, kurie šiame kare taip 
rūpestingai padeda rudiesiems 
kryžiuočiams.

London Times • davė labai 
rimtą editorijalą apie Jungti
nių Tautų reikalus. Didžiau
sia beprotystė, teigia šis laik
raštis, manyti arba svajoti, 
kad būtų galima šitą karą 
laimėti arba po karo palaikyti 
taiką ir ramybę Europoje be 
glaudžiausios kooperacijos su 
Sovietų Sąjunga.

Deja, tokių bepročių randa
si. Jų užeisi visur. Ypatingai 
jų daug užeisi lietuvių spau
dos redakcijose. Jie ir špygą

(Tąsa 5 pusi.)

New York. — Preziden
tas Rooseveltas atsišaukė į 
minkštųjų angliakasyklų 
kompanijas ir mainierius, 
kad vengtų streiko, kuomet 
išsibaigs senoji jų sutartis 
kovo 31 d. Prezidentas ra
gino laikinai dirbti tokio
mis pačiomis sąlygomis, 
kaip dabar, kol bus pada
ryta nauja sutartis.

Prez. Rooseveltas siūlė, 
kad algų priedai, kurie bus 
pripažinti mainieriams pa
gal naują sutartį, turi būt 
sumokėti mainieriams ir už 
laiką, praleistą deryboms 
beinant, nuo balandžio 1 d. 
iki naujos sutarties pada
rymo.

Šiaurinės angliakasyklos, 
milžiniškoji dauguma, pri
ėmė prezidento pasiūlymą.

Pietinių angliakasyklų 
sąvininkai ir John L. Le
wis, Jungtinės Mainierių 
Unijos pirmininkas, (šiuos 
žodžius berašant) dar neat
sakė, ar jie su tuom sutin
ka ar ne.

Jeigu kompanijos ir uni
ja neprieitų sutarties per 
tarpusavio derybas, tai jų 
ginčą turėtų spręst Nacio- 
nalė Karo Darbų Taryba, 
sakė prezidentas.

Lewis gi užreiškė, kad ši 
taryba esanti “pilna priva
ryta darbininkų priešų.”

Unija, tarp kitko, reika
lauja pridėt mainieriams po 
du doleriu uždarbio per 
dieną.

Manoma, kad valdžia siū
lys spręst angliakasių už
darbio klausimą pagal va
dinamąją “Mažųjų Plieno 
Kompanijų” taisyklę dėlei 
priedų darbininkams.

Amerikos Darbo Federa
cija ir CIO reikalavo pa
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ANGLAI ARTINASI PRIE GABES UOSTO TUNISIJOJ
■s

PREZIDENTAS RAGINA 
NESTABDYT DARBO 
ANGLIAKASYKLOSE

ANGLAI JAU TIK UŽ 20 
MYLIU NUO NACIU 

SVARBAUS UOSTO GABES
keist “Mažojo Plieno Kom
panijų Taisyklę”. Karinių 
Darbų Taryba 8 balsais 
prie 4 atmetė jų reikalavi
mą.

Pagal minimą taisyklę, 
buvo leista 1941 m. pakelti 
darbininkam algas 15 pro
centų, nes valdžia skaičia
vo, kad tiek buvo gyveni
mo reikmenys pabrangę. 
Taigi tų metų balandyje 
buvo pridėta po $1 dienai 
minkštųjų angliakasyklų 
mainieriams šiaurinėse val
stijose ir $1.40 pietinėse.

Amerikos Darbo Federa
cijos ir CIO unijų vadai nu
rodo, kad pragyvenimas 
tuo tarpu pabrango ne 15, 
bet 23 procentai; tai ir dar
bo mokesnis turėtų būti 
atitinkamai pakeltas.

Mainierių unijos vadai 
bijo, kad valdiška Karinių 
Darbų Taryba, pasiremda
ma “Mažųjų Plieno Kom
panijų Taisykle”, gal dabar 
priešinsis bet kokiam algos 
pakėlimui.

Pamatinė mainierio alga 
šiuo laiku yra $7 dienai.

Japonų Nuostoliai Tri
gubai Didesni

Washington. — Skaičiuo
jama, kad Ramiojo Vande
nyno srityje japonai iki šiol 
prarado bent 50,000 savo 
kareivių ir jūreivių, o ame
rikiečiai — 1^,000. Be to, 
japonai neteko 111 karinių 
laivų, o amerikiečiai —70.

Maskva. — Per dieną ta
po nušauta žemyn 33 nacių 
lėktuvai sovietiniame fron
te.

Amerikos Lakūnai Vėl Ata
kavo Wilhelmshaveną, Vo
kietijoj, ir Neapolį Italijoj 

Amerikos Oficialiai Pranešimai
ANGLIJA, kovo 22. — Amerikos štabo pranešimas:
Jungtinių Valstijų armijos didieji bombanešiai Le

kiančios Tvirtovės ir Liberatoriai atakavo vokiečių ka
ro laivyno stovyklą Wilhelmshavene dienos laiku. Tai 
jau trečią kartą iš viso didieji Amerikos bombanešiai 
bombardavo šį priešų punktą.

Didelis skaičius vokiečių lėktuvų kovotojų pasitiko 
mūsų bombanešius pasiekusius Vokietijos krantą. Mū
sų bombanešiai skrido prie tikslo, sunaikindami tam 
tikrą skaičių priešų lėktuvų. Bombardavimas atliktas 
puikiame ore ir pasekmės buvo geros.

Priešų lėktuvai kovotojai atakavo ir begrįžtančius 
atgal mūsų bombanešius; buvo daug susikirtimų ore. 
Trys mūsų bombanešiai dingo.

(Tąsa 5-tam pusi.)

NACIAI VARO LIETUVAITES 
Į KEKSNAMIUS; KITAS GY

VULIŠKAI PAVERGIA
Lietuvės Partizanę Eilėse Kovoja prieš Hitlerininkus

Maskva. — Apie pusei 
miliono Lietuvos moterų— 
motinų žmonų ir seserų 
hitlerininkai atėmė sūnus, 
vyrus ir brolius, kaip rašo 
Jonas Šimkus:

Vienus hitlerininkai nu
žudė, kitus įkalino, o dar 
kitus išsiuntė Vokietijon į 
sunkiuosius darbus arba į 
karo fronto ruožą.

Albinos širvinskienės lai
škai jos vyrui, vergaujan
čiam Vokietijoje, parodo 
tūkstančių Lietuvos moterų 
tragediją. Jos draugės Aju- 
tos likimas yra tūkstančių 
lietuvaičių likimas, pakliu
vusių į hitlerinių žvėrių na
gus.

Badu ir prievarta jie va
ro mergaites į hitlerininkų 
įsteigtus paleistuvystės na
mus.

Antanina Jodelyte, atvy
kus iš Kauno į Frankfurtą 
prie Mainzo, Vokietijoj, bu
vo pasiųsta i kekšnamj. Jos 
atsisveikinimo laiškas, ad
resuotas broliui Juozui, pa
tekęs į partizanų rankas,

NAUJI ŽIAURŪS NACIU 
ĮSAKYMAI LIETUVIAM

Maskva. — čia gauta tu
rinys kalbos, kurią nacių 
komisaro Rentelno atstovas 
pasakė Kaune vasario 10 
d. šiemet. Jis užreiškė:

“Lietuvos valstiečiai šian
dien turi užmiršt • asmeni
nius savo reikalus. Jie turi 
viską daryt, kad aprūpint 
vokiečių armiją. Toliau jie 
jau nebus gražiuoju ragi
nami, bet žiauriai baudžia
mi pagal karo laiko įstaty
mus.”

AŠTRŪS ĮSAKYMAI 
ŪKININKAMS

O pernai gruodžio mėne
sį vyriausias vokiečių ko
misaras Lietuvai, Rentel- 
nas, išleido tokius įsaky
mus:

Kuris valstietis neprista- 
tys vokiečiam visų vilnų, 
bus nubaustas 10,000 mar
kių; už viso tabako nepri- 
statymą bausmė — 5,000 
markių; už sėmenų pasilai- 
kymą — 10,000 markiu, ir 
t.t.

Jei valstietis laiku nesu
mokės piniginių baudų, bus 
atimta iš jo ūkis.

Visiem valstiečiam įsaky
ta sodint cukrinius runke
lius, tabaką ir sėt linus. 
Griežtai uždrausta bent 
kiek tabako pasilikt sau.

Suvalkijoj ir kitose Lie

baigiasi šitokiais žodžiais:
“Aš mirštu, nes negaliu 

iškenteti baisiosios gėdos. 
Nekaltink manęs. Atkeršyk 
už mano mirtį.”

Dešimtys tūkstančių de
portuotų Vokietijon lietu
vių mergaičių dirba fabri
kuose ir dvaruose, ir su jo
mis ten blogiau elgiamasi 
kaip su gyvuliais.

Lietuvos mergaitėm ne
duoda jokios progos gauti 
apšvietos, nes nacių komi
saras jau 1942 m. pradžioj 
užreiškė: “Ne dabar laikas 
mergaitėms studijuoti.”

Dėl alkio ir ligų siautimo 
1941 - 1942 m. žiemą 26 
tūkstančiais daugiau išmirė 
Lietuvos kūdikių, negu 
pirmiau mirdavo.

Bet Lietuvos moterys ne 
ne vien rauda savo kūdikių 
ir artimųjų. Jos padeda sa
vo vyrams, sūnums ir bro
liams kovoti. Lietuvos par
tizanų eilėse yra daug mo
terų, kurios sunaikino de- 
sėtkus hitlerininkų.

tuvos srityse labai daug 
ūkininkų areštuota už tai, 
kad jie nevykdė tokių na
cių įsakymų.

Vokiečiai išgabeno jau 
250,000 vyrų ir moterų iš 
Lietuvos į prievartos dar
bus Vokietijoj.
SENI IR JAUNI MOBILI
ZUOJAMI PRIEVARTOS 

DARBAMS
O šiemet vasario pra

džioj hitlerininkai suregis
travo visus vyrus nuo 16 
iki 60 metų amžiaus ir vi
sas moteris nuo 17 iki 45 
metų, kaip tinkamus imti 
į verstiną darbo tarnybą.

“Ostlando” komisaras 
von Lose užreiškė, kad Bal
tijos kraštų studentam to
liau nebus leista ramiai sau 
mokytis, kuomet “vokiečių 
kareiviai fronte kraują lie
ja. Tie studentai turi būti 
darbui sumobilizuoti.”

Išvalė Japonus iš 
Mambare Srities

Australija, kovo 23. — 
Amerikiečiai ir australai 

apvalė Mambare upės ruož
tą, Naujoj Guinejoj, už
mušdami dar 700 japonų ir 
suimdami 100.

Šiaur. Afrika, kovo 23.—| 
Amerikiečiai, kaip pranešė 
Alžyro radijas, užėmė Mak
nassy miestą, geležinkelio 
ir vieškelių centrą vidurinė
je Tunisijoj, 50 mylių nuo 
jūros. Kiti amerikiečių ka
riuomenės daliniai išvalė 
italus iš Bou Hamram, su
imdami 1,400 fašistų, ir 
žygiuoja linkui Gabes uos
to.

Tuo tarpu Aštuntoji anglų 
armija prasiveržė pirmyn 
pro šiauriniai - rytini ir 
pietiniai - vakarini vokiečių 
Mareth tvirtumų linijos ga
lus ir pasiekė punktą tik už 
20 mylių nuo Gabes uosto, 
per kurį buvo pristatoma 
fašistam dauguma reikme
nų į pietinę ir vidurinę Tu- 
nisiją.

Gabes taipgi yra vieške
lių ir geležinkelių centras. ■

Raudonarmiečiai Artėja 
Prie Smolensko; Atrė

mė Nacius Kitur
Maskva, kovo 23. —So

vietų kariuomenė veržiasi 
vis artyn Smolensko. Į 
šiaurius nuo Briansko rau
donarmiečiai per tris die
nas užmušė 5,500 hitleri
ninkų. Centraliniame fron
te abelnai sovietiniai kovo
tojai atėmė iš priešų apie 
keturis tuzinus apgyventų 
vietų, tarp jų ir tris tvir- 
toviškai apdrūtintus cent
rus.

Doneco upės fronte, į 
pietus, Raudonoji Armija 
atmušė visas priešų ata
kas, kur naciai stengėsi 
prasiveržt skersai tbs upės.

Bet United Press prane
šimas sako, kad vokiečiai 
stipriai atakuoja Sovietus 
linkui Kursko, kuriam grę- 
siąs pavojus.

Sovietai Atėmė iš Nacių 
40 Punktų, bet Priešai 

Grūmoja Kurskui 
Sovietų Oficialiai Pranešimai
LONDON, kovo 23. — Vidunaktinis Maskvos radi

jo pranešimas:
Vakariniame fronte mūsų kariuomenė užėmė eilę 

apgyventų vietų. Raudonarmiečiai atmetė vokiečius at
gal nuo Dniepro upės kranto. Šiose kautynėse tapo už
mušta apie 400 vokiečių.

Į šiaurius nuo Žizdros (Oriolo srityje) sovietiniai ko
votojai atmušė kelias įtūžusias priešų atakas. Per tri
jų dienų kautynes šioj fronto daly j buvo užmušta 
5,500 vokiečių. Nušauta žemyn 11 vokiečių lėktuvų.

(Tąsa 5-tam pusi.)

Pasiekus talkininkam Ga
bes uostą, liktų - atkirsta 
Rommelio nacių armija 
pietinėje Tunisijoje ir viso
mis pusėmis apsupta.

(Nacių kontroliuojamas 
Vichy radijas skelbė, jog 
Hitleris pasiuntė nacių ko- 
mandieriui Rommeliui tele
gramą, kurioj sakė, jog jis 
esąs tikras, kad Rommelio 
armija “yra lygiai narsi, 
kaip (buvusi) šeštoji vokie
čių armija prie Stalingra
do.”)

Morokko radijas teigia, 
kad pietinėje Tunisijoje 
siaučia milžiniški mūšiai.

Manoma, kad amerikie- 
čiai ir anglai planuoja grei
tu laiku apsidirbt su fašis
tais Tunisijoj ir užpult juos 
Italijoj ar kitur pietinėje 
Europoje.

Japonai Vartoja Nuodų 
Dujas prieš Chinus,
Kuomet Chinai Laimi
Chungking, Chinija. — 

Japonai vėl atakavo chi
nus nuodingomis dujomis, 
nudegindami jomis odą 
daugiau kaip šimtui chinų 
kareivių ir. oficierių ir ki
taip juos, apsirgdindami.

Oficialis chinų praneši
mas sako, kad japonai jau 
ir pirmiau daugelyje atsiti
kimų vartojo nuodų gesus 
prieš chinus, kuomet nepa
jėgė kitaip chinų įveikti.

Kada sausio 6 d. japonai 
atakavo chinus nuodingo
mis dujomis, papūtė vėjas 
iš priešingos pusės, ir taip 
liko nunuodyta keli šimtai 
pačių japonų.

Dabar chinai atėmė iš ja
ponų Kungan miestą, vieš
kelių centrą pietinėje Hu
peh provincijoje.
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Karas Būsiąs Ilgas
Andai prezidentas Rooseveltas, o da

bar (pereitą sekmadienį) premjeras 
Churchillas pareiškė, jog šis karas dar 
bus ilgas. Churchillas neužtikrina, kad 
1944 metais Hitleris bus sunaikintas; jis 
mano, kad karas su hitlerizmu dar galįs 
nusitęsti net iki 1945 metų, — iki hit- 
lerizmas bus sudaužytas į dulkes.

Kas seka karo eigą, veikiausiai, su
tiks su premjero nuomone. Ištikrųjų, jei 
karas taip bus vedamas, kaip iki šiol,— 
jis gali nusitęsti ilgai. Jeigu tik vienai 
Tarybų Sąjungai teks atlaikyti pati 
sunkausioji karo našta, jeigu tik vienai 
Raudonajai Armijai teks hitleriškąsias 
jėgas mušti, kaip mušė per 21 mėnesį, 
tai, suprantamas dalykas, kad karas bus 
ilgas. Visiems yra aišku, jog hitlerizmas 

‘dar stiprus,—tą paliudija, jei ne kas ki
tas, tai dabartinis Hitlerio ofensyvas ap
link Charkovą.

Bet laisvę mylįs pasaulis, trokštąs tai
kos pasaulis, mano, jog Hitlerio galva
žudiškos jėgos greit bus sumuštos, kai 
Europoje bus atidarytas antrasis fron
tas. Kodėl tasai frontas neatidaromas?

Aišku, mes nežinome.
Mes tikėjomės matyti antrąjį frontą 

Europoje atidarytą 1942 metais. Bet jo 
nebuvo. Mes tikėjomės, kad jis bus ati
darytas šių metų pradžioje, 'deja, dar 
vis jo nėra. Praėjo žiema. Atėjo pavasa
ris. Jeigu pavasarį antrojo fronto neati
darysime, mums atrodo, bus dar sunkiau 
Hitlerį sumušti. Vasarą bus perkaršta, 
dienos pradės eiti trumpyn, o be to, 
Hitleris bus geriau apginklavęs, labiau 
įsistiprinęs Vakarų Europoje.

Niekas, be keletos žymių Anglijos ir 
Amerikos valstybių vyrų, nežino, kada 
bus atidarytas antrasis frontas Europo
je. Bet jo pageidauja milijonai žmonių. 
Nes tik atidarius antrąjį frontą, Hitle
rio jėgos būtų mušamos taip, kaip jos 
turi būti mušamos, — iš abiejų pusių.

Kas kliudo antrojo fronto atidary
mui? Mes, aišku,, nežinome. Tačiau yra 
spėjimų, kad jam kliudo visoki apyse- 
riai, kuriems nerūpi karas išlaimėti. 
Vieną dalyką mes žinome, kad preziden
tas Rooseveltas ir premjeras Churchillas 
yra pažadėję antrąjį frontą atidaryti 
šiemet. Jiedu tatai yra nutarę Kasa
blankos konferencijoje.

Ir šiandien, todėl, Amerikos ir Angli
jos ir visos pavergtosios Europos žmo
nių troškimas yra tik vienas: kuovei- 
kiausiai sumušti Hitlerį ir jo talkinin
kus. Kuoveikiausia baigti karą ir at- 
•steigti pasaulyje taiką.

Kad Melagis, tai Melagis!
Pasirodo, kad Hitleris dar gyvas. 

Kaip žinia, iki šiol buvo skelbiama, būk 
jis yra žuvęs—pats galą pasidaręs arba' 
jo generolai jam patarnavo. Deja, jis 
dar gyvas. Ar jis nesudurnavojęs? Sun
ku pasakyti. Vienas faktas žinomas: 
Hitleris gyvas ir pereitą sekmadienį sa
kė kalbą.

Aišku, čia neisime jo kalbos analizuo
ti, nes, pasirodo, jo kalbos analizuoti ir 
negali. Tik pagalvokime: Hitleris paskel
bė, kad per visą karo laiką Vokietija ne
teko tik 542,000 vokiečių. Tiek esą buvo 
užmušta frontuose.

Jeigu Hitleris tik tiek teprarado iš 
viso vokiečių kareivių, tai kam tuomet 
jam šiandien mobilizuoti į kariuomenę 
vaikus ir senus žmones? Jo darbas su
muša jo žodžius. Tik prie vieno Stalin
grado Hitleris neteko tokio skaičiaus 
kareivių.

Bet kad melagis tai melagis! Jis ma
no tuomi apgausiąs žmones ir visą pa
saulį. Bet jis nieko tuomi apgauti nega-

Prieš keletą dienų Hitlerio propagan
distai skelbė, būk jie sunaikinę arba 
paėmę į nelaisvę “apie 20 milijonų ru
sų.” Jeigu tiek vokiečiai būtų sunaiki
nę “rusų” kareivių, tai aišku, jie šian
dien galėtų pasididžiuoti pilna ir galu
tina prieš Tarybų Sąjungą pergale.

Galimas daiktas, jog vokiečiai sunai
kino apie 20 milijonų “rusų,”—lietuvių, 
latvių, estų, baltarusių, ukrainiečių, len
kų, žydų, besarabų ir kitų tautų. Gali
mas daiktas, kad apie tokį skaičių ma
žų vaikų, moterų, senų ir jaunų vyrų 
jie galėjo sunaikinti, bet tai nereiškia, 
kad jie sunaikino — išmušė ir ne
laisvėn paėmė —tiek raudonarmiečių. 
Bet melagiai meluoja! Iki jie bus galio
je, iki jie Vokietijoje viešpataus, jie, 
matyti, ir meluos.

Kada šitaip tie ponai meluoja, tai aiš
ku, su jais rimtai skaitytis negi gali!

Klausimai ir
Atsakymai

Klausimas:
Gerbiamieji, atsakykite į 

sekamus klausimus. Dėl jų 
mes 
čus.

Laikraštininkai gerai ži
no tą faktą, jog paklaidą 
padaryti gali ne tik redak
torius, rašydamas, bet ir 
raidžių rinkėjas — straips
nį arba žinią rinkdamas. 
Techniškosios paklaidos, 
pasirodžiusios laikraštyje, 
žurnale ar knygoje, vadina
mos zeceriškos klaidos. An
glai tokią paklaidą vadina 
typographical error.

Neretai tokių paklaidų 
užtinki ypačiai dienraščiuo
se, kur viskas dirbama sku
botai. Neretai tokių paklai
dų pasitaiko ir mūsų Lais
vėje.

Kai kada tokios paklai
dos esti labai nemalonios. 
Jos pakreipia žodžio pras
mę ir-net sakinio prasmę. 
Kai kada jos sudaro didelio 
nemalonumo, nes, dėl rai
džių rinkėjo neapsižiūrėji
mo, žodis susirenka tokis, į 
kurį negražu ir pažiūrėti. 
Ir tai įvyksta dėl to, kad 
ne tai raidukei pasitaiko į- 
kristi į reikiamosios vietą, 
arba žodžiui tenka užimti 
vietą kito žodžio.

Tiesa, laikraščiai turi 
specijalistus, s k a itančius 
korektas. Korektorius daž
niausiai be klaidų j ieškoji
mo nieko daugiau neveikia. 
Kai raidžių rinkėjas paduo
tąjį redaktoriaus raštą su
renka, tuojau padaroma 
nuotrauka. Korektorius pa
siima ją ir skaito, lyginda
mas su rankraščiu, ar rai
džių rinkėjas surinko vis
ką taip, kaip yra rankraš- 
tyj. Suradęs klaidą, korek
torius taiso, vėliau dar lygi
na, ar teisingai buvo patai
syta.

Vadinasi, kiekvienas raš
telis, kiekvienas žodelis, pa- 
sirodąs laikraštyj, lapely j, 
žurnale ar knygoj pereina 
per redaktoriaus ir korek
toriaus šerengą, — dažnai 
per dvi. Deja, klaidų vis- 
vien negalima išvengti. Ko
rektorius — taipgi žmogus. 
O jeigu žmogus — klaidin
gas!
Istorinė “Daily Workerio” 

zeceriška klaida
Šiomis dienomis nelaboji 

zeceriška klaida tiesiog su
kėlė savo rūšies skandalą. 
Ši nuolatinė laikraštininkų 
viešnia aplankė Daily Wor- 
kerį, angliškąjį darbo žmo
nių dienraštį New Yorke.

Daily Workeryj buvo 
įdėta žinia apie Harry 
Bridges, Kalifornijos dar
bininkų vadą, kurį p. 
Biddle nori išdeportuoti, 
kurio byla, beje, dabar yra 
Jungtinių Valstijų teisme. 
Paminėtoje žinioje buvo su
minėtas Harry Bridges’o 
vardas, pažymint, būk jis 
esąs “West Coast Commu
nist leader” (vietoje pasa
kyti “West Coast Maritime 
Leader”).

Su ta zeceriška paklaida 
išėjo keletas šimtų ar kele
tas tūkstančių D. W. kopi
jų. Paskui redakcija apsi
žiūrėjo ir vėlesniuose D. 
W. numeriuose tąją klai
dą pataisė.

Bet štai kas atsitiko. Tie 
patys žinonės, kurie sakosi 
Daily Workerio neskaitą ir 
net nepaisą, tuojau griebėsi 
už darbo. Stambiųjų Niu
jorko miesto laikraščių 
(komercinių) koresponden
tai pradėjo šturmuoti Dai
ly Workerio redakciją — 
telefonais ir asmeniai. “Ko
dėl tūluose jūsų laikraščio 
numeriuose įdėta ‘Commu
nist leader,’ o tūluose — 
‘Maritime leader’?*.. Jūs 
pripažįstat, kad Bridges 
yra komunistas?...”

jiems buvo paaiškinta,

nuolatos vedame gin-

per visą 
Daily Workeris 

Bridges

jog tai buvo zeceriška klai
da.

Niekas tačiau to nepaisė. 
Visi komerciniai dienraš
čiai dėjo ilgus raštus, ci
tuodami Daily Workerio 
zecerišką klaidą. Žinių 
agentūros — Associated 
Press, United Press —pa
leido tąją žinią 
kraštą: “
pripažįsta, kad 
esąs komunistas!

Bet štai, kaip kartais pa
sitaiko ir tiems, kurie nori 
pasipelnyti iš z e c e riškų 
klaidų.

Vienas Washingtono 
dienraštis Times Herald (iš 
kovo 17 d.) išspausdino sa
vo špaltose paminėtąją iš 
New Yorko apie Bridge- 
są “žinią”. Deja, viršuje 
“žinios” įdėjo tokią antraš
tę “Milk Drivers Protest 
Union” (pieno išvežiotojai 
protestuoja prieš uniją”)!

Antraštė kalba apie pie
no išvežiotojus, o ‘žinia”— 
apie Bridges!...

Matote, čia jau klaida 
ant klaidos! Čia taipgi ze
ceriška klaida!

Gerai Daily Workeris pa
sielgė. Jis padarė minėto
sios Times - Heraldo “ži
nios” nuotrauką ir išspaus
dino, parodydamas visuo
menei, kaip zeceriška klai
da gali įvykti ne tik Daily 
Workery, bet ir komercinė
je spaudoje.

kai 
ten

šie
rėk-

Zeceriškų klaidų įvyksta 
ir Laisvėje, nors mes jų 
vengiame. Kai kada jų 
įvyksta ne dėl to, kad rai
džių rinkėjas ne taip su
renka, kaip redaktorius pa
rašo, bet dėl to, kad laik
raščio “laužytojas” (tasai 
darbininkas, kuris sudaro 
laikraščio puslapius) 
kada įdeda eilutę ne 
kur ji turi būti. Ne
Laisvėje panašios r 
zeceriška klaida įvyko 
lamoje, skelbime, — labai 
nemaloni klaida. Tūli mūsų 
oponentai iš to bandė ty
čiotis. Bet jei mes norėtu
me, galėtume tuo pačiu at
simokėti jiems dažniau, ne
gu jie mums. •

Zeceriškų klaidų, techniš
kų klaidų pasirodo visuose 
laikraščiuose. Tai neišven
giama liga. Ji atsirado su 
zecerio atsiradimu ir var
giai begu bus kada nors 
galima ją visiškai pašalin
ti. Tas tik parodo, jog tiek 
redaktoriai, tiek korekto
riai, tiek zeceriai, tiek lau
žytojai yra “griekuose 
pradėti”.

Taigi, tąja prasme kiek
vienas redaktorius sėdi sti
kliniuose namuose ir dėl to 
jis neprivalo svaidyti ak
menimis į savo kaimynų 
namus.

Kas iš zeceriškos klaidos 
bando pasidaryti politinio 
kapitalo, tas tik demons
truoja savo nežmoniškumą, 
savo nešvarius siekimus.

Raudon. Kryžius Pa
dės Surasti Dingusias

Gimines Užsienyj

Kas yra darbininkas? 
Kas yra išnaudotojas? 
Ką reiškia “draugas,” 

kuris yra labai naudojamas 
tarpe pažangiųjų lietuvių?

4. Kas yra progresyvis?
5. Kas yra pakalikas?
6. Kuris žmogus yra ge

resnis, kuris duoda pinigų, 
ar gerą žodį reikalingam 
žmogui ?

Skaitytojas. 
Atsakymas:

1. Darbininku vadiname 
tą žmogų, kuris savo darbu 
gyvena.

2. Išnaudotoju vadiname 
tą, kuris kito darbu gyve
na.

3. Draugu paprastai va
diname tos pačios organi
zacijos, to paties revoliu
cinio judėjimo žmogų.

4. Progresyviu vadiname 
tą, kuris tiki į pažangą ar
ba progresą ir toje dvasioje 
darbuojasi.

5. Pakaliku vadinamas 
tas, kuris aklai seka ir 
klauso kito, pats neprotau
damas, negalvodamas.

6. Priklauso nuo to, kas 
tuo laiku tam žmogui reika
lingiausia. Jeigu jam būti
nai reikalingi pinigai, tai 
geresnis tas, kuris duoda 
pinigų. Bet jeigu šiaip jis 
nelaimę turi ir trokšta pa
guodos, suraminimo bei pa
drąsinimo, taip vadinamos 
moralinės paramos, tada 
jam geresnis tas, kuris su
teikia gerą žodį.

t

klausimo arba pranešimo. 
Vartokite oficialę blanką. 
Bandydami su j ieškoti as
menį, paduokite vėliausiai 
žinomą adresą.

Nors Raud. Kryžius ne
cenzūruoja, visi praneši
mai ir užklausimai aštriai 
cenzūruojami čia ir užsieny. 
Jeigu jūsų pranešimas 
siunčiamas į priešo - oku
puotą teritoriją, neminėki
te finansines tran
sakcijas, biznio pa
dėtį, karą, orą, epidemijas 
ar ligas. Nesiųskite legalių 
informacijų nei įgaliojimų. 
Neadresuokite pranešimą 
vienam asmeniui ir nepra
šykite jo perduoti kitam.

Kada išsiusite užklausi
mą arba pranešimą, būkite 
kantrūs laukti atsakymo. 
Savaitės, kartais mėnesiai, 
net metai kiti prabėga pa
kol galima perduoti komu
nikaciją. Adresuotas as
muo gal pakeitė adresą ar
ba karui užėjus laikinai 
dingęs. Nerašykite Inquiry 
Unit Washingtone. Siųskit 
visus klausimus į savo vie
tinį Raud. Kryžiaus sky
rių. •

Pranešimus galima rašy
ti svetimose kalbose, bet 
pridėkite anglų kalboj ver
timą.

Pratęsimas Raud. Kry
žiaus humanitarinio darbo 
priklauso nuo žmonių duos- 
numo. Mes visi turime au
koti, kad šis darbas eitų 
be sustojimo sekamais me
tais. A.R.C.

i

Cross
Švei-

Ar jūs turite motiną, tė
vą arba kitas gimines Eu
ropoje, kurie dingo per ka-

kas 
ga-
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Kova Republikonų Partijoje
Čikagos Vilnis rašo:
“Chicagos ‘Tribune’ pradėjo kampa

niją už apvalymą republikonų partijos. 
Kas tik ne su McCormicku, kas ne su 
Brooks’u, kas ne su Fišėm, tuos lauk 
iš republikonų partijos.

“Kas yra tie eretikai? Ogi Wendell 
Willkie, karo sekretorius Stimson, laivy
no sekretorius Knox, Minnesotos guber
natorius Stassen, kongresmanas Bali, 
kongresmanas Baldwin ir daugelis ki
tų.

“Kas tik iš republikonų plačiau pro
tauja, kas iš jų sąžiningai stoja už ka
rą, tuos ‘Tribune’ piešia kaip nedaver- 
kas, perkrikštus, parsidavėlius.

“‘Tribune’ labai tankiai dedasi apaš
talu laisvės žodžio ir tolerantiškumo. 
Bet Amerikoj nėra fanatiškesnio laik
raščio, kaip “Tribune’. Prie tos kompa
nijos,.. žinomą, reikia priskaityti ir Hear-

Tunisijoje
Viskas rodo, kad Tunisijoje prasidė

jo didesni kariniai veiksmai. Ar tas rei
škia pilną Jungtinių Tautų ofensyvą ar 
tik dalinius susirėmimus su priešu? 
Šiuo žodžius rašant sunku pasakyti.

Iki šiol komercinė spauda be mieros 
ir čienos apie Tunisijos ofensyvą rašė. 
Rašė beveik kasdien ir vis pasirodydavo, 
kad tos “žinios” buvo vėjais paremtos. 
Apie ofensyvą rašo, gi ofensyvo nėra.

Galimas daiktas, kad šiuo sykiu ofen- 
syvas prieš nacius ir italus Tunisijoje 
bus pradėtas. Būtų gerai, jei taip būtų.

Apskaičiuojama, kad Tunisijoj priešas 
turįs apie 250,000 kareivių. Mūsų jėgos, 
kariaujančios su priešu, yra kur 
stipresnės, kur kas didesnės. Tas ir 
rantuoja mums laimėjimą.

Jeigu mūsų pradėtasis ofensyvas 
nisijoj greit pasibaigs laimėjimu,—bus 
gerai. Bet jeigu jis ten nusitęs keletą 
mėnesių, o antrasis frontas per tą laiką 
Europoje nebus atidarytas, tuomet 
Jungtinėms Tautoms būtų didelis smū
gis, o fašistinei Ašiai — džiaugsmas.

Reikia todėl manyti, kad pradėtasis 
mūsų ofensyvas Tunisijoj baigsis greit 
ir baigsis pergalingai.

ONE 
BUCK

I

Ar norėtumėt juos sura
sti, pasidalinti šeimos žinio
mis? Jeigu norite, Ameri
kos Raud. Kryžius gali 
jums padėti.

Amerikos Raud. Kry
žiaus “Inquiry Unit” (Už
klausimo Vienetą) yra da
lis komunikacijos sistemos, 
jį sudaro Raud. Kryžiaus 
draugystės per visą pasau
lį. Ši sistema dirba per In
ternational Red Cross 
Committee Genevoj, pereina 
priešo frontą ir perduoda 
pranešimus okupuotoj te
ritorijoj ir net pasiekia in
ternuotų stovyklas.

Raud. Kryžiaus fondai 
užlaiko šį patarnavimą ir 
žmonės gali kreiptis prie 
Raudon. Kryžiaus skyrių 
nemokamai. Šis skyrius yra 
dalis organizacijos bendros 
programos, /dėl kurios yra 
stengiamasi sukelti 1943 
m. Karo Fonda iš $125,- 
000,000.

Raud. Kryžiaus Inquiry 
Unit jau susekė daugelį 
šeimų Europoj ir kitur pa
gal prašymus giminių 
Jungtinėse Valstijose. Vie
nas atsitikimas lietė moti
ną ir sūnų, kuriuos invazi
ja Lenkijos išvarė iš savo 
namų. RaUd. Kryžius suži
nojo, kad jie buvo Bres
lau. Iš ten Lwow, ir iki 
Berlyno. Tada jie buvo per
skirti, vaikas buvo rastas 
Teherane, Irane ir motina 
Samarkande, Rusijoj.
Pagal autoritetą Office of 

Censorship, Amerikos Rau
donasis Kryžius tarpinin
kauja tarp asmenų Jung. 
Valstijose ir žmonių Ašies 
okupuotose šalyse. Per jo 
3,755 šakas ir 6,000 skyrių 
visoje šalyje, Raud. Kry-

žius priima užklausimus, 
kurie liečia asmenis užsie
nyje ir persiunčia juos In
ternational Red 
Committee Genevoj,
carijoj. Iš Genevos užklau
simas pasiųstas į R(aud. 
Kryžiaus skyrius kitose ša
lyse, tenai, kur pranešimas 
siunčiamas.

Korespondencija tarp gy
ventojų Jung. Valstijose ir 
jų draugų arba giminių 
Ašie okupuotose šalyse per
siųsta į abi pusi oficialę 
civilių laiškelių blanka. 
Pranešimas su šeimos ži
niomis be militarinės ver
tės, iš 25 žodžių, gali būti 
parašytas ant blankos vie
nos pusės. Vieta asmens 
atsakymui parūpinta kitoj 
pusėj. Siuntėjas ir asmuo, 
kuriam pranešimas siųstas, 
gali rašyti savo ranka. At
sakymas yra įteiktas asme
niui, kuris informacijų pra
šo, per jo vietinį Raudono
jo Kryžiaus skyrių.

Raud. Kryžiaus Inquiry 
Unit buvo įsteigtas vėlai 
1939 m. Per 9 mėn. bai
giant gruodžio 31 d., 1942 
m. nemažiau 318,500 laiške
lių buvo išsiųsta, apie 35,- 
000 klausimų ir atsakymų 
per mėnesį. Vienoje savai
tėje net 7,500 atsakymų, 
klausimų ir p ra n ešimų 
plaukė į Amerikos Raud. 
Kryžiaus štabą.

Karas išsklaidė milijonus 
žmonių ir šeimos suskal
dytos, taigi neišpasakytai 
sunku sujieškoti asmenis. 
Todėl, pajieškojimai nevi- 
sada gali surasti dingusius 
asmenis.

Paduodame patarimų, 
kaip vartoti šį Raud. Kry
žiaus patarnavimą. Pirma, 
kreipkitės į savo arčiausią 
Raud. Kryžiaus skyrių dėl 
smulkių informacijų. Jums 
duos oficialę blanką dėl už-
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Apšviesta tauta yra labiau gerbiariia ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti. Įstokite 
į Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

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

NAUJOSIOS ANGLIJOS MOTERŲ SĄRYŠIO 
SUVAŽIAVIMO REIKALAIS

Už šį paveikslą padėka priklauso The Waterbury Sunday Republican, Waterbury, Conn., kuris mums jį paskolino.
Paveiksle- (kairėje) matome lietuves ir kitatautes veikėjas, kelias iš apie 20-30 visokių tautų moterų, kurios pašventė daug vakarų, o 
kai kurios dienas ir vakarus taisydamos visokių tautų, rasių ir tikybų waterburiecių suaukotus drabužius Sovietų Sąjungos žmonėms. 
Iš dešinės stovi Mrs. John Staneslow, Amerikos lietuvaitė, Russian War Relief, Inc., Waterhurio Komiteto sekretorė, vadovavusi tain 
darbui. Ji surašinėja šimtus jau sudarytų pundų išsiuntimui j centraline Russian War Relief drabužiu priėmimo stotį, New Yorke.
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Artinasi Mūsų Suvažiavimo 
Diena 11 Balandžio

Sąryšio Komitetas pasitiki, 
Į kad tilpęs komiteto atsišauki- 
| mas Laisvės Moterų Skyriuje 
! 24-tą vasario, suvažiavimo rei
kalu, neliko pražiūrėtas mūsų 

j budrių draugių, kolonijose.
Kiek teko pagauti pradinių 

žinių, mūsų darbuotojos rūpi
nasi suvažiavimu, stengiasi jį 

! padaryti skaitlingu, našiu.
Suvažiavimu turi rūpintis no 

! kelios, bet visos Mass, valsti
jos kolonijos lygiai. Šiuo isto
rinių kovų momentu už žmo
nijos laisvę mūsų sesutės he
rojiškai kovoja sale savo tėvų, 
mylimų ir brolių. Mes šioje 
šalyje, būdamos daug laimin
gesnėmis, atminki m savo pa
reigas, kurios yra nepalygina- 

■ m ai lengvesnės už mūsų sese- 
|rų, esančių žiaurių kovų sūku- 
! riuose. Lai nelieka nei vienos 
kolonijos plačioje Mass, ir

Prie šio paveikslo tenykštis 
įtakingas laikraštis The Wa
terbury Sunday Republican, 
kovo 7-tos laidoj, davė ir 
daugiau ketvirtadalio didelio 
puslapio aprašymą apie tą di
delį darbą, kurį atliko didžiu
moje moterys: apie jų sutar
tiną ir pasišventusį darbą, 
draugišką vienų į kitas atsine- 
šimą, sumanumą veik iš nega
limo padaryti galimą—iš la
biau apdėvėtų drabužių pada
ryti pamušalus ir mažesnius 
drabužius.

“Tos ir kitos moterys,“ ra
šo laikraštis, “teikė savo ta
lentą kaipo siuvėjos. Jos vi
sos rodo didelio pritarimo de
mokratijai ir didžiuojasi tu
rinčios savo eilėse ruses, len
kes, lietuves, žydes, negres, 
taipgi atstovės iš daugelio re-z 
liginių grupių.

“Daugelis iš jų yra senyvos 
moterys, kurioms reikia dide
lio užsispyrimo išeiti iš namų 
šaltam ore. Bot jos neša ži
bintą iškėlusios ir laikosi su vi
somis iki tol, kol visi drabu
žiai bus sutaisyti ir tinkami 
pridengti kokį drebantį nuo 
šalčio rusą.

“Gal biskelį atidarytų ir 
Hitleriui akis pamatymas tų 
smagių siuvėjų, susirinkusių į 
190 Grand St. kurį žiemos po
pietį. Jos atvaizduoja gyvą 
paveikslą tankiai girdimo šia
me kare išsireiškimo, kad lais
vi žmonės yra linksmi žmo
nės. . . “

Waterburietes turėjo įstei
gusios du centrus — vieną mi
nėtam Grand Stryte, o kitą N. 
Elm St., o priėmimo stočių 
turėjo daug po visą miestą. 
Vyrai taip jau noriai padėjo 
suvežti drabužius, supakuoti ir 
apkalti skrynias nuvežimui į 
stotį po atrinkimo ir sutaisy
to.

Siūlus ir kitas smulkmenas 
aukavo pačios siuvėjos ir kiti 
geri simpatikai.

Daugelis motinų, sako Mrs. 
Staneslow, atnešė gerus, ka
riuomenėj tarnaujančių vaikų 
kostiumus ir ploščius.

— Kam leisti kandims dra
bužius naikinti, kuomet ten 
žmonės šala, reikia drabužių. 
Mūsų vaikai, kuriem bus lem
ta sugrįžti, bus tik dėkingi už 
pastangas paremti talkininkus, 
už padėjimą karą laimėti ir 
bus patenkinti pradėti naują 
gyvenimą su naujais drabu
žiais, — sako moterys, atneš
damos išėjusių kariuomenėn 
vaikų drabužius.

Kavos skonį pagerina įbėri- 
mas Į puodą biskelio druskos.

So. Boston, Mass.
Iš Atsibuvusio ALDLD 2-ros 
Kuopos Moterų ir Mezgėjų

Bendro Susirinkimo, 
Kovo 14 D.

Draugių šiame susirinkime 
dalyvavo pusėtinai. Ypatingai 
mezgėjos gražiai pasirodė.

Buvo plačiai apkalbėta Nau
josios Anglijos moterų suva
žiavimas, kuris įvyks balan
džio 11 d., So. Bostone. Nu
tarta paimti Municipal Audi
toriją ir surengti puikų kon
certą su krutamu paveikslų 
filmą.

Išduotas raportas* iš atsibu
vusio parengimo vasario 14 d. 
trijų ambulansų naudai. Jis 
buvo sėkmingas ir davė pelno 
$42. Valgių parengimui auka
vo P. Žukauskienė, A. Buivi- 
dienė, A. Sabulienė. Kadangi 
šiame parengime įžangos ne
buvo, tai dd. aukavo pagal iš
galę. Drg. Masevičienė iš Be- 
1 erica aukavo $5. ši draugė vi
suomet nuoširdžiai paremia 

i darbininkišką judėjimą.
Viso iki šiolei LLD 2-ros 

kuopos moterys jau išaukavo 
Trijų Ambulansų Fondui $62.

Mezgėjos raportavo, kad 
jos jau išsiuntė vieną dėžę 
mezginių per Russian War Re
lief, Inc., 128 Newbury St., 
Boston, Mass.

Bet jos ir vėL turi numoz- 
gusios gražų skaičių kojinių, 
pirštinių ir kitokių dalykų, ku
riuos rengiasi siųsti bendrai su 
kitų kolonijų draugėmis Rau
donosios Armijos lietuviškiems 
pulkams. Buvo paaiškinta, 
kad kiekviena mezgėja išrašy
tų arba išdrukuotų savo vardą 
ir antrašą ant šmotuko balto 
audeklo ir prisegtų prie kiek
vienos poros savo mezginių, 
kad gavusieji žinotų, kas jiem 
ta dovana‘atsiuntė.

Siuntimo reikalas paliktas 
susitarti su kitomis kolonijo- 
jomis būsimame N. A. moterų 
suvažiavime balandžio 11 d., 
So. Bostone.

šiuom tarpu mūs mezgėjos 
turi numezgusios sekamai: V. 
Kvietkauskienė 10 porų koji
nių ir 20 porų pirštinių, K. 
Gabriunienė 13 por. kojinių, 
E. Freimontienė 2 šalikus, P. 
Žukauskienė 15 p. kojinių, Bo- 
benčikienė 8 p. kojinių, B. Bi- 
tinienė 6 p. pirštinių, T. Her
man 6 p. kojinių, O. Juškienė 
5 p. kojinių, Plutienė 2 p. ko
jinių, Burbienė 2 poras, U. šu- 
ralienė 1 p. kojinių. M. Kra
sauskienė yra nurmezgus pui
kų blanketą ir kitokių dalykų, 
bet šiuom tarpu savo mezginių 
sąrašo nepridavė. Išdalint vil-

|nas ir priimt mezginius apsi
ėmė dd. B. Lazickienė ir O.

' Juškienė.
Nutarta laikyti mezgėjų su

sirinkimas kas antras šeštadie
nis, 2 Atlantic St. Sekantis su
sirinkimas įvyks balandžio 3 
d., 8 vai. vakare. Bostonietė.

Oakland, Calif.
j Mezgėjos Aukauja Raudona

jam Kryžiui
Kovo. 14 d. įvyko Oaklando 

ir San Francisco mezgėjų su
sirinkimas pas d. Prokšaitienę. 
Tik neseniai turėjom “card 
parę“ pas šią draugę, štai ir 
vėl pas ją.

Išduotas raportas, kiek mez
ginių priduota per vasario me
nesį.

Nutarta paaukauti $10 Rau
donajam Kryžiui, $5 Raudo
nosios Armijos 25 metų su
kaktuvėm pasveikinimui.

Viena mūsų brangi draugė 
ir čampionė mezgėja K. Jan
kauskienė jau šešios savaitės, 
kaip serga, daktaras užgynė 
jai mėgsti. Tas labai rūpina 
drg. Jankauskienę. Jai jau 
trūko tik kelių porų kojinių 
numegsti iki 200 porų. Ji taip 
nori užbaigti nors iki 200 po
rų. Negalėdama dalyvauti su
sirinkime, ji prašė perduoti 
draugėm mezgėjom keletą žo
džių. Sako — pasakyk mez
gėjom, kad dirbtų, kiek išgali 
dėl Raudonosios Armijos ko
votojų. Mezgėjos pasiuntė už
uojautos laiškelį su gėlėm ir 
linkėjimais d. Jankauskienei 
greit pasveikti ir vėl dalyvau
ti sykiu su mumis.

Po susirinkimo d. Prokšai- 
tienė pakvietė visus prie ska
niai pagamintų pietų, čia ir 
aukos vilnoms:

Aukavo po $5: K. Karosie- 
nė, V. Sutkienė; po $2: Prok- 
šaičiai, Burdus, Radienė; po 
$1 : J. Baker, J. K. Chaplik, 
G. šlegeris, F. Leming, E. šle- 
gerienė, K. Mugianienė, Ečiai, 
V. Būrdienė; po 50c: K. Pal- 
sienė, K. šlegerienė. Viso ,$25.

Sekantis susirinkimas įvyks 
San Francisco. Ten rengiasi 
San Francisco rėmėjai duoti 
pietus mezgėjom už jų nenu
ilstantį darbą.

Pataisos
įvyko klaida sausio 10 d. 

korespondencijoj. Ten pažy
mėta, kad F. Leming aukavo 
$5, turėjo būti: aukavo $6.

Kita klaida įvyko vasario 
23 d. korespondencijoj. Ne
pažymėta, kad aukavo $2 M. 
Baltulioniutė. Atsiprašome už 
klaidas. Korespondente K. M.

Iš Worcesterio Motery Akliečiy Veikimo;
Žymaus Vyro Kalba Apie Moteris

Prisidedam prie Sudarymo 
Svarbaus Žmonijos Istori

jos Lapo

Pirmadienis, kovo 8-ta 
I (1943 m.), antras pirmadienis 
mėnesio. Kiekvieną antrą pir- 

•madienį visoj 12-koj mėnesių, 
kurie sudaro vienus metus, į- 

I vyksta LLD 155-tos kuopos 
'mėnesinis susirinkimas ir, kaip 
paprastai, jis turi įvykti šian
dien.

j Bet šis pirmadienis yra skir
tingas — jis yra kovo 8-ta, 
Tarptautinė Moterų Diena, su
silaukus 35 metų amžiaus. Ne 
sena savo amžiumi, bet pui
kiai subrendusi, pilnai gali di
džiuotis savo darbo vaisiais.

Tarptautinė Moterų Diena 
neįsigijo sau' garbingos vietos 
pasaulio istorijos lapuose len
gvai, be kovu. Mūsų pirmta- 
kūnės už lygias ekonomines- 
politines teises moteriai-moti- 
nai, šeimai ir draugijai, turė
jo tikslą gerinti-kelti patį gy
venimą, kaip šeimos, taip 
draugijos. Jos permatė, kad 
subudavojimui gražesnio, lai
mingesnio pasaulio, kuriame 
lygiai galėtų džiaugtis, naudo
tis savo darbo vaisiais jų sū
nūs ir dukterys reikalinga ir 
bendra kova abiejų lyčių to
kio pasaulio subudavojimui, o 
ypatingai visų laimėjimų išlai
kymui ir vedimui pirmyn prie 
galutinos tikslingos užbaigos.

Ne ganėtinai mes įkainuoja

me mūsų pirmtakūnių. kovas. 
Ne ganėtinai dedame pastan
gų susipažinimui su jų kovų 
sunkiomis aplinkybėmis. Ne 
ganėtinai esam dėkingos joms 
už iškovotas lengvatas, kurio
mis mes naudojamės. Ne ganė
tinai atsimokam joms tęsimu 
pirmyn jų sunkiai pradėto 
darbo.

Septynios 40 v., vakaro. Ma
no mintys bėgioja po visą pa
saulį, po laukus mirtinų kovų, 
šiuo momentu šėlstančių, ly
jančių tūkstančius gyvybių — 
brangių gyvybių mūsų brolių 
ir seserų, kurie pastojo kelią 
juodom hitlerizmo spėkom, 
pasimojusiom sunaikinti viską, 
kas ėmė amžius sukurti, iško
voti.

Taip, šiandien kovo 8-ta, 
Tarptautinė Moterų Diena. 
Mūsų motinos, seserys petys 
petin stovi kovos lauke su vy
rais, sūnais, broliais. Puikiai, 
herojiškai gina ir apgins žmo
nijos laisvę, kultūrą ir savo 
teises.

Užsukau radiją, norėdama 
išgirsti, ką pasakys per visą 
šalį plaukiančiom oro bangom 
neseniai sugrįžęs iš sovietinių 
kovų fronto žymus Amerikos 
žurnalistas Leland Stowe. Iš
girdau tai, kas pilnai supuola 
su Moterų Dienos istorija. Tai 
girdėjo milijonai mūsų šalies 
moterų-vyrų. Ponas Stowe ti
krinančiu pasiryžimu perdavi-

'nėjo Am. moterims jo maty
tas scenas nepaprasto herojiš- 

i kūmo, nepaprastos drąsos, ne
paprasto pasiaukojimo, kurį 

! parodė sovietinių respublikų 
moterys gynimui savo šalies, 
savo ir žmonijos laisvės.

—Sovietinių respublikų mo
terys, išskiriant okupuotas, 
šiandien apvaikščioja Moterų 
Dieną ir turi jos kuo didžiuo
tis, — pareiškė ponas Stowe. 
—Šimtai tūkstančių Sovietų 
moterų nešioja aukšto atsieisi
mo medalius Raudonojoj Ar- 

imijoj. Joms nėra tokio darbo 
jų šalyje, kuris turėtų per
daug sunkumo, perdaug dul
kių, perdau nešvarumo, per
daug komplikacijų. Jeigu ne

(Tąsa 4-tame pusi.)

Worcester, Mass.
Klaidos Atitaisymas

Kovo 10-toso Laisvės laidoj 
tilpusiame sąraše aukotojų 
ambulansų fondui įvykus klai
da. Praleisti vardai:

A. Dvareckienės, aukavusios 
$5, M. Endzialienės ir K. Gar- 
dziaus, aukavusių po $1.

Atsiprašome aukautojų.
Rinkėjai.

• apylinkėje, kuri nebūtų atsto- 
i vanta sekančiame sąryšio su- 
į važiavime 11 balandžio, Bos- 
' tone.

Suvažiavusios draugės pasi- 
idalinsim mintimis, peržvelg- 
sim savo veiklą — ar ganėti
nai mes padedam kovojančiom 
jėgom sunaikinime fašizmo. 
Bendru pasitarimu, bendrom 
jėgom sudarysime planą pa
kėlimui mūsų abelnos darbuo- < 

'tės į dar aukštesnį laipsnį, kad 
suteikus daugiau pagalbos 
Jungtinių Tautų kovotojams, 

į kad pagreitinus šio baisaus 
karo laimėjimą.

Darbščiosios Bostonietės Pilnai 
Atliks Savo Pareigą

šis suvažiavimas, draugės, 
įvyksta nepaprastu laikotar
piu. Neišvengiamai tenka skai- 
tytis-pajusti karo aplinkumos 
sudarytų sunkumų transporta- 
cijos, maisto, darbo valandų ir 
taip toliau. Pasunkėjusiose gy
venimo aplinkybėse draugėm 
bostonietėm teks rengtis prie 
mūsų suvažiavimo. Be abejo
nės, visas darbas bus sunkes
nis. Bet mes irgi žinom, kad 
Bostonas su savo apylinkėm 
turi gerų, patyrusių darbuoto
jų. Ten randasi geras skaičius 
užgrūdintų veteranių, kuriom 
bile problema nėra neišriša
ma.

Kiek teko nugirsti, jos turi 
puikų suvažiavimui planą, ku
rį, manau, jos pačios ir pa
skelbs. Mes tik kooperuokim 
ir skaitlingai suvažiuokim.
Nepamirškime Aukų Įvairiem

Karo Laimėjimo Reikalam
Kiekvienas mūsų suvažiavi

mas * pasirodydavo su apsčiu 
aukų suplaukimu įvairiems 
reikalams, šiuo momentu fi
nansinė parama yra nepapras
tai svarbi-būtina karo laimėji
mo reikalam — ambulansų 
fondui ir kitiems. Todėl pasi
rūpinkime jų ir daugiau turė
ti šiame suvažiavime.

Brooklyn© Mezgėjos

MONTELLO LIETUVAITĖS KARO PASTANGOSE

Izobel Stiga (iš kairės į dešinę) 5-tą kovo įstojo į 
WAVES, laivynui pagalbinę karo organizaciją, Agnes Sti
ga (dešinėje) duoda kraujo Raudonojo Kryžiaus kraujo 
bankui kas du mėnesiai, keturis kartus jau yra davusi 
kraujo, Bostone.

Izabelė ir Agnes yra dukterys šio skyriaus skaitytojoms 
jau gerai žinomos J. Stigienės, veikėjos Montello lietuvių 
organizacijose, taipgi Naujosios Anglijos Moterų Sąryšyj.

Vilnų Fondui Pinigų Gauta
Paterson, N. J., pasidarba

vus M. Aliukonienei ir S. Bim- 
bienei surinkta $84.05.

K. šolomskienė, Brooklyn, 
N. Y., $3.

N. Pakalniškis, Brooklyn, N. 
Y., $1.

K. Sadauskienė, Brooklyn, 
N. Y., $1.

Stanley Valašinas, Brook
lyn, N. Y., $1.

S. Kleizienė, Maspeth, N. 
Y., $1.

Viso, $91.05.
Megstinių Praeitą Mėnesį Pri

davė Sekamos:
K. Petlitzkienė, Maspeth, 

N. Y. — 10 porų kojinių (jos 
skaitlinė jau 185 p.) Hartford, 
Conn, mezgėjos, per V. Kaz- 
lau — 7 svederius. Elizabeth, 
N. J. mezgėjos — 5 svederius,
1 šaliką ir porą kojinių, K. 
Rėklienė, Maspeth, N. Y. 4 po
ras pirštinių; Great Necko 
mezgėjos: N. Lipskienė — 2 
svederius, Mrs. D. Keegon —
2 svederius, Mrs. C. Rufe — 
2 svederius, Kupčinskienė —2 
šalikus. J. Klaston — svederį. 
B. Kutkus — šaliką. A. Kal- 
vaitienė — svederį. R. Laukai
tienė — svederį. Visi svede- 
riai su ilgomis rankovėmis ir 
aukštom apykaklėm.

M. K. S.

šie vaisių ir uogų motyvai 
priduoda varsotumo virtuvei 
jais padabinus abrūsiukus, už
tiesalus ir kitas smulkmenas. 
Siuvasi kryžiavu diksniu, kaip 
Lietuvoj siūdavo ant kanvos. 
Vartoti dvi varsas, kurios har
monizuotus! su virtuvės varso
mis.

Užsakymą su 11 centų siųs
kite: Mary Sincus, 427 Lori
mer St., Brooklyn, N. Y.
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KELIAS Į LIETUVĄ LOWELL, MASS.
Antanas Venclova

(Tąsa)
•• 5.

Per sniego užneštus laukus, per juoda 
nakties tamsą neria traukinys: Jurgis 
pabunda ir vėl užmiega. Užmerkęs akis, 
jis mato tekinamojo cecho stakles, besi
sukančius ratus ir volelius, mato šviesų 
strazdanotą veidžiuką ir jaučia ant lūpų 
sūrią ašarą, nukritusią iš jos akių, tada, 
kada ji bučiavo brolį, paskui jį stotyje, 
žmonių minioje. Paskui jis mato Kauno 
gatves, pilnas ryškių plakatų ir plasno
jančių vėliavų. Eina dirbtuvė po dirbtu
vės, mokykla po mokyklos. Pro plasno
jančias vėliavas matyti atidarinėti lan
gai ir balkonai, ir kurių demonstraciją 
seka žmonės. Gegužės pirmoji... Trau
kinys sušvilpia, jis atmerkia akis. Jam 
pasirodė — tai aliarmo sirena. Bet ne. 
Veikiai jisai atsimena esąs toli nuo fron
to, traukiny. Stotyje įlipa naujų žmonių, 
jų labai daug, ir jis džiaugiasi, gavęs 
sėdimą vietą vagono kampe, kur galima 
miegoti. Jis pamato, kad Stasys taip pat 
nubudo. Jurgis žiūri į jį, šypsosi ir klau
sia:

— Kiek mes nuvažiavome? Juk mes 
jau kitoje kalnų pusėje?

— Ne taip greitai. Kalnų dar nepra
važiavome. Mes važiuojame labai toli. 
Tu vis dar nepripranti prie musų šalies 
maštabų.

— Iš tikrųjų, — šypsosi Jurgis. — Juk 
Lietuvą galėdavai pervažiuoti per dieną.

Ir vėl jisai ima snūduriuoti, ir vėl 
traukinys juda, už savęs palikdamas 
kažkokį nematytą miestą, žmones, fabri
kus, namus, daug žmonių, vyrų ir mote
rų, kurie visi galvoja apie frontą ir apie 
tuos, kurie tenai kovoja.

— O jai, žinai, buvo nelengva, —sako 
Stasys, ir Jurgis iš karto nesupranta 
apie ką eina kalba.—Juk aš vienintelis 
sūnus. Ir ji mane taip mylėjo!

— Žinoma, žinoma.
— Džiaugiuos, kad tu susidraugavai 

su' Maryte. Juk ji puiki mergaitė, ar ne 
tiesa? — Kalba vėl Stasys tartum be 
sąryšio su tuo, ką kalbėjo anksčiau.— 
Jeigu ne motina, ji būtų kartu su mu
mis. Ji darbą mėgsta ir jo nebijo. Mūsų 
žmonės užgrūdinti. Mes tuo ir stiprūs, 
kad nieko nebijome—nei šalčio, nei al
kio, jeigu tai reikalinga, kad laimėtume.

Abu juodu išsibudina ir kalba ilgai, 
pašnibždomis, nes aplinkiniai’ keleiviai 
miega. Pagaliau juodu abu vėl užminga 
kietu miegu, be nubudimo ir be sapnų.

I Pavolgę, kur formavosi lietuviški ar
mijos daliniai, jie atvažiavo šaltą žiemos 
rytą. Mažoj stotelėj išlipo kelios dešim
tys keleivių. Į išblyškusį žiemos dangų 
rūko garvežio dūmai. Garvežys miesto 
link tempė vagonus, prikrautus durpių. 
Jiems iki štabo reikėjo nueiti pėstiems 
penketą kilometrų. Ir ėjo jie per už
snigtus laukus ir mažus miškelius, pro 
kaimo svirtis ir šulinius su apšalusiais 
rentiniais. Bolavo plačios tolumos ir nau
ji namiai, išstatyti buvusio miško ar 
durpyno vietoje. Ir kada jie atėjo prie 
klubo namų, fasade pamatė didelį trans
parantą su lietuvišku užrašu: “Sveiki 
atvykę.” Išsimaudę pirty, vakare jie 
stojo prieš komisiją. Vienas komisijos 
narys Valinčių pažino:

— Sveikas, mielasis! Ir tu pas mus. 
Kaip puiku! Tu čia rasi, tikriausiai, daug 
bičiulių.

Kitas komisijos narys klausinėjo apie 
socialinę kilmę, apie darbą Lietuvoje ir 
Tarybų Sąjungoje. Apskritai, ši ceremo
nija greitai baigėsi.

— Aš ne vienas, — tarė Valinčius, ka
da komisija jam pranešė, kad jis pri
imtas į lietuviško Raudonosios, Armijos 
dalinio karių tarpą. — Su manim drau
gas.

Prięš komisijos stalą atsistojo Buivy
das.

— Atsiprašau, kad aš atsakinėsiu ru
siškai, — tarė jis. — Lietuviškai man 
dar sunku...

— Kur tamsta gimei?
— Sibire.
— Tėvai ?
— Lietuviai darbininkai.

- — Tamsta stoji savanoriu?
— Taip. Mano tėvynė Lietuva, nors aš 

jos dar niekad nesu matęs, ir už jos 
laisvę aš noriu kovoti savo tautiečių tar
pe.

— Gerai. Sveikinu tamstą kaip lietu- 
,jdšk(udalinįcukarį ir linkiu gerai moky

tis ir gerai kovoti su didžiausiu laisvų 
žmonių priešu — fašizmu, — palinkėjo 
jam komisijos pirmininkas, ir abu drau
gai pasitraukė nuo stalo, užleisdami sa
vo vietą kitiems vyrams, atvykusioms iš 
Kirovo, Penzos, Uralo, Sibiro, Uzbekijos 
ir kitų tolimų kraštų.

6.
Ryto šviesoje miškas atrodė nepapras

tai žalias. Kaip auksinės žvakės, aukštyn 
šovė ištekinės pušys. Gulėdamas griovy
je tarp samanų ir žolių, skleidžiančių aš
trų svaiginantį kvapą, Jurgis Valinčius 
atsiminė tėviškę ir pagalvojo: “Šiuo me
tu pas mus kaimas jau veža į kluonus 
vasarojų.” Suzvimbė bitė ir atsitūpė ant 
balto dobilo galvutės. Jurgis atsidėjęs 
sekė, kaip bitė kaišiojo savo laibą sna- 
piuką į žiedą, o jos kojos buvo aplipusios 
rausvomis žiedų dulkėmis. Pakilusi saulė 
pradėjo kaitinti. Jam nubodo gulėti ant 
vieno šono, juo labiau, kad saulė švietė 
tiesiog į veidą. Jis nugręžė galvą į kitą 
pusę ir, iš mundieriaus kišenėlio' išsiė- 

i męs laišką, perskaitė jį iš naujo. Laišką 
jis gavo tik šį rytą, išeidamas iš sargy- 

1 bos punkto, ir tik pakeliui buvo jį per
skaitęs. Dabar vėl jisai skaitė jį iš nau
jo ir jam rodėsi, kad jame yra kažkas 
daug daugiau, negu buvo pasakyta žo
džiais. Laiškas buvo rašytas rusiškai, 
tik jo pradžioje buvo užrašyta lietuviš
kai “Mielasis mano Jurgi” ir gale para
šas “Tavo Marytė” taip pat lietuviškai. 
Jisai dar nebaigė skaityti, kada išgirdo 
komandą. Tai dalinio viršininkas įsakė 
pasiruošti. Praėjo vos kelios sekundės, ir 
ant miško kelio kažkas sutratėjo—artyn 
ritosi priešo tankai. Prisiglaudęs prie že
mės, užgniaužęs kvapą, Jurgis matė ju
dančius tanko vikšrus, priekin atgrįžtą 
patranką ir baltą kryžių ant tanko šo
no. Jis seniai svajojo susitikti su tais 
žmonėmis, kurie sukruvino ir ištrypė jo 
žemę, jo Lietuvą, kurie griovė, daužė, 
degino jo didžiosios tėvynės miestus ir 
žudė žmones. Argi, eidamas per atva
duotus iš priešų rajonus, jisai nematė 
pakartųjų kaimų aikštėse, sušaudytų mo
terų ir vaikų, apanglėjusių, sudegintų 
raudonarmiečių kovotojų? Ir jis dar kar
tą prisiekė atkeršyti jiems, šiems rudie
siems žmogžudžiams, kurie, be abejo, ne 
kitaip elgiasi ir Lietuvoje. Jis suprato, 
kad ir nuo jo paties atsidavimo, drąsos ir 
pasiaukojimo priklausys, kada baigsis 
mūsų žmonių kančios ir krašto nelaisvė. 
Ir tykojo dabar jisai, laukdamas, kada 
tankas privažiuos artyn.

Žvangėdamas vikšrais, versdamas ke
lio žemę, priešo tankas greitai artėjo. Ir 
kada Jurgis pasijuto esąs tanko užpaka
ly, jis, iškėlęs ranką, paleido granatą. 
Granata pataikė į tikslą ir sprogo. Tan
kas pasisuko ir girgždėdamas, priešakiu 
palinkęs į kitą kelio pusę, nosim kniub
damas į griovį sustojo. Tuo metu prisi
artino antrasis tankas, į kurį taip pat 
pataikė Jurgio granata. Ir jis, apimtas 
kažkokio nesąmoningo susijaudinimo, 
jau nebėsuvokdamas savo veiksmų tiks
lumo ir prasmės, mėtė granatas į besi
artinančius tankus. Šią minutę jis gyve
no tiktai viena mintimi—kuo daugiau 
tankų sudaužyti, užtverti jiems kelią, ne
duoti prasiskverbti tolyn. Jisai matė, 
kaip iš degančio tanko iššoko vokietis su 
iškeltu brauningu rankoje ir tuo metu, 
kada Jurgis buvo beužsimojęs mesti gra
natą, vokietis iššovė. Tačiau, matyti, jis 
nepataikė, nes Jurgio granata parklupdė 
jį ant žemės, nutraukdama kojas. Gal
voje šmėkštelėjo mintis—kur Stasys? Ji
sai buvo paskirtas į kitą barą. Matėsi 
juodu vakar vakare, ir šiandien rytą pa
što išnešiotoją klausė, kur jį rasti, nes 
ir jam buvo laiškas. Matyti, iš namų, iš 
sesers. Iif kada jis galvojo apie tai, kad 
reikės sutikti Stasį, parodyti jam gautą 
laišką ir pasidalyti su juo savo pergyve
nimais pirmajame mūšyje, kažkas staiga 
padrioksėjo ties pat Jurgio galva, pakilo 
žemių stulpas, ir jis pajuto, kaip kažkoks 
sunkus daiktas stipriai sudavė jam į 
galvą. Tačiau, labai keista, galvos ne
skaudėjo, bet mintys pynėsi — Lietuva, 
fabrikas, nepažįstamas moters veidas, 
pailgas, baltas, vokietis, iššokęs iš tan
ko, su žalsvai pilka uniforma,—paskui 
viskas ėmė plaukti tolyn, buvo girdėti at
skirų žmonių riksmas ir tratėjimas — 
neaišku, šautuvų ar granatų—paskui vis
kas išnyko, ir užėjo tamsa.

(Bus daugiau)

Garbingai Mirė už Laisvę

Kovo 6 dieną žuvo du jau
nuoliai kovodami su japonais 
ant Guadalcanal. Jie yra C. H. 
Cunnings ir J. J. Sullivan. Jie 
mirė už tautų ir žmonių laisvę.

Sudaužė Galvą

Kovo 8 dieną P. Fanbaume, 
nuo 59 Grove St., sudaužė 
galvą moteriai su plaktuku. 
Policijai ėmė dvi valandas lai
ko jį suimti. Dabar jis sėdi .ka
lėjime. Tai dar kokių idijotų 
esamą!

Pripažino Uniją «
Kovo 8 dieną Boott Mill kom

panija pasirašė sutartį su CIO 
unija. Tai viena iš didžiausių 
medvilnės įmonių. Čia dirba 
apie du tūkstančiai darbinin
kų. Bus organizuoti į galingą 
uniją ir turės geresnes sąlygas. 
Kompanija sutiko įvesti darbi
ninkam apmokamas vakacijas.

Vietinis Dienraštis ir Rusija

Kovo 12 dieną The Lowell 
Sun editoriale rašo, girdi, da
bar Rusija jau kitokia, jau ga
lima su ja susirokuoti, nes So
vietai atsisako nuo revoliucijų 
kėlimo kitose šalyse ir už tai 
galima bendrai veikti ir remti 
Sovietus. Gerai, kad nors da
bar The Lowell Sun praregėjo. 
Juk Sovietai nuo pat savo įsi
kūrimo niekad kitose šalyse ne
kėlė revoliucijos. Tik jų priešų 
galvose buvo įsisvajotas melas 
šmeižimo tikslams. Bet šis ka
ras ir fašistų žiaurumas atida
ro visiems akis. Jie pamatys ir 
daugiau teisybės linkui Sovie
tų.

Raudonojo Kryžiaus Vajus

ši mėnesi čia vietinis Rau
donojo Kryžiaus skyrius nusi
tarė sukelti $150,000. Tai gar
bingas darbas. Jau turi surin
kę apie 30,000 dolerių. Patrijo- 
tiški Lowellio gyventojai visuo
met pasižymi duosnumu ir šį 
sykį neatsilieka.

Drabužiai dėl Sovietų
Ir čia renkame visokias dra

panas dėl Sovietų Sąjungos 
žmonių. Yra susitarta su ju- 
džių teatrų užveizdomis, kad 
jie drapanas priimtų. Taigi, ei
dami į judžius, atliekamas dra
panas nusineškit ir ten priduo- 
kite.

Judis, Vertas Pamatyti
“Hitler’s Children’’ (Hitlerio 

Vaikai) judis čia ’buvo radoma. 
Parodo, kaip geštapo agentai 
terorizuoja ir vaikus. Tėvai ne
susišneka su vaikais, tėvai bi
jo savo vaikų, nes, mat, vaikai 
turi pasakyti geštapo agen
tams, ką tėvai šneka. Katrie 
būna neištikimi Hitleriui, tai 
plaka bizūnais. Sterilizuoja 
jaunas merginas, kurios neišti
kimos valdžiai.

Po Miestą Pasidairius
Kovo 1 dieną užeinu į paštą. 

Pilna svietelio. Visi veržiasi už
simokėti įeigų taksus.

Didžiumoje įmonių darbinin

kai vieni mažiau, kiti daugiau, 
bet visi moka su ukvata. Čia 
girdisi visokių anekdotų. Vieni 
sako: reikia greičiau užsimokė
ti, kad fašizmui greičiau galas 
būtų. Jau antras mėnuo žmo
nės moka valdžiai duokles.

Išpildė Kvotą Su Viršum

Vasario 25 dieną čia buvo 
renkama blekinės-kenai. Buvo 
manoma surinkti apie 70,000. 
Tai tokia buvo šiam miestui 
skirta kvota. Bet mūsų piliečiai 
parodė tokį darbštumą ir pa- 
trijotiškumą, kad surinko 100,- 
000. Taip, kaip ir ’bonų pirki
me: šis miestas visuomet vir- 
šina kitus.

Miestas Laimėjo Provą

Septyni metai atgal miesto 
iždininkas pridarė netartų iš
laidų už $42,000. Teismas ėjo 
ilgą laiką, bet laimėjo miestas. 
Buvęs iždininkas turės sumo
kėti. Griaustinis.

Binghamton, N. Y.
Gražus Koncertas

Koncertą surengė Slavų 
Tarptautinio S u s i v i e nijimo 
(1WO) 2015 kuopa, Rusijos 
medikalei pagalbai. Koncertas 
įvyko kovo 13 d., šeštadienį, 
Lietuvių svetainėje. Programą 
išpildė W. F. šimek, jaunas 
čechų-slavų smuikininkas iri 
Lukas Foss pritarė pianu. Ti
krai jiedu turi gabumų savo 
profesijoje, taip ir žavėjo pu
bliką visą vakarą puikiomis 
smuiko-piano meliodijomis. Po 
daug kartų buvo iššaukti pu
blikos. Įžanga buvo 55 cen
tai, su taksais.

Buvo renkamos aukos Ru
sijos medikalei pagalbai, su
rinkta $661.65. Publikos buvo 
pilna svetainė, viršaus 500 
žmonių. Buvo 5 šeimynos ir 
lietuvių. Gražus koncertas, ge
ri muzikantai ir gerai pasidar
buota dėl Sovietų.

Gražus Parengimas ir 
Prakalbos

Sekmadienį, kovo 14 d., Lie
tuvių svetainėje įvyko gražus 
parengimas, kurį surengė LLD 
20 kuopa. Pelnas nuo šio pa
rengimo skiriamas Rusijos me
dikalei pagalbai. Buvo gražios 
publikos, liks ir pelno. Keletas 
gerų draugių ir draugų daug 
pasidarbavo šiam parengimui. 
Turėtumėm visi dirbti tokiam 
svarbiam tikslui. Gerą prakal
bą pasakė Brooklyn, N. Y. 
Miesto Tarybos narys Peter V. 
Cacchione. Kalbėjo ir dar du 
draugai. Jie lankėsi pas mus 
organizacijų reikalais, ir pa
taikė į laiką, kada mes turė
jome tokį gražų parengimą.

Dar-kas.

Raud. Kryžiaus savano
riai pagamino milijonus 
bandažų šiame kare. Jūsų 
parama 1943 m. Raud. Kry
žiaus Karo Fondui yra rei
kalinga.

Tarybų Sąjungos ambasadorius Washingtone, Maksi
mas Litvinovas, sveikina Anglijos užsienio reikalų mi
nister!, Anthony Eden,, kai šis apsilankė pas ambasa
dorių pasikMbčti svarbiais pokarinės taikos reikalais.

Iš Worcesterio Motery Aldiečiy Veikimo;
Žymaus Vyro Kalba Apie Moteris

(Tąsa nuo 3-čio nusl.)
Sovietui moterys, nei Stalingra
das, nei Leningradas, nei Mas
kva nebūtų atlaikę apgulimo. 
Sovietų moterų rankoj esąs ša
lies gyvybės likimas ir jos pui
kiai tai supranta ir atlieka sa
vo pareigas.

Davęs keletą faktų-palygi- 
nimų sovietinių moterų su šios 
šalies, Stowe pareiškė, kad 
šios šalies moterys dar vis sa
vo asmeninius reikalus, mažos 
vertės reikalus stato pirmiau 
draugijos ir šalies reikalų. 
Baigdamas užklausė: Kas yra 
su Amerikos moterimis? Ko
dėl toks milžiniškas skirtumas

Ambulansų Fondui, $5 Vilnies 
reikalams. Nutarta sudaryti 
sąrašą mūsų pažangaus jauni
mo, esančio šios šalies tarny
boje. Greit surengti drabužių 
išpardavimą karo laimėjimo 
reikalams.

Draugės Valančiauskienė, 
Stankienė, Stankūnienė prida
vė mezginių ir pasiėmė dau
giau vilnų mezgimui.

Oro blogumas mums nepa
kenkė susirinkti ir prisidėti 
nors mažai prie sudarymo 
svarbaus žmonijos istorijos la
po, kurių sudarymo kovose 
žūsta labai daug brangių gy
vybių. Aldietė.

tarpe Amerikos ir Sovietų mo
terų ?

Tam yra keletas priežasčių, 
bet geriausia gal atsakys pa
reiškimas Sovietų žmonėm peri 
Dean of Canterbury, liepos 3, 
1941 metais. Jis sakė: “Jūs; 
parodėt visam pasauliui — 
kuris nori matyti — ką gali į 
padaryti laisvos moterys ir vy-! 
rai apgynime savo šalies, savo: 
dirbtuvių, savo laukų, savo, 
kultūros, išmintingai vadovau
jami ir persiėmę aukščiausiais 
idealais. Jūsų nepalenktos gal
vos Apries tas audras-kančias, 
kurios siaučia aplinkui jus, 
įkvepia viltį pavergtiems žmo
nėms visuose pasaulio kam
puose.”
Gailėjau Suvėlavus Pribūti į 
Susirinkimą, Bet Negailėjau j

Išgirdus Leland Stowe 
Pareiškimą

Oras Worcesteryje buvo ne
paprastai blogas pora dienų 
prieš 8-tą kovo ir paliko savo 
blogumo gilias pėdsakas, kas 
ypatingai sudarė sunkų vaikš- ‘ 
čiojimą. Maniau, gal susirin
kimas neįvyks. Bet apsirikau. | 
Grupė draugių, susirinkusios i 
greit pradėjo mane barti už 
pavėlavimą. Pasiaiškinau ir 
pradėjau darbą.

Svarbiausias šio susirinkimo ! 
atsiekimas — paaukauta $100 
(šimtas dolerių) Raudonojo 
Kryžiaus ir Jungtinių Tautų ,

Balti re, Md.
Aplankius Gerą Draugą
Graži diena, saulė šviečia, 

einu pasivaikščiot, užeinu į 
Mercy ligonbutį atlankyti drg. 
Juozą Deltuvą. Maniau, kad jį 
vieną rasiu, bet apsigavau, ki
tos draugės pirmiau manęs ten 
pribuvo. Mat, draugas Deltu
va linksmas ir draugiškas vy
ras, tai nestok a pas jį sve
čių.

Pasisveikinus, klausiu, kaip 
einasi su sveikata? Draugas 
man atsako: Jaučiuosi labai 
gerai. Jeigu ne ta sulaužyta 
koja, tai ateičiau ant jūsų pa
rengimo, katrą mezgėjos ren
gia, nes aš žinau, kad ten bus 
visokių gardžių valgių ir gė
rimų. Pasakyk visiems, kad 
nevalgytų tą dieną, ba gailė
sis, jeigu ateis pavalgę. Aš 
gailiuosi, kad negalėsiu daly
vauti. Na, o kur bus tas pa
rengimas? klausia draugas.

Sakau, 857 W. Lombard 
St., subatoj, 27 d. kovo, 7 vai. 
vakaro. Visas pelnas eis Rau
donajam Kryžiui. Tikimės ge
rų pasekmių.

Draugės mezgėjos ir kiti 
draugai, kurie pardavinėja 
įžangos tikietus, pasakoja, kad 
turi gerų pasekmių.

E. S.

ELIZABETH, N. J.

KONCERTAS IR PRAKALBOS
Naudai Amerikos Raudonojo Kryžiaus

Rengia. Lietuvių Progresyvis Klubas ir Moterų Mezgėjų Grupė

Sekmadienį, Kovo-March 28
Prasidės 2-rą Valandą Dieną

Lietuvių Laisvės Salėje
269 Second Street Elizabeth, N. J.

Dainuos Sietyno Choras, iš Newark, N. J.
Bus rodomi krutami paveikslai (Moving Pictures) 
Kalbės Raudonojo Kryžiaus Atstovai ir PRANAS 

BUKNYS, iš Brooklyn, N. Y. Laisvės Administratorius

Skaitlingai susirinkime pasiklausyti ir pamatyti gra
žios programos ir išgirsti svarbių prakalbų. Tuom pat 
kartu pasirūpinsime paremti Raudonąjį Kryžių, kuris at
lieka didelius mielaširdystės darbus karo frontuose ir 
kitur. — Įžanga nemokama.

Kviečia RENGIMO KOMITETAS.

J- ............ . ..................... ■

“Vilnies” Kalendorius
19 4 3

Puiki knyga, geri straipsniai iš įvairių mokslo sričių ir 
daug istorinių informacijų.

-=176 PUSLAPIŲ, KAINA 25c ..— ■
Iš toliau užsisakantiems po vieną knygą kaina 

35 centai, nes kainuoja persiuntimas.
Tuojau įsigykite 1943 metų

“Vilnies” Kalendorių
Naudokitės tais svarbiais raštais, kurie 

išspausdinti kalendoriuje.

Platintojai ir organizacijos tuojau užsisakykite šios 
svarbios knygos platinimui.

Prašome kreiptis į

“Laisvės” Administracija
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

* ♦
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Hitlerininkai iš Lėto Žudo
Rusus — Gėrisi Galabija

mųjų Kančiomis
v

)

I

Maskva. —Nelaisvėn pa
imti vokiečiai kapralai 
£ alter Wirt ir Georg Fis- 

er, iš 221-mos divizijos 
575-to pulko, sakė:

“'Kada mes įžengėme į 
Jašiči kaimą, pamatėme du 
rusus pakartus ant medžio. 
Korimas yra (Hitlerio) 
gvardiečių specialumas. 

Mes gi nekariame, o tik 
šaudome.

“Sulaikomiem seniam, 
moterim ir vaikam mes sa
kydavom: ‘eikite į koman- 
danto raštinę!’ Bet jie pa
prastai nepasiekdavo ko- 
mandanto raštinės. Jie bū
davo sušaudomi miške arti 
kaimo. Per mėnesį mes su- 
šaudėme daugiau kaip 100 
žmonių Jašiči kaime.”

Leitenantas Fricas Haan 
ramiai žudydavo žmones: 
išvesdavo juos į priekaimį 
ir sušaudydavo.
Vokiečių korporalas Hans 

Eksner palaipsniui žudyda
vo savo aukas: pirma per
šauna vieną ranką, paskui 
antrą, po to šauna Į nu
garą ir galų gale paleidžia 
kulką į galvą.

Vyresnysis korporalas 
Hans Penkalla sakė:

“Už dviejų mylių nuo Ja
šiči kaimo mes įėjome į 
vieną namą. Viduj buvo 35 
metų amžiaus moteris ir 
jos 15 metų duktė. Mes iš-

krėtėme namą, bet nieko 
neradome. Tačiaus mūsų 
leitenantas sakė, kad ši ru
sė turi ryšių su partiza
nais. Mes nuvedėme moterį 
ir jos dukterį į daubą ir 
sušaudeme. Tą pačią naktį 
mes nužudėme dar devynis 
asmenis.

“Starodubo a p s krityje 
mes radome vieną, moterį 
gydytoją ir nušovėme. Nuo 
liepos iki lapkričio 1942 m. 
mes stovėjome Liudinave. 
Ten mes elgėmės panašiai, 
kaip Jašiči kaime: įeiname 
vidun ir visus šaudome.”

Atvaduotame Pokrovsko- 
je miestelyje, Oriolo srity
je, Raudonoji Armija rado 
vokiečio majoro įsakymą 
No. 3, išleistą 1942 m. spa
lių 3 d., kuris štai ką sa
ko:

“Civiliai gyventojai turi 
sveikint vokiečių armijos 
oficierius ir kareivius, nu- 
siimdami kepures ir nusi
lenkdami iki juosmens, ir 
tuo pačiu laiku turi žo
džiais sveikinti rusiškai ar 
jei teisingai ištaria 
vokiškai”. (Heil Hitler! 
Guten Morgen! Guten 
Tag!)

Taip turėjo sveikinti mo
tinos ir tėvai hitlerininkus 
ką tik nužudžiusius jų duk
teris bei sūnus.

Amerikos Oficialiai Pranešimai
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

WASHINGTON, kovo 22. — Laivyno pranešimas:
Kovo 21 d. popiet mūsų bombanešiai smigikai, lydi

mi lėktuvų kovotojų, atakavo japonų pozicijas Mun- 
doj, New Georgia saloj, ir Viloj, vidurinėse Saliamono 
salose. Buvo pataikyta į japonų sandėlių sritį ir į vie
ną priešų kanuolių poziciją.

Vakare mūsų Lekiančios Tvirtovės ir Liberator 
bombanešiai atakavo japonų pozicijas Kahili, Short
land salos srityje.

CAIRO, Egiptas, kovo 22. — Jungtinių Valstijų šta
bo pranešimas:

Jungtinių Valstijų bombanešiai atakavo Neapolio 
uostą (Italijoj) naktį kovo 20-21. Buvo pataikyta bom
bomis į traukinių kiemus ir į prieplaukas. Vienas 
priešų laivas padegtas.

Visi mūsų lėktuvai saugiai sugrįžo.
NEW DELHI, Indija, kovo 22. — Jungtinių Valsti

jų lėktuvai vis atakuoja japonus šiaurinėje Burmoje, 
;ir paskutiniu žygiu pataikė bombomis į japonų įrengi
mus Mogaunge; padarė priešam didelių nuostolių, su
keldami sprogimus ir gaisrus.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Į pietus nuo Bielyj (Smolensko fronte) mūsų kariuo
menė atėmė iš vokiečių 40 apgyventų vietų.

Bielgorodo srityje (Charkovo fronte) mūsų kariuo
menė vedė apsigynimo mūšius prieš vokiečių tankus ir 
motorizuotus pėstininkus. Priešų bandymai prasilaužt 
per mūsų apsigynimo liniją niekais nuėjo. Vokiečiai 
liko sustabdyti ir nukentėjo didelius nuostolius. Viena
me tik sektoriuje buvo nušluota daugiau kaip batalio
nas hitlerininkų, išmušta iš veikimo aštuoni vokiečių 
tankai ir išdeginta dar penki jų tankai.

Kitoje apylinkėje buvo atmušti visi hitlerininkų mė
ginimai persigrumt per upę.

I vakarus nuo Rostovo priešai darė ataką viename 
sektoriuje. Mūsų kovotojai nušlavė atakavusius hit
lerininkus. Sovietų lakūnai nušovė žemyn keturis vo
kiečių lėktuvus ir sužalojo dar du.

Sovietinės oro jėgos kovo 22 d. įvairiose fronto da
lyse sunaikino bei sužalojo daugiau kaip 20 vokiečių 
tankų, virš 100 trokų su kariuomene ir reikmenimis, 
nutildė 10 baterijų kanuolių ir susprogdino šešis amu
nicijos sandėlius.

LONDON, kovo 22. — Vidudieninis Sovietų radijo 
pranešimas:

Vakariniame fronte mūsų kariuomenė tęsė ofensyvą, 
užėmė kelias apgyventas vietas, o tarp jų ir geležin
kelio stotį Durovo.

Čugujevo srityje sovietinė kariuomenė vedė įnirtu
sius apsigynimo mūšius ir atrėmė kelias priešų ata
kas.

Leningrado fronte sovietiniai lakūnai sunaikino 22 
vokiečių lėktuvus ore ir pačiose jų stovyklose.

Milžiniški Sovietų Tan
kai Atakuoja Nacius, 

Sako Vokiečiai
Stockholm.— Pranešimai 

iš Berlyno teigia, kad pra
dėjo prieš vokiečius veikti 
nauji milžiniški - baisūniš - 
ki tankai, “daug didesni už 
visus, kurie bet kada buvo 
matyti, ir daug stipriau 
ginkluoti.”

Anot Berlyno pranešimų, 
pirmiaus buvo matyta tik 
keletas tokių virštankių, 
bet dabar naujieji Sovietų 
milžiniai - tankai jau stam
biais būriais atakuoja na
cius centraliniame fronte.

Draugijos 11 kp. šiame susi
rinkime d. Janulis prirašė du 
naujus narius. Tai jau viso 
yra per jį įrašyti keturi šiais 
metais. Drg. Janulis eina fi
nansų sekr. pareigas ir jis yra 
vienas iš rūpestingiausių val
dybos narių. Drg. Plokštis 
darbuojasi platindamas litera
tūrą. Kas norit kokių knygų, 
matykite jį.

Čia noriu prisiminti apie su
sirinkimus LLD 11 kp. Perei
tais metais laikydavom darbo 
vakarais. Susirinkimai būdavo 
neskaitlingi. Nusitarėm pa
keisti nedėldienio rytais, bet 
ir čia tas pats. Kurie pageida
vo pakaitos, dabar patys neat
eina. Draugai, taip nėra ge
rai. Sueikim visi į ateinantį 
susirinkimą ir kas yra negero, 
taisykime. J. M. L.

Sėkminga Dieninė Anglu 
Lakūnu Ataka prieš 
Vokiečius Europoj

London. — Anglų lėktu
vai dienos laiku atakavo 
karinius nacių punktus Ho- 
landijoj ir Francijoj. Ang
lai nušovė žemyn du vokie
čių lėktuvus. Visi anglų 
lėktuvai sugrįžo.

1,025 BYLOS PRIEŠ 
JUODĄJĮ MARKETA

Washington. — Nuo sau
sio 15 iki kovo 11 d. Jung
tinėse Valstijose buvo už
vesta 1,025 bylos prieš pel- 
nagrobius - šmugelninkus, 
mėsos ir kitų maisto pro
duktų biznierius, kaip pra
nešė kainų administrato
rius Prentiss M. Brown.

Dešimt juodojo marketo 
šmugelninkų įkalinta, kai 
kurie iki 7 mėnesių; dvyli
ka nubausta piniginėmis 
pabaudomis, tūli iki $5,000. 
Septyniems kitiems suspen
duota bausmė, duodant pro
gą jiem pasitaisyt.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

rodo tam didžiajam kraštui ir 
reikalauja, kad, Hitlerį pa
klupdžius, Amerika ir Angli
ja pasiųstų armiją Sovietų že
mėn ir pradėtų karą prieš tą 
šalį. į

Menševikų spauda dar ir ve 
dėl ko triukšmą kelia. Kam, 
girdi, Ehrlich ir Alter buvo 
slaptai teisiami ir nuteisti? 
Kodėl, esą, teismo rekordai 
nepaskelbti viešai?

Tie du Hitlerio agentai bu
vo teisiami karinio teismo. 
Teismas buvo slaptas, žinoma.

Visi kariniai teismai yra 
slapti. Pavyzdžiui, pernai 
Washingtone buvo teisiami 
Hitlerio agentai.

Washingtono teismas ilgi 
buvo slaptas. Niekšus teisė ka
rininkai. Rooseveltas nuo
sprendį užgyrė ir hitlerininkai 
buvo pasiųsti pas savo “sutver- 
toją.”

To teismo rekordai ir po 
šiai dienai neprieinami ir ne
žinomi plačiai visuomenei.

Nashua, N. H.
Ir Mes Neatsiliekame nuo 

Gerą Darbą
Nors mums yra sunku ir ne

patogu, bet, nepaisant nieko, 
mes veikiame, kiek galime, dėl 
tos garbingos ir didvyriškos 
Raudonosios Armijos. Dar tik 
prieš kelias dienas rinkome au
kas dėl nupirkimo trijų ambu
lansų. Dabar užėjo Raudonojo 
Kryžiaus vajus. Ir visi drau
gai aukoja. Pagaliau J. Egeris 
pridavė vieną štampų knygutę 
dėl Botkino ligoninės,> vertės 
40 dolerių. Nenorėjau imti, nes 
nemaniau, kad galėsiu ką nors 
padaryti šiuo laiku. Bet jis nie
ko neklausęs padėjo ant stalo 
ir sako, turi parduoti, aš turiu 
vieną ir tu gauni vieną.

Na, paėmiau knygutę ir pa
bandžiau štampas pardavinėti. 
Sunkus darbas, bet pamaniau, 
kad kovotojams dar sunkiau 
kovoti karo frontuose. Jie ko
voja gyvastim už darbo klasės 
reikalus. Jie kovoja už mus 
visus. Pas mus ne taip, kaip

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
Iš ALDLD 155 kp. veikimo: — 

kovo 1 d., sekamos drauges dirbo 
ir pasižadėjo dirbti ant toliau, dd. 
Szukienė ir Valičiauskienė. — A.W.

CLEVELAND, OHIO
Amerikos Liet. Moterų Kliubo 

susirinkimas įvyks ketvirtadieni, 
kovo 25 d., 7 v. v. Po susirinkimo 
bus choro praktės. Todėl prašome 
dainininkių ir kliubiečių nesivėluoti. 
Bus salėje, kampas Ansel Rd. ir 
Medina Avė. — Kom. (70-71)

KIEK JUNGT. VALSTIJOS 
TURI GYVENTOJI)

Washington.— Valdiškas 
Cenzo Biuras paskelbė, kad 
pernai metais Jungtinių 
Valstijų gyventojų skaičius 
pakilo 1 procentu ir penk
tadaliu, tai viso buvo jau 
135,604,000 gyventojų šioje 
šalyje, neskaitant žmonių 
jos valdomose salose.

Pernai metais Jungtinėse 
Valstijose buvo 3,020,153 
gimimai, taigi 1,562,241 
daugiau, negu buvo mirimų 
tais metais.

Vedybų ir gimimų skai
čius labai pakilo dėl dviejų 
priežasčių: 1) pagerėjo už
darbiai; 2) daugelis jaunų 
vyrų apsivedė, tikėdamiesi 
išvengt karinės tarnybos, 
kaip sako Cenzo Biuras.

Worcester, Mass.
Mūsą Naujienos

Šio mėnesio susirinkime Sū
nų ir Dukterų Broliškos Drau
gijos, pirmininkaujant progre
syvini Juozui Norvaišai, .likos 
paaukota $100 nupirkimui tri
jų ambulansų. Tai yra didi 
garbė Sūnų ir Dukterų Broliš
kai Draugijai už tą gražią au
ką paramai nukentėjusių su
žeistų kovotojų, kurie naikina 
Hitlerio žmogžudiškas gaujas 
ir kartu tą prakeiktą fašizmą.

Noriu pasakyti ir šią tiesą, 
kad ši draugija per desėtkus 
metų yra atsižymėjusi pana
šiais gražiais darbais, už tat 
garbė tiems žmonėms, kurie 
yra nariais Sūnų ir Dukterų 
Broliškos Draugijos. O kurie 
nepriklausot, tuoj prisirašyki
te, ypač jaunimas yra ragina
mas įsirašyti.

Dabar iš susirinkimo Lietu
vių Darbininkų Literatūros

kitur, kur žmonės sueina į mi
tingus ir iš jų išrenkama au
kos. Mes turime vaikštinėti pa
lei stubas ir prašyti aukų.

Džiugu pranešti, kad man 
pavyko parduoti visas štampas. 
Dar nuo savęs pridėjau $10, 
tai iš viso padariau $50.

Sekami draugai ir draugės 
aukojo po didesnes sumas:

M. ir J. Virbickai $10.
M. ir V. Vilkauskai $10.
M. ir K. Barauskai $5..
V. Sepuliauskas $5.
J. Tvardauskas $3.
K. Zalenskas $2.

W. Zalenskas $1.
M. Zalenskienė $1.
L. Trainavičius $1.

J. Ukranas $1.
M. Manis $1.
J. Anurska 50 centų.
Vardan tų karžygių širdin

gai ačiū visiems aukotojams.
V. V.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN 
Gerai Patyrę Barberial

J. GARŠVA
Graborius-Undcrtaker

Laidotuvią Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770
____ ■............... ............ . —>

* LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINfi) 

Rheingoid Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vyną ir Degtines
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininku

411 Grand St. Brooklyn

Great Neck, N. Y.
Mūsų Padėka.

Išleistuvių bankietas, kuris 
buvo surengtas dėlei mūsų sū
naus Zenono, pasiliks pas mus 
ilgai neužmirštas. Jisai iš
eidamas j armiją, prašė, kad 
mes paačiuotumėm visiems 
draugams ir draugėms, kurie 
dalyvavo šiame bankiete; o y- 
patingai Pirmyn Chorui už su
rengimą šio bankieto ir už di
delę dovaną. Choro mokytojai 
Almai Kasmočiūtei už gražų 
keiksą. Ig. liečiu šeimynai iš 
Union, N. J. ir A. žalių šei
mynai iš Hillside, N. J. už do
vanas, taip pat A. L. Harlinai 
už dovaną. Taip pat draugams 
iš tolimesnių kolonijų, drau
gams A. O. Gaškauskams iš 
Huntingtono, ir A. Karazėjams 
ir Kasperų šeimynai iš Port 
Washington, Lir I. O greatneck- 
iečiams už skaitlingą atsilan
kymą. Komisijai F. Klaston, F. 
Lideikiui, o ypatingai J. Urbo
nui ir A. Kasmočiui, kurie 
daugiausia pasidarbavo, ir gas- 
padinėms. Choro mokytojai Al
mai Kasmočiūtei, Andrue 
Hamsky ir Liubai Hamsky už 
išpildymą programos ir graji- 
nimą dėl šokių. Todėl mes šir
dingai ačiuojame visiems už 
jūsų draugiškumą ir simpatiją.

P. Bečių šeimyna.

GREAT NECK, N. Y.
Sekmadienį, kovo 28 d., jvyks 

Bankietas Raudonojo Kryžiaus Nau
dai. Rengia bendrai visos lietuvių 
ir rusų organizacijos, draugystės, 
kuopos ir kliubai. Kasmočių salėje, 
91 Steamboat Rd. Pradžia 5 v. v. 
Įžanga $1.50. Vien tik šokiams 40c. 
Bus skanių valgių, šokiai prie geros 
orkestros, Pirmyn Choras, vadovau
jant Kasmočiūtei suteiks porą dai
nelių, taipgi kalbės atstovas nuo 
Raudonojo Kryžiaus. — Kviečiamo 
visus dalyvauti. (70-72)

SOUTH BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. svarbus susirinki

mas įvyks 25 d. kovo. Turime daug 
nebaigtų reikalų, taipgi gausite 
knygą. Atsiveskite ir naujų narių. 
Bus 376 Broadway, 8 v. v. — G. 
Lekas. (69-61)

NEWARK, N. J.
Visi Sietyno Choro nariai būkite 

ketvirtadieni vakare, kovo 25 d., re
peticijose. Žinote, kad mes apsi- 
ėmėm dainuoti Elizabethe sekma
dienį, 28 d., 2 vai. dieną. — P. Cas
per. (69-71)

H------------------------------------------------- ra

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y, 

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179 
E------------------------------------------------- b

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8. 
Nėra valandų sekmadieniais.

BOKITE AMERIKOS PILIEČIAIS
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

Pilietybės pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin
ciples of Democracy and Citizenship,” parašyta adv.
Charles P. Kai, yra sustatyta geriausioje, ir praktiškiau
sioje formoje, į kurią įeina daug iliustracijų, ir taip pat 
92 klausimai su atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.

Adv. CHAS. P. KAL 
Knygeles Autorius

KAINA 3Sc.
Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 

stampomis 5c. arba 3c. vertės, viso už 
35 centus.

Reikalaudami rašykite:

LAISVE
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

i F. W. Shalins |
8 (Shalinskas) , \

i Funeral Home |
84-02 Jamaica Ave. | 

o Opposite Forest Parkway 5 
| WOODHAVEN, N. Y. g

3 Suteikiam garbingas laidotuves a

I $150 |
§ Koplyčias suteikiam nemoka- g 
o mai visose dalyse miesto. 5

g Tel. Virginia 7-4499 £

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

l lūs ir krajavus 
sudarau su ame
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 

Teh GLenmore 5-6191

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome šį speciali pasiūlymą savo 

seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio pakilimo kainų 
ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar patarnauja
me už senas žemas kainas.

30 Dienų
Nuolaida

Akiniai
už $7.50

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir mes duosime Jums 
10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nustatytos taip 
žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
/LST Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga WO.

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, g e r iausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž ė j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.
4* 4*

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110
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NewWto^g0^2lnios Darbininkų Dovanos 
Talkininkams

N. Yorko R. Kryžiaus 
Vajus Sekasi

Valtimis Pasivažinėjimui 
Gazolinos Nemažins

Aido Choro Koncertas Turėtų 
Būti Visų Kalendoriuje

Kurie dar neturite pasižy
mėję, malonėkite pasižymėti 
dabar, kad Aido Choro pava
sarinis koncertas-balius įvyks 
kovo 27-tą, šį šeštadienį, 7 :30 
vai. vakarei Pil. Kliubo salėje, 
280 Union (A ve.f Brooklyne.

Aido ClkW užsipelno pa
garbos ir paramos visų tų, ku
rie įvertina lietuvių liaudies 
dainą ir kultūrą abelnai. O|

progra- 
prie jos pra- 

ir suteikti 
džiaugsmo

visuomene 
džiaugsmo,

pildyti — dalyvauti 
moję, prisidėti 
mogos sėkmingumo 
dalyviams naujo 
savo dainomis.

Iš kitos pusės, 
gali suteikti chorui
choristams naujo ūpo skaitlin
gu atsilankymu į paties choro 
ruošiamą koncertą-pramogą. 
O chorui moralo kėlimas taip 

choras su savo dainomis kaip! pat reikalingas visada, ypač 
tik ir yra žadintoju-akstintoju karo laikais, kada daugeliui 
visko, kas gražaus, kultūriško, jaunimo išėjus į kariuomenę 
Ir jis tą atlieka dideliu pasi-įir karo darbus, likusiajam 
šventimu tų, kurie chorą su-i jaunimui pamokos irgi liekasi 
daro — studentų, kurie pa-1 jau ne vien džiaugsmingomis 
skubomis atlikę mokyklos dar-j sueigomis, bet pasišventimo 
bą bėga pamokosna ir darbi-į reikalinga pareiga.
ninku, kurių tūli po ilgų dar
bo valandų, “šuniuką“ užkan
dę, skubina tiesiai iš darbo, nei 
namie nebuvę ir po ilgų prak
tikų vėlai grįžta namo džiaug
damiesi, kad jie seną dainą 
išmoko gražiau, įspūdingiau 
sudainuoti, ką nors naujo su- nomis ir duotume chorui pa
simokino, vėl galės kokios ' ramos dainuoti toliau.
nors organizacijos prašymą iš-j Choro Narys-Rėmejas.

Tad visi, kurie branginatę 
lietuvių liaudies dainą, norite, 
kad ji vis skambėtų ir skam
bėtų dar gražiau, ruoškitės į 
šį choro koncertą-balių ir 
kvieskite kaimyną, kad sykiu 
dar kartą pasigrožėtume dai-

Tarp Lietuvių
Joe Dobrow, buvęs Aide 

Choro ir LDS jaunimo kuopos 
Builders narys, senokai tar
naująs Pajūrio Sargyboje, ta
po pakeltas į vyriausio Petty 
Officer laipsnį. Jis beje, jau 
nešioja tris medalius: už gerą 
šaudymą, pavyzdingą tarnybą 
ir gerą veikimą susidūrus su 
priešu.

Henris Vencevičiai neseniai 
susilaukė dvynukių dukrelių.

Maspethietė Ursula Augu
lytė, tarnaujanti Moterų Pa
galbinėj Armijai, WAACS, 
pakelta į leitenanto laipsnį.

Chicagietė Aldona Grigonis 
atvyko į New Yorką savoms 
vestuvėms. Ji išteka už čionai 
esančio lt. W. Laurlee, kovo 
27-tą.

Olga ir Carolyn Wagnis ir 
Mary Laurie gale pereitos sa
vaitės lankėsi Providence, B. 
I., pas draugą, būnantį laivy
no jėgų bazėje, Camp Davis- 
ville.

Vytautas Pažereckas, V. Pa- 
žereckų sūnus lankėsi kelioms 
valandoms pas tėvus pereitą 
sekmadienį.

Šv. Vincento Draugija, Mas- 
pethe, kovo 7-tą, suruošė ban- 
kietą pagerbti Petrą Bagočiū- 
ną, kuris draugijai vadovauja 
per 25 metus. Atminčiai Įvy
kio jam įteikta $25 vertės ka
ro bonas.

Frank Yakštis, woodhave- 
nieČių Yakščių sūnus, pakel
tas į štabo seržantus ir per
keltas iš Nashville,- Tenn., į 
Burlington, Vt., Jis pradėjo ei
ti naujas pareigas Vermont 
Kolegijoj, kuri yra centru la
vinimo orlaivyno jėgų.

Angela (Maslauskaitė) ir

B. Dobrovolskytė, po ište
kėjimo už vyro leitenanto iš
vyko apsigyventi greta jo No. 
Carolinoj.

Du maspethietės velionės O. 
Ručinskienės sūnūs kariai bu
vo atvykę į motinos šermenis. 
Graudus vaizdas buvo maty
ti prie karsto kareivį sūnų ir 
dar graudžiau buvo sužinoti, 
kad antrasis, pribuvęs net iš 
Texas, rado motiną jau palai
dotą. Mat, iš karto manyta, 
kad negalės atvažiuoti, o pas
kiau manyta, kad galės atva
žiuoti orlaiviu. ž. R.

LAISVES BAZARAS
DALYVAUS PIRMYN CHORAS 

iš Great Neck, vad. Kasmočiutės 

TAIPGI AIDO CHORAS 
vad. Aldonos Anderson

Laisvės Bazaras Bus

Gros Pavidis Orkestrą

Prašome bazarui dovanų ir prašome nesivė- 
linti jas priduoti. Svarbu iš anksto žinoti, 
kiek jų bus.

Visi rūpinkimės, kad bazaras pavyktų. Kiek
vienas dienraštį Laisvę branginantis žmogus 
privalo kuom nors prisidėti prie bazaro.

LAISVĖS SVETAINĖJE
419 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

sos redaktorius. Kalbės rusų 
bažnyčios šioje šalyje viršinin
kas - metropolitas Benjamin, 
vietinės bažnyčios klebonas 
Timothy Peshkoff, Lidia Alex. 
Nadiejena, dailės profesorė, 
Morris Engei, advokatas ir 
prakalbininkas. Taipgi tikima
si turėti garbės svečiais grupę

Pereitą šeštadienį, iškilmin
gose ceremonijose City Hali 
parke, Viešbučių ir Restaura
nt; Darbininkų Unijos Lok al as 
16-tas įteikė 600 dėžučių 
(kits) su įrankiais ir reikmeni
mis karo bazės ligoninėms 
Chinijos Armijai. Iškilmėse 
dalyvavo ir miesto majoras 
LaGuardia.

Unijistų dovanas priėmė T. 
C. Yu, Chinijos 
sulas ir pasakė 
kalbą.

šimtas tokių
ta Sovietų Sąjungai.

veikiantysis

New York o du Raudonojo 
Kryžiaus kraujo priėmimo 
centrai gavę 7,408 paintes 
kraujo bėgiu savaitės.

Mobilizacija piniginių aukų 
taipgi gerai einasi. Gauta 
4 67 korporacijų pasižadėji
mas sumobilizuoti viršininkus 
ir darbininkus duoti pusės die
nos uždarbį sumokant jį bėgiu 
šešių savaičių. 4-

generalis kon-
padėkos pm-

Kariškis Svečias

Sovietų Pagarbai ir Paramai 
Popietis Willimshurge

--- v----------
Williamsburge veikianti So

vietų Sąjungai Medikalės Pa
galbos grupė, dalis Russian 
War Relief, Inc., ruošia masinį 
mitingą-koncertą šio sekma
dienio popietį, Metodistų Baž
nyčioj, 411 So. 3rd St., kam
pas Union Avė., Brooklyne.

Kadangi grupę sudaro įvai
rių tautų žmonės, tad ir mi-! Sovietų. Sąjungos jūrininkų, 
tingas ruošiama kelių tautų jė-i Pramogai įžanga nemoka- 
gomis. Pakviesti rusų ir lietu-ima. Pradžia 3 vai. po pietų, 
vių chorai, taipgi kalbėto j no- Lietuviai kviečiami būti ly
se bus rusų, amerikiečių ir lie-jgiais dalyviais mitinge su ki- 
tuvių. Nuo lietuvių kalbės Jo-j tomis savo susiedijos grupė- 
nas Gasiūnas, LDS organo Tie- mis.

Sovietu judžio “Nacio Die-Paveikslas iš naujausio 
nynas,” kovo 24-tą pradedamo rodyti Stanley Teatre, 
7th Avenue ir 42nd Street, New Yorke.
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LMS III Apskričio 
Konferencija

Seržantas Ptašnikas 
Parvyko Atostogų

dėžučių įteik- 
Jas pri

ėmė veikiantysis generalis 
konsulas Dmitri Zaikin.

Pilnai įrengtas karo lauko 
ambulansas padovanotas An
glijai. Jį priėmė II. N. Thorn
ton. Taipgi įteikta ambulan
sas Am. Raudonajam Kryžiui. 
Jį priėmė Mrs. Thomas C. La
mont, R. K. New Yorko Sky
riaus direktorė. Unija duo
sianti ambulansą ir miestui.

Majoras LaGuardia buvo 
dovanų įteikimo programos 
vedėju. Įteikdamas dovanas 
Sovietų Sąjungos konsului, ma
joras pabrėžė, jog Hitleris pa- 
idaręs dvi dideles klaidas, ku- 
Irios jam lėšuos karo pralaimė- 
Įjimą. Viena iš tų klaidų buvęs 
manymas, kad Amerika nestos 
karau, o kita, kad Sovietai ne
galį kariauti.

Priimdamas dovanas Zaiki- 
nas pareiškė, jog jos “stiprina 
pasitikėjimą, kad netoli mo
mentas, kuomet Anglijos-So- 
vietų-Amerikos koalicija, ben
dru ofensyvu Europos konti
nente sutriuškins mūsų bendrą 
priešą kartą ant visados ir 
įsteigs teisingą ir pastovią tai
ką visiems žmonėms.“

Kavaliauskučiai — du bro
liukai ir abudu Dėdės Šamo 
Armijoj. Jonas jau kelios die
nos svečiuojasi pas tėvelius ir 
pažįstamus, Brooklyne. Tuo
jau grįš į kempę Miss, valsti-

Brooklyn ietis G. K.

Nuo sekmadienio pusiau
nakčio automobiliais važinėti 
leidžiama, kiek tik kas nori — 
ir išgali ant pusantro galiono 
gazolinos per savaitę. Tas pats 
leidimas liečia ir motorines 
valtis, bet pastarosioms gazo
linos davinys nenumažinta. 
Aiškinama, kad Pajūrio Sar
gyba reikalauja valtis palai
kyti aprūpintomis gazoliną, 
nes jos veikiančios kaipo pa
galbinė jėga pajūrio apsaugai.

Miesto mokyklos prašo vy
riausybės $750,000 paskyrų 
vaikų ir vyresnių jaunuolių 
pasilinksminimo centrams par
kuose ir žaismavietėse.

Trys asmenys, ruošę bingo 
i pramogą, Queens, pašaukti 
teisman už laužymą loterijos

Lietuvių Rakandų Krautuve i3
5j

M

S
Taisome visokius namų rakandus. Kurie turite pataisy 

mui ar perdirbimui rakandu, prašome kreiptis i 
mūsų dirbtuvę

£
I

M. Petraitiene ir Sūnai
409 ir 417 Grand Street Brooklyn, N. Y<

Telephone EVergreen 7-8451.
Iš priežasties trūkumo daugelio daiktų, mes nutraukėme 

pardavinėjimų naujų baidų iki karo pabaigai.
Dėkuojame visiems, kurie iŠ mūs pirkote baldus. Karui pasibaigus

* mes ir vėl jums maloniai patarnausime.
M. PETRAITIENĖ IR ŠONAI
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Lietuvių Meno Sąjungos III 
Apskričio konferencija įvyks 
balandžio 18 d., 1943 m., Lais
vės svetainėje, Brooklyne, N. 
Y., pradžia 10 vai. ryto.

Į konferenciją kviečiama 
ne tik chorai, bet ir mūsų bro
liškos organizacijos —• LDS, 
LLD kuopos ir moterų kliubai. 
Kviečiam ir liuosnorius meni
ninkus ir veikėjus dalyvauti.

Laiškai išsiųsti minėtom or
ganizacijom. Bet bus ir tokių, 
organizacijų, kurios negaus 
pakvietimų, nes ne visų orga
nizacijų šioje apylinkėje turi
me adresus. Tad pasinaudoki
te šiuo pranešimu ir siųskite 
delegatus į šią meno konferen
ciją.

ši meno konferencija įvyks
ta nepaprastu laiku, ypatingo
se sąlygose, kuomet mūsų me
no vienetų organizacinės ir 
programinės problemos reika
lauja atydaus peržiūrėjimo. 
Chorų išlaikymas, jų organiza
cinė struktūra, dalyvavimas 
kovoje karui laimėti ir daug 
kitų reikalų bus mūsų dieno- 
tvarkyje.

LMS Apskričio Komitetas 
ruošiasi rimtai prie šio sąskri- 
džio. Yra pakviesta keletas 
prelegentų, kurie konferenci
jai pateiks referatus įvairiais 
meno klausimais.

gal ir pačioj kon- 
bus

Kovo 23-čią laisviečius at
lankė seržantas Juozas Ptaš
nikas, parvažiavęs pasisve
čiuoti pas sesutę Emiliją Na
vickienę, gyvenančią 371 Rod
ney St. Parvyko pereitą sek
madienį ir tikisi čionai pabu
voti apie mėnesį laiko, nes ga
vo atostogą labai užpelnytam 
pasilsiui po sužeidimo Pacifiko 
salose.

Juozas Ptašnikas dar labai 
jaunas amžiumi, bet labai tur
tingas patyrimais. Jis įstojo 
kariuomenėn liuosnoriu prieš 
arti trejetą metu, buvo akty
vėjo tarnyboje laike japonų 
pasalingos atakos ant Perlų 
Uosto ir nuo to per visą laiką 
veikliai dalyvauja kare įvai
riose Pacifiko srityse.

Išvyko kariuomenėn jis jau
nučiu vaikinėliu, sugrįžo suau
gęs į gražų, rimtą vyrą ir pa
augęs laipsniais už pavyzdin
gą tarnybą. Apie tai, kaip jis 
iš piemenaičio karo pareigose 
išaugo į seržantus, jo patyri
mus gynime mūsų krašto pla
čiau bus rašoma sekamose lai
dose. Rep.

Po konfe-
rencijai, o 
ferencijoj, 
programa.

LMS III

duota meno

Susidūrus trokui ir mašinai 
prie Marcy ir Lafayette Avės, 
užmuštas troke važiavęs L. 
Brush. Abiejų mašinų draive- 
riai išliko beveik sveiki.

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuos 
turite Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

sunkus pristatymas anglies.

Le VANDA

TELEPHONE
STAGG 2-5043

NOTARY
PUBLICPaveikslas iš judžio “Hu

man Comedy,” rodomo 
Astor Teatre, Broadway 
ir 45th St., New Yorke

FUNERAL PARLORS
Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

s s

į
E

337 UNION AVENUE |
BROOKLYN, N.Y. 8

NIGHT—HAvemeyer 8-1158 £
Tel. STagg 2-0783 $

s

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

Telefonas EVergreen 7-1661

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LA1SNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą 
PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y,
iAiVWtftn/WiAilAI kNINWWWntNWWiN  tfW WMWW WWtfK WW WWiOt

Pavasario Laukiant
Balandžio 3 ir 4 April Apskr. Komitetas.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas KabaretasABU VAKARU BUS ŠOKIAI

Ateikite pasimatyti su Givials 
Geriausias Alus BrooklyneŠtai 

“^esas

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. EV. 4-8698

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškau gyvenimo (kaugės, mergi

nos ar našlės, apie 30-40 metų am
žiaus, kuri turi farmą kokių 200 ak
rų. Aš esu farmerys, turiu 49 metus 
amžiaus. Galėsime susitaikyti su fi
nansais. Rašykite: Povilas Ragelis, 
61-38 56th Rd., Maspeth, N. Y.

(69-74)

Devynių mėnesių kūdikis 
užsidusino pagalve motinos 
priežiūroje, 500 W. 176th St.,

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių F kiti

VnU-THIN* MAMONA

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Kriaučių Unijos 54-to Skyriaus 
mėnesinis susii-inkimas įvyks trečia
dienį, kovo 24 d., 7:30 vai. vakare, 
Piliečių Kliubo svetainėj, 280 Union 
Avė. Nariai prašomi dalyvauti, nes 
bus rinkimai Joint Boardo viršinin
kų. — Ch. Nečiunskas. (69-70)

Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą. 

Pamatykite Mūsų Dovanų Departments 

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

VMJI-THIN* BAFHKr-

ROBERT LIPTON ,0L““EET
ATDARA VAKARAIS. TeL STagg 2-2178
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