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Prašau Kreipti Dėmesio.
Dar Apie Interview su Gen.

Vitkausku.
į Kompozitorius St. Šimkus.

Kas Parašys Jo Biografiją?

Rašo R. MIZARA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Metams

Kreipiu gerbiamojo skaity
tojo dėmesį į šios dienos Lais-
vės editorialus. Juose, kaip sa
ko amerikiečiai, jūs rasite 
food for thought.

Toji pati lietuviškųjų kry
žiokų spauda, kuri taip nese-1 
niai garbino Hitlerį, kuri, be
je, net ragino Amerikos lietu
vius prašyti Hitlerio, kad jis 
imtųsi “laisvinti Lietuvą,“ 
šiandien jau priversta dėti sa
vo skiltysna žinias apie to 
“laisvinimo“ pašėkas: apie 
Lietuvos žmonių žudymą.

Duokime tokias žinias, to
kius takais skaityti tiems žmo- 
neliams, kurie dar vis vieno
kiais ar kitokiais sumetimais 
seka kryžiokų spaudą. Tegu 
jie greičiau atidaro savo akis 
ir stoja savo tėvų kraštui tal
kon juo greičiau išsivaduoti iš 
ilgaamžio savo priešo okupa
cijos !
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SOVIETŲ ARTILERIJA BOMBARDUOJA NACIUS PSKOVE
Pataria Daugiau Tėvų 

Imti Armijon

gydytojų komisija 
geriau imti kariuo- 
visai sveikus jaunus 
negu draftuoti ir 

4-FS vyrus, turih-

ANGLAI LAIMĖJO SVAR 
BIA PERGALĘ PRIEŠ 
JAPONUS BURMOJE

Vis Aptilę Karo Žygiai

1

Washington. — Prez. 
Roosevelto paskirta penkių 
žymių 
patarė 
menėn 
tėvus, 
klasės
čius fizinių trūkumų. Draf- 
to vyriausybė įsakė imt ar
mijon ir tuos vyrus žemiau 
26 metų amžiaus, kurių re- 
krutavimas buvo atidėtas 
kaipo reikalingų darbininkų 
pramonei bei ūkiui. Nuo 
praeitos vasaros draftuota 

Gen. Vitkauskas, iškilmin- 75,000 nemokančių nei 
gai įvedęs Lietuvos karinome- rašyt nei skaityt, 
nę į laisvąjį Vilnių, yra entu- ■ 
ziastiškai nusiteikęs del būsi-j 
mosios tarybinės Lietuvos res-j 
publikos kariuomenės. Jis ma
no, kad ji bus geriausia iš ge
riausių!

Vitkauskas, gal geriau, kaip 
kuris kitas lietuvis generolas, 
pažįsta Lietuvos sūnus, kurie 
sudarys josios armiją. Tosios 
armijos 
bartiniai 
kariaują 
vokiečius, ir kuriems mes ren-l Londone” pasklidę gandai 
kame kad ir menką pagalbą, j (foe jokio oficialio patvirti- 

inimo), kad Sovietai, girdi, 
pasiūlę sekamas sąlygas 
Suomijai, kaip rašo New 
Yorko Times koresponden
tas Reston iš Londono:

Siena tarp Suomijos ir 
Sovietų liekasi ta pati, kaip 
1940 m.

Vokiečių kariuomenė Suo
mijoj turi* būti nuginkluota 
ir nelaisvėj laikoma iki ka
ro pabaigos.

Jeigu Suomija nori, tai 
atvyks Raudonoji Armija 
sukontroliuot nacius. Prem
jeras Stalinas užtikrinąs, 
jog raudonarmiečiai pasi
trauks iš Suomijos, kai tik 
bus ten apsidirbta su vokie
čiais.

Praeitą savaitę Laisvėje til- 
pusis Osvidijaus Savičiaus in
terview su generolu Vincu Vit
kausku turi didžiulės svarbos.

Gen. Vitkauskas, i

ŠVEDIJA NORINTI 
SUOMIJOS TAIKOS 

SU SOVIETAIS

New Delhi Indija. — Per 
paskutinių dviejų savaičių 
mūšius anglai su Amerikos 
lakūnų talka supliekė 8,000 
japonų pietiniai - vakarinė
je Burmoje ir išblaškė jų li
kučius.

Daugiau kąip 1,000 japo
nų liko užmušta, apie 2,000 
sužeista, bet tik mažai ne
laisvėn paimta. Anglų nuo
stoliai buvo kur kas mažes
ni.

Tie japonai stengėsi ap- 
supt anglus ir maršuot In
dijon. Bet anglai apsupo pa
čių japonų kariuomenės da
linius.

Anglai atmušė japonų 
akas į šiaurius nuo Maung- 
daw - Bathedaung kelio ir 
pažygiavo pirmyn į pietus 
nuo Kyauktaw.

Chin kalnuose anglai atė
mė japonų apsigynimo po
zicijas, nors paskui turėjo 
šiek tiek pasitraukt atgal.

Toliau į šiaurius chinai, 
Amerikos karininkų išlavin
ti, apsupo japonus ties Ri
tu, ir besigrumdami pirmyn 
į rytus užėmė Lakyeną. 1

Dabar chinai veržiasi ar
tyn sekamo japonų centro 
Maingkwano, 6 mylios to
liau į vakarus. u

3Lt-

lai - amerikiečiai atmušė 
nedidelę vokiečių ataką An- 
zio srityj, į pietus nuo Ro
mos, ir pagerino savo pozi
cijas. Vakar talkininkai at
ėmė iš nacių du aptvirtin- 
tus namus į pietų vakarus 
nuo Apribos. Blogas oras 
tebetrukdo talkininkų lakū
nų veiksmus.

Toliau į pietus, Cassino 
srityje šiuo tarpu tik žval
gai teveikė iš vienos ir ant
ros pusės. Aštuntoji anglų 
armija rytiniame Italijos 
pajūryje taipgi tedarė tik 
žvalgų žygius.

RAUD. ARMIJA ATĖMĖ 
DIDĮ SKAIČIŲ VIETŲ 

LINKUI LATVIJOS

I

-

nugarkauliu bus da- 
lietuviškiej i pulkai, 
Rytų Fronte, prieš

Savu laiku lietuviškųjų kry
žiokų spauda labai garbino 
generolą Vincą Vitkauską. Bet 
po to, kai jis atvirai išstojo 
prieš Smetoną ir pasisakė ei
nąs iš vien su Lietuvos liaudi
mi, kurios sūnumi jis pats yra, 
kryžiokų spauda jį pradėjo 
žeminti ir šmeižti.

Toji spauda garbina gen. 
Skipitį, nuėjusį išvien su lietu
vių tautos mėsinėtojais, vokiš
kaisiais barbarais.

Įdėkime šiuos faktus į žmo
nių ausis!

Kompozitorius Stasys Šim
kus, gal nacių nužudytas, gal 
dėl kokios ligos miręs okupuo
toje Lietuvoje, padarė many
je gilaus įspūdžio pirmą kar
tą jį susitikus.

Tai buvo bene 1915 ar 1916 
m., South Bostone.

žinoma, su jo politinėmis 
pažiūromis tuomet nesutikau, 
bet tai buvo antraeilinis daly
kas. Svarbu buvo jo muzika ir 
jo kalba, tuomet sakyta apie 
dailę, meną ir jo reikšmę mū
sų gyvenime. Gražiai, papras
tai ir suprantamai jis mokėjo 
dėstyti meno aestetiką.

Kompozitorius Šimkus buvo 
pradėjęs leisti muzikos žurna
lą, pavadintą “Muzika.” Deja, 
tik keletas numerių tepasiro
dė.

Kai Lietuvos žmonės nusita
rė gyventi nauju, tarybiniu gy
venimu, kompozitorius Šimkus 
energingai stojo į kūrybinį 
darbą.

Būtų gerai, kad kas nors 
parašytų išsamesnę Stasio Šim
kaus — vieno populiariškiau- 
siųjų Lietuvos kompozitorių — 
biografiją.

Kai St. Šimkus gyveno Ame
rikoje, tarp jo ir Miko Pet
rausko santykiai niekad nebu
vo geri. Mikas Petrauskas 
kaltindavo Šimkų dėl jo pa
taikavimo kunigų politikai, ku
ri niekad nebuvo naudinga lie
tuvių tautai.

London. — Pranešama, 
kad Švedija žadėjo suo
miams maisto paramos, jei
gu Suomija taikytųsi su 
Sovietų Sąjunga.

TALKININKŲ LAPELIAI 
ITALUOS ŽMONĖMS

Alžyras. — Anglai -ame
rikiečiai Italijoj nuolat 
spausdina mažais kilnoja
mais presais lapelius su 
naujausiomis frontų žinio
mis ir atsišaukimais į gy
ventojus.

Tie lapeliai skleidžiami 
trimis būdais: 1) Juos mė
to talkininkų lėktuvai to
kiais ryšuliais, kad nukri
tęs ryšulys pats atsidaro. 
2) Su talkininkais veikią 
žmonės bei naktiniai sar
gai tiesiog dalina lapelius 
italams. 3) Kanuoles tam 
tikrais sviediniais šaudo la
pelius per kokias aštuonias 
mylias į priešų užfrontę. 
Trūkdami sviediniai papila 
lapelius, nesunaikindami jų.

SUDAUŽYTAIS VOKIE
ČIŲ PABŪKLAIS UŽSI-

GRuDĘ KELIAI
Maskva. — Taip užsigrū- 

dę sudaužytais nacių tan
kais ir kitais pabūklais ke
liai linkui Pskovo,, kad So
vietų komanda paškyrė spe
cialius raudonarmiečių bū
rius tiems keliams apvaly-

Raudonarmiečiai persi- 
grūmė per čerecha upę prie 
Pskovo.

Italai Streikuos Prieš 
Badoglio ir Karaliaus 
Valdžios Pripažinimą

Neapolis. — Italai darbi
ninkai nutarė 10 minučių 
streikuot ateinantį šėštadie- 
nį priešpiet protestuodami, 
kad Anglijos ministeris 
pirminink. Churchillas savo 
kalboj praeitą savaitę pri
pažino Italijos karalių Vik
torą Emmanuelį ir jo prem
jerą Badoglio kaipo, esą, 
“vienintelę teisėtą” šiuo 
tarpu vyriausybę tame kra
šte.

Bet kad netrukdyt kari-

nių pastangų, tai darbinin
kai nusitarėj^p pietų ati
dirbi 15 minučių.

Italų Komitetas Tautai 
Laisvinti raštišku pareiški
mu užprotestavo Churchil- 
lui prieš Badoglio - kara
liaus valdžios pripažinimą, 
šis komitetas, susidedąs iš 
demokratų, liberalų, katali
kų, komunistų ir socialistų, 
vėl reikalauja priverst ka
ralių atsisakyt nuo sosto.

Lenkų Ponai Teiraujasi, 
Ar Amerika Sutiks su 
Curzono Linijos Siena

London. — Atvyko lenkų 
ambasadorius Jan Ciecha- 
nowski iš Jungtinių Valsti
jų. Emigracinė Lenkijos 
valdžia tuojau pradėjo 
klausinėt jį, ar Amerikos 
vyriausybė sutinka su Ang
lijos ministeriu pirmininku 
Churchillu, kuris faktinai 
parėmė Curzono Liniją, 
kaipo busimąją sieną tarp 
Lenkijos ir Sovietų Sąjun
gos.

(Tai linija, kurią Aukš
čiausioji Talkininkų Taryba 
nužymėjo po praeito pasau
linio karo. Neperseniai So
vietų vyriausybė siūlė Cur
zono Liniją kaipo pagrindą

NACIŲ TANKŲ IR LĖKTUVŲ 
NUOSTOLIAI

Maskva. — Sovietinės jė
gos visuose frontuose vas. 
27 d. sunaikino bei iš veiki
mo išmušė 21-ną vokiečių 
tanką, o raudonieji lakūnai 
nušovė bei ant žemės su
pleškino 98 nącių lėktuvus.

Amerikos submarinai 
dar nuskandino keturioli- 
ką japonų laivų. Taigi vien 
amerikiniai submarinai iki 
šiol sunaikino 461-ną Japo
nijos laivą.

tarpderyboms dėlei sienos 
Sovietų Sąjungos ir Lenki- 
jos.)

Savinasi Svetimas žemes
New York. — Valstijos 

lenkų Šv. Stanislovo draugi
jų ir kliubų konferencija 
pasiuntė raginimo kable- 
gramą londonišk. Lenkijos 
valdžiai, kad atmestų Curz. 
Liniją. Ši lenkų konferencija 
stoja už sugrąžinimą Lenki
jai visų sovietinių Vakarų 
Ukrainos, Vakarų Baltaru
sijos ir Tarybinės Lietuvos 
žemių, kurias lenkai buvo 
užgrobę ir valdė iki 1939 
metų rudens.)

VOKIEČIŲ BĖGIMAI IŠ 
MŪŠIŲ FRONTO

Maskva. — Per dvi pas
kutines sausio savaites hit
lerininkai Leningrado. fron
te suvarė 1,200 vokiečių 
karių į koncentracijos sto
vyklą Pskove už pabėgimąz 
iš mūšių linijos bbi 
kymą kovoti.

atsisa*

sunai* 
laivus

Amerikos lakūnai 
kino dar 2 japonų 
34 valtis k 29 lėktuvus 
Bougainville srityje.

PARTIZANAI NUKOVĖ 
30 NACIU GENEROLU, 

300,000 KARIŲ
Maskva.— Sovietiniai pa

th j o tai partizanai per pas
kutinius dvejus metus už
mušė 300,000 vokiečių ka
rių, tame skaičiuje 30 nacių 
generolų, apie 6,300 oficie- 
rių ir 1,500 lakūnų; sunaiki
no apie „1,200: vokiečių tan
kų, susprogdino 3,200 gele
žinkelių ir vieškelių tiltų, 
suardė 3,000 nacių trauki
nių ir sunaikino 476 priešų 
lėktuvus, 378 kanuoles, virš 
2,000 trokų ir automobilių 
ir 895 amunicijos sandėlius.

Šiuos skaitmenis paduoda 
žurnalas Bolševik, Sovietų 
Komunistų Partijos Centro 
organas.

Užimdami Šlobodą, rau
donarmiečiai linkui Latvi
jos išlaisvino ir kelis tūks
tančius sovietinių piliečių, 
kuriuos naciai varė Vokieti
jon vergauti.

Maskva, vas. 29. — Dvi 
Sovietų armijos, komanduo
jamos generolų Popovo ir 
Govorovo, per dieną atmeti 
vokiečius 10 iki 15 mylių 
atgal visoje 150 mylių ilgio 
linijoje nuo Pskovo apylin 
kės iki Pustoškos geležinke
lio stoties, linkui vidurinės 
Latvijos rubežiaus.

Raudonarmiečiai, tarp 
kitko, užėmė Torošino gele
žinkelio stotį, 7 mylios į 
šiaurius nuo Pskovo, kuris 
vadinamas vartais į pietinę 
Estiją ir šiaurinę Latviją. 
12 mylių į šiaurvakarius 
nuo Pskovo jie atvadavo 01- 
gino Pole miestelį, o 14 my
lių į rytus nuo Pskovo atė
mė iš priešų Karamyševo 
miestą su geležinkelio sto- 
čia.

Paskutinės žinios (šiuos 
žodžius berašant) sako, jog 
raudonarmiečiai atgriebė 
punktus tik už 6 mylių nuo 
Pskovo, ir didžiosios Sovie
tų kanuoles jau bombarduo
ja nacius pačiose miesto ri
bose.

Į vakarus nuo Novosokol
nikų Raudonoji Armija per 
galingą ofensyvą supliekė ir 
nugrūdo atgal tris vokiečių 
divizijas.

Per 24 valandas Sovietų 
kariai atvadavo dar 6 gele
žinkelių stotis, bent tris ap
skričių miestus ir eilę stam
bių miestelių —viso 650 gy
venamųjų vietų.

Pskovo srityje Sovietai

pagrobė 26 kanuoles ir daug 
mažesniųjų ginklų, o į va
karus ir šiaurvakarius nuo 
Novosokolnikų jie paėmė ne- 
laisvėn didelį skaičių hitle
rininkų. Kiti vokiečiai bėg
dami paliko daugius savo 
ginklų.

Naciai visur drūčiai apsi- 
tvirtinę, atkakliai ginasi ir 
tik tada traukiasi bei bėga, 
kada nelieka kitos išeities.

Raudonarmiečiai mažais 
smarkiais būriais per miš
kus ir balas dažnai užeina 
priešams užnugarėn, ata
kuoja juos užpakalin ir taip 
kelia priešuose sumišimą.

Hearstas Medžiaginiai 
Remty Hitlerį, Jeigu 

Jo Valia Būtų

i

j

ŽUVO LIET. MARININKAS 
H. A. PLUNGIS

Washington. — Amerikos 
laivyno departmentas pa
skelbė jog paskutiniu laiku, 
tarp kitų, buvo užmuštas ir 
marininkas Henry A. Plun
ges (Plungis), kurio tėvai 
gyvena po num. 162 W. 9th 
St., Bayonne, N. J.

Suomijos Žmonės Pa
geidauja Taikos

Suomijos žmonės abelnai 
pageidauja taikos su Sovie
tais, kaip sako United Press 
pranešimas.

Bet jų valdovai tik šneka 
apie taiką, ale vis dar tai
kau ja Hitleriui.

Ginkluot Korėjiečius!
Washington. — Tremtinė 

laikinoji valdžia Korėjos, 
užimtos japonų, atsišaukė į 
Jungtines Tautas pristatyt 
įvalias ginklų slaptam korė
jiečių judėjimui ir partiza
nams; kovojantiems prieš 
Japoniją.

O

Amerikos Maisto Pa
rama Sovietams

Washington. — Jungtinės 
Valstijos pernai pasiuntė 
11,488,000,000 svarų maisto 
Jungtinėms Tautoms ir 
daugiau kaip pusė to mais
to buvo suteikta Sovietų 
Sąjungai. Tarp kitko, Sovie
tai gavo iš Amerikos 50,000 
tonų sviesto ir 580,000 tonų 
taukų ir valgomųjų aliejų.

Viso iki šiol Amerika pa
siuntė Sovietam $4,243,804,- 
000 iš Lend-Lease (karinių 
paskolų) fondo.

1943 m. žuvo tik vienas 
iš kiekvieno šimto laivų, ku
riais buvo gabenama me
džiaginė parama Sovietų 
Sąjungai; o 1942 m. žūda
vo po 12 iš kiekvieno šimto 
tokių laivų.

Paraguay’aus Streikieriai 
Nori Pavaryt Prezidentą
Montevideo. — Skleidžia

si Paraguay’aus respublikos 
darbininkų streikai. Kai 
kurios streikierių grupės 
reikalauja, kad prezidentas 
Higinio Morinigo pasi
trauktų iš vietos. Teigiama, 
kad gali įvykt svarbių poli
tinių atmainų.

Valdžia suėmė daugiau 
kaip 500 streikierių vadų.

-iP.V

Chicago. — Jei geltonųjų 
laikraščių leidėjai, kaip kad 
Wm. R. Hearstas ir pulk. 
McCoriųick, turėtų valią*——r 
tai jie duotų bei skolintų 
Amerikos pinigus ir kari* 
nius 
prieš 
kaip 
mas, 
tinės 
ninku Unijos, 
jos konferencijoj.

Jis įspėjo delegatus ii* 
prieš vadinamus America 
First elementus, kurie sten
giasi išgelbėt fašistinę Ašį 
nuo visiško sumušimo ir 
šaukia daryt derybinę taiką 
su Hitleriu ir Japonija.

Thomas gyrė Raudonąją 
Armiją už jos žygius pries 
fašizmą. Jis sakė: “Rusija 
atliko puikų darbą šiame 
kare ir Rusija yra mūsų 
talkininkė, vis tiek ar ta
tai Hearstui ir McCormic- 
k’ui patiktų ar nepatiktų.

reikmenis Hitleriui
Jungtines Tautas, 

už reiškė R. J. Tho- 
pirminink. CIO Jung- 

Automobilių Darbi- 
kalbėdamas

Londono Times Už 
Vokietijos Čielybę

London. — Didysis ang
lų dienraštis London Times* v 
dažnai reiškiąs savo vai 
džios nuomonę, dabar rašė, 
kad, girdi, ’Europos ateitis 
reikalaujanti ekonominiai- 
ūkiniai ir politiniai stiprios 
Vokietijos po karo. Sako, 
kad Vokietija neturi būti 
suskaldyta į atskiras valsty
bes, bet visa sykiu palikta, 
tik taip sutvarkyta, kad 
negalėtų nieko užpuldinėti 
ateityje.

London Times pripažįsta, 
kad be Anglijos, Sovietų ir 
Amerikos dalyvavimo nega
lima būtų užtikrint Euro
pai taikos ir vienybes, bet A 
iš antros pusės tvirtina, 
būk be politiniai ir ekono
miniai tvirtos Vokie“’ 
tai, girdi, “tikrai pra 
Eluropos civilizacija.”
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nepripažins nei orlaiviais pargabentų iš
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Raudonojo Kryžiaus Vajus
Šiandien, kovo 1 d., prasideda Ame

rikos Raudonojo Kryžiaus vajus dėl su
rinkimo $200,000,000 aukų.

Laisvėje tuo reikalu buvo daug rašy
ta, todėl tik trumpai priminsime: Rau
donasis Kryžius per karą vaidina milži
nišką vaidmenį tiek namieje, tiek fron
tuose, todėl jis privalo susilaukti duos- 
nios paramos iš kiekvieno žmogaus.

Didžiojo New Yorko teritorijoje au
koms rinkti tarp lietuvių susidarė spe
cialus komitetas — Lithuanian Ameri
can Red Cross Committee (427 Lorimer 
St., Brooklyn, 6, N. Y.), per kurį aukos 
galima siųsti.

Kituose miestuose gal nebus galima 
tam darbui įkurti lietuviškus komitetus, 
tačiau aukas rinkti ir aukoti gali ir pri
valo kiekvienas.

i

f
B 1

k 
s

i
vyskupo,

pasirodo

&1

r . I Į 
| <

Syki Klerikalą Draugo Nužudytas, 
Mirė Vyskupas Staugaitis

“Neperseniai iš Lietuvos į neutral ę 
Europos valstybę slaptai išvykęs lietu
vis” (rašo Vienybė), pranešąs, kad per
nai nacių okupuotoje Lietuvoje mirė Tel
šių vyskupas Justinas Staugaitis.

Gal ne vienas asmuo, paskaitęs tą ži
nią, paklaus: Kaipgi vyskupas Staugai
tis galėjo dabar mirti, kad jis, kaip ra
šė Draugas, Amerika, Naujienos ir kiti 
ancevičiniai laikraščiai, dar 11941 m. bu
vo “bolševikų nužudytas”? Kas gi neat
simena tų eulogijų, kurias klerikalų 
Draugas patiekė “nužudytajam”?!

Taip, stebuklas!...
Nacių geštapininkas Ancevičius para

šė, o ancevičinė spauda Amerikoje tuo
met išspausdino po sieksninėmis antraš
tėmis “žinių,” kad vysk. Staugaitis nu
žudytas — tai vis tų nedorėlių bolševikų 
buvęs darbas!

Kiek tuomet prakeiksmo, kiek nuodų 
ypačiai klerikalų Draugas išliejo 
ant tarybinės Lietuvos vyriausybės 
galvos! Klerikalai neva verkė 
bet iš tikrųjų smala spjaudė tarybinę 
respubliką.

Praėjo kiek laiko. Spaudoje
Lietuvos vyskupų pareiškimas prieš na
cius. Tame pareiškime buvo ir vyskupo 
Justino Staugaičio vardas ir pavardė. 
Vadinasi, Staugaitis gyvas! Vadinasi, jis 
net žodį-kitą prieš nacius pasako, nors 
ir labai atsargiai, švelniai.

Ar jūs manote, kad tuomet Marijonų 
dienraščio redaktorius turėjo tiek žmo
niškumo ir laikraštinio padorumo, kad 
atšaukt pirmiau savo paskelbtus apie 
vyskupą melus?! Ne! Katalikų Draugo 
redaktorius tylėjo, kaip burnoje vandens 
prisigėręs. Sykį sumelavęs — tyli ir tiek 
ir prie melo neprisipažins. Ant dešimts 
Dievo prisakymų jam — nusispjaut.

Na, dabar, štai, ir yėl pranešimas — 
naujas pranešimas: “vyskupas Justinas 
Staugaitis mirė.

Galimas daiktas, kad naciai jį nužu
dė, bet Vienybės bendradarbis negi pa
sakys tokį dalyką.

Vyskupo Justino Staugaičio mirties 
priežastis tik tuomet paaiškės, kai Lietu
va bus išvaduota iš nacių okupacijos.

Žiūrėsime, ką dabar sakys ancevičinė 
spauda. Lauksime, ką pasakys Draugo 
redakcija. Jeigu p. Šimutis parašys, kad 
vyskupas Staugaitis mirė (pagal Drau
gą, jis jau miręs antru sykiu), tai jis, be 
abejo, turės ir paaiškinti, kaip žmogus 
(net ir vyskupas) gali mirti du kartu.

Vyskupo Staugaičio mirtis, priskubin
ta ilgaamžių lietuvių tautos priešų, vo
kiškųjų kryžiokų, turėtų paakstinti kiek
vieną lietuvių tautos pat rijo tą uoliau ko
voti prie fašizmą, už Lietuvos išvada- 
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parašytas, gavome Draugą (š. m. vas. 
26 d.), kuriame, taipgi, yra įdėta žinia 
apie vysk. Staugaičio mirtį. (Pasirodo, 
kad anoji žinia, kurią skelbė Vienybė ir 
kuria mes naudojomės, yra išleista iš 
Lisabono cirkuliaru lietuvių kryžiokiškai 
spaudai Amerikoje. Lisabone, matyt, tu
pi Ancevičius ar jam panašus gyvūnėlis, 
kuris maitina ancevičinę spaudą pro-na- 
cių propaganda.)

Taigi, Draugas, pagaliau, paskelbė, 
kad vyskūpas Staugaitis mirė — pagal 
tą dienraštį, mirė antru sykiu: pirmiau 
buvo “bolševikų nužudytas,” paskui pri
sikėlė iš numirusių ir dabar nacių oku
pacijoje vėl mirė.

Žiūrėsime, ar Draugo redaktorius tu
rės drąsos prisipažinti, kad Ancevičius ir 
jis pats išvien melavo, skelbdami, būk 
vyskupą Staugaitį bolševikai nužudė, ir 
to melo iki šiol neatšaukė?

Vienas Sako: “Nukankinti”; Kitas 
Sako: “Mirė”....

Čikagos Draugas sakosi gavęs ištrau
ką iš nelegaliai okupuotoje Lietuvoje lei
džiamo laikraštuko “Į Laisvę” ištrauką. 
Kaip ir per kur jis tas ištraukas gauna 
(ir kiek jos autentiškos), čia jau kitas 
klausimas. Paminėtoje iš “Į Laisvę” iš
traukoje, kaip ją Draugas (vas. 23 d.) ci
tuoja, surandame sekamą įsidėmėtiną 
paskelbimą:

“Iš kovo mėn. (atsiminkime: minimas* 
kovo mėnuo — vadinasi, net 1943 m. ko
vo mėnuo. — Laisvės Red.) išvežtų in
teligentų Stutthofo kone, lageryj jau nu
kankinti: Bauba, Budrys, Grigas, Janu- 
ševicius, Kerpė, Masaitis, Puodžius, A. ir 
V. Tumėnai (Mūsų pabraukta.—L. Red.). 
Sąrašas gali dar keliais padidėti...”

Kaip matome, vokiečiai okupantai nu
kankino savo koncentracijos stovykloje 
paminėtuosius asmenis - inteligentus. 
Už ką juos ten nukankino? Už tai, kad 
jie okupantams nepritarė, ir gal prieš 
juos net kovojo. Tai nieko čia ypatingo, 
nes vokiškieji okupantai jau yra nukan
kinę tūkstančius lietuvių tautos patrijo
tų. Tai yra žiaurus, barbariškas darbas, 
bet kas pažįsta vokiškuosius bestijas, tas 
nei nesudreba, perskaitęs tokią žinią.

Dabar pažiūrėkime, kaip tą pačią ži
nią paduoda tūlas kryžiokinės spaudos 
bendradarbis, gyvenąs Lisabone. Rašy
damas Vienybėje (vas. 25 d., Drauge 
vas. 26 d.) tasai — Ancevičius ar jo koks 
sėbras, — šitaip sako:

“1943 m. balandžio-birželio mėn. lai
kotarpyje Stutthofo koncentracijos sto- 

• vykioje (prie Dancigo) mirę šie lietu
viai: Kauno gimnazijos direktorius Ka
zys Bauba, Marijampolės agronomas 
(Ignas?) Budrys, Vilniaus miesto bur
mistro pavaduotojas atsargos majoras 
Bronius Grigas, Marijampolės berniukų 
gimnazijos direktorius Januškevičius, 
Marijampolės mergaičių gimnazijos di
rektorius Masaitis, atsargos majoras 
Stasys Puodžius, Algirdas Tumėnas ir 
Vytautas Tumėnas...”

Pavardės beveik visos pilnai supuola 
ir koncentracijos stovyklos vardas su
puola su tuo, ką paskelbė “Į Laisvę”. 
Bet nesupuola mirties priežastis: “Į 
Laisvę” rašo, kad paminėtieji inteligen
tai buvo vokiečių budelių, nukankinti, o 
Lisabono didvyris teigia: jie mirė. Mirte 
tai mirė, bet kaip? Mirti galima papras
tai namieje, lovoje dėl ligos arba natūra
liai, ir mirti galima mūšio lauke, arba 
būti priešo nukankintam.

Lisabono rašytojas, vadinasi, bando 
užslėpti tą faktą, kad tie lietuviai patri- 
jotai buvo vokiečių nukankinti!

Eisime toliau.
Toje pačioje žinioje randame seka

mą:
“Rugsėjo 25 d. ‘banditų’ nužudytas 

Kauno teatro režisierius J. Monkus- 
Monkevičius; ‘banditų’ taip pat nužudy
tas artistas Komskis...”

Kas tie do “banditai”, kuriem parūpo 
‘žudyti” Kauno teatro režisierių ir artis
tą Komskį?

Galima spėti, jog Vienybės ir Draugo 
bendradarbis “banditais” vadina Lietu
vos partizanus ar šiaip Lietuvos patri
jotus, mušančius tuos, kurie dirba Hitle
riui. Žinoma, tai tik spėjimas, bet jis tu
ri didelio pagrindo. Atsiminkime, kad 
vokiškieji • okupantai banditais vadina 
visų kraštų partizanus, puolančius savo 
tautos kvislingus, hitlerininkams parsi
davėlius. Veikiausiai Monkus ir Komskis 
tarnavo hitlerininkams, išdavinėjo jiems 
Lietuvos patrijotus, už tai jie gavo ku- 
lipką į kaktą arba durklą į šoną. Tokioje 

s Prie sekančios nuo ma
nęs mašinos dirba senas 
lenkas. Mokinęsis kada po
licininku, bet buvęs perma- 
žo ūgio, tada gavęs darbą 
kaipo ugniagesys ir ištar
navęs ugniagesiu 25 metus 
— dabar gaunąs $93.75 mė
nesiui, kaipo pasenęs ugnia
gesys, be to, tebedirba ma- 
šinšapėje kaipo mašinistas; 
čia nemaža alga taip pat.

Kada Lenkijos išbėgę po
nai Londone subruzdo dėlei 
rubežių su Sovietų Sąjun
ga, tad kartą jį užklausiau:

— Ar ponas manai, kad 
ta išbėgusi Lenkijos valdžia 
vėl kada turės progą su
grįžti į Lenkiją ir vėl būti 
Lenkijos valdovais?

— Be abejonės,—.

kome savo senos tradicijos, 
tai yra: gerbiam savo aukš
tus valdovus, kad ir išbėgu
sius iš Lenkijos; taipgi, 
kaip jie, taip ir mes visi, 
reikalaujame, kad rusai iš
varytų nacius iš Lenkijos ir 
kad varydami, nieko nesu
naikintų, nieko nenugriau
tų, o paskiau, parvykus mū
siškiams. valdovams, rusai 
turi kuo greičiausiai išsineš
ti ir palikti viską tvarkoje. 
Šitaip ir Didžiosios Konfe
rencijos čartery reikalauja
ma.

— Kad jūs, ponai, tur-būt 
truputį perdaug norite. Jūs 
gal būt norėtumėte, kad So
vietų Armija nacius gra
žiai glėbiais paėmę išneštų

i pargabentų iš 
Anglijos visą-ponstvą, su 
Staseku Mikolaiczyku ir Sa- 
snowskiu priešakyj ir Var- 
šavoj ant sosto pasodinę, pa
tys ginklus palikę, kuo 
greičiausia išsinešdintų. Ar

ponas!

valdžios
Anglija, nei Amerika. Ir ko 
gero, dar gali rusai gauti 
“beržinės košės” nuo Ang
lijos ir Amerikos; tai jie 
nesmarkaus per daug.

— Na, o jeigu Lenkijos 
žmonės pasirinktų kitus 
žmones į valdžios vietą, o 
Londone sėdinčius ponus 
ignoruotų ? — pasiteiravau.

— Ne, to nebus. Kadangi 
Lenkija yra turtinga šalis 
ir kitokios formos valdžia 
ten negali būt prigydoma. 
Žiūrėk, Lenkija yra arti 35 
milijonų šalis; suvirš 150 
tūkstančių kvadratinių my
lių yra plotas. Pagaliau, 
Lenkija yra turtinga pože
miniais mineralais, kaip an
tai: turi savo anglių, gele
žies - rūdos. petrolejaus, 
druskos, zinko, potašiaus ir 
kitokių dalykų. Mūs yra 
turtingų ir aukštai išmoks
lintų žmonių čia Ameriko
je. Štai, iš Hartfordo p. 
Monkiewicz tapo vėl iš nau
jo perrinktas nuo lenkų 
republikonų į Washingtoną; 
tik Conn, valstijoj yra du 
teisėjai lenkai, o kiek poli
cininkų, pašto tarnautojų? 
Tik ve, Bridgeporte yra ke
li pašto tarnautojai.

— O kiek ponas manai 
yra lenkų čia Amerikoje?— 
paklausiau jo.

— Mes manome, kad apie 
šeši milijonai yra.

— Tai labai daug, — pa
stebėjau. — Jeigu taip Len
kija turtinga, tai kokių ga
lų tiek daug žmonių išva
žiavo iš Lenkijos?

— Važiavo tik neturtingi liui pasimojo irgi užkariau- 
iš Lenkijos; bet kada čia ti visą svietą. Bet galų-gale 
atvažiavom ir šiek tiekpra- Hitleris gaus galą, kaip, 
sigyvenom, tai mes prisilai- kad jūsų premjeras Sikors

— Ne visai taip, — susi
raukęs lenkas atsako. —Bet 
atmink, kad su lenkais turi 
skaitytis kaip kitos šalys, 
taip ir rusai. Kadangi iš 
lenkų yra buvę pasaulyje 
garsiausi žmonės: čia Ame
rikoje kada tai buvo garsus 
Pulasky generolas lenkas; 
Lenkijos yra garsiausi pa
saulyje pijanistai, daininin
kai; Lenkijoje buvo net še
ši universitetai, kaip tai 
Varšavoj, Lvove, Krakove, 
Poznaniuje, Liubline ir Vil
niuje. i

— Atsiprašau,
Vilnius tai nėra Lenkijos! 
Vilnius yra Lietuv. sostinė. 
Ir Vilnių nuo Lietuvos len
kai pasigrobė visai neteisė
tu būdu, vadovaujant Želi
govskiui, 1920 metais, spa
lių mėnesį. Be to, lenkai 
yra pasigrobę neva kokio tai 
plebiscito keliu Aukštesnę 
Sileziją, nuo Sovietų suvirš 
78,000 kvadratinių mylių;, 
taipgi nuo Austrijos ir Če
koslovakijos didelius plotus.

— Tai visai natūralu...— 
lenkas tęsia. — Jeigu kuri 
šalis kiek užkariavo nuo ki
tos šalies, tai ir skaito tada 
savo plotu. Taip buvo nuo 
senovės.

— Na, o Hitleris, skelbda
mas “naują kultūrą” pašau

mėnesio kainos pakilo 44 nuošimčiais Unijų vadai sako, kad tiktai masinis 
spaudimas numuš kainas ir atpigins pragyvenimų, arba nebeleis jam aukščiau 
kilti.

to vo j e, kokią lietuvių tauta veda prieš 
vokiečius, žmonės privalo apsivalyti nuo 
visokių išgamų - išdavikų.

, Jeigu Vienybės, Draugo, Naujienų 
bendradarbis ir tasai “slaptai išvykęs lie
tuvis” užslėpė tą faktą, kad vokiečiai 
nukankino anuos lietuvius inteligentus 
koncentracijos stovykloje, tai jis, matyt,

autorizuotos valdžios yra 
padaryta tam tikri aktai, 
kad jokie kiti asmenys ne
galėtų prie jo prikibti arba 
pasisavinti.

Tada pasikaso lenkas pli
ką galvą, truputį pamąsto 
ir storoku tonu surinka:

— Mums, “gadem” gaila 
to aukso! Maža grupelė, 
žiūrėk, naudosis tuo auksu, 
o mums kas iš to nauda? 
(ir parodo lenkas pirštus 
prie nosies pridėjęs.)

— Taigi, dabar naudosis 
tuo auksu, o prieš karą, 
matai, pačioj Lenkijoj vieni 
kaimiečiai iš vargingo gy
venimo turėjo skaldyti deg
tuką į kelias dalis, norėda
mi užsižiebti ugnelę; arba 
skalbdavo septynis kartus 
drabužius tam pačiam mui
luotam vandenyj, o tuom 
pačiu kartu jūsų ponai gy
veno palociuose, vaikščiojo 
ant storų, minkštų karpetų, 
laikė pasivergę šimtus tar
nų; kiti parvažiuodavo į 
Lenkiją tik pasižiūrėt, o gy
veno kvaraba žino kur, 
Francijoj ar kiįur, — jam 
pastebėjau.

— Kaip ten nebūtų, ta- 
čiaus Lenkija jau gyvuoja 
nuo 966 metų po Kristaus 
gimimo ir ji gyvuos! Jos 
nesunaikins nei vokiečiai 
nei rusai! — Jis užtvirtino.

Ir tada lenkas užtraukė 
lenkiškai:

— Naša Polščia nezginia- 
|la....

— Ji veikiausiai ir nebus 
“zginiala”...., tačiaus ji ne
bus tokia, kokia buvo prieš 
šį karą ir daugiau Lenkijos 
militaristai nešk ambins 
ginklais prieš savo kaimy
nus! — Ir po to vėl mudu 
pradėjome grąžčiukus galą
sti.

kis pereitais metais, liepos 
4-tą gavo galą; taipgi lygiai 
gavo galą mūsų neva buvęs 
“prezidentas” A. Smetona. 
Galimas daiktas, kad pana
šus likimas laukia ir kitų 
ponų, kaip Lietuvos, taip ir 
Lenkijos. . •

Tada pakišu ;savo “kai- 
lųynui” 4 lenkui vasario 13- 
tos dienos newyorkiškį Dai
ly News, kurio ant pirmo 
puslapio buvo paveikslas: 
moteris vardu — Wanda 
Wasilewska, stovėdama ant 
atomobilio priekio, sako 
prakalbą lenkams karei
viams, kurie dabar tebeka- 
riauja Sovietų Sąjungoje 
prieš nacius.

— O ką ponas manai apie 1 
šią moterį? Štai ji yra len
kų tautybės; ji yra vadovė 
Lenkų Valstiečių Partijos; 
taipgi vadovė Socialistų 
Darbininkų Partijos. Na, ir 
jeigu lenkų liaudis pasiren
ka ją už vadovę, ir, jeigu, 
pagaliaus, su ja skaitosi vi
sos alijantų šalys, o igno
ruoja londoniškius Lenkijos 
ponus, tai ką jūs tada sa
kysite ?

— Ne, taip negali būti!... 
— Lenkas griežtai užprote
stuoja.

— O kodėl negali taip bū
ti?

— Todėl, kad iš Lenkijos 
išbėgdama buvusi valdžia 
išsivežė visą auksą, o be 
aukso tokia šalis negali gy
venti. Žiūrėk, kada užpuolė 
naciai Lenkiją, net 17 ap
ginkluotų trokų atvežė tą 
auksą į Grekiją, o Grekijoj 
sukrovė tą auksą į laivą ir 
tik vieną laivą jie ką tega
lėjo gauti. Tada laivu at
plukdė į Kanadą ir tik vė
liau iš Kanados tapo atga
bentas tas auksas į Ameri
ką. Be to, veikiausiai, ži
nai, kad Lenkijoje buvo Ru
sijos caro paliktas didžiau
sias pasaulyje gabalas dei
manto ir sykiu su auksu ta
po atgabentas tas šmotas 
deimanto ir kitokių brange
nybių. Kaip mes manome, 
tai mūsų pabėgusi valdžia 
ir jos kelios dešimtys gent- 
karčių galės aristokratiškai 
gyveųti vien tik iš to aukso 
ir deimanto procentų.

— Tai ar jūs dabar nega
lite to aukso iš buvusios 
valdžios atimti?

— Tai ne. Todėl, kad čia, 
matai, yra labai daug kom
plikacijų. Dabar tas auksas 
randsi po šios šalies federa
tes valdžios globa. Mūsų 

Petras.

Elizabeth, N. J
Korespondencijoj iš prakal

bų sausio 23 dienos, įvyko 
klaida, kurią atitaisome. F. 
Savičius aukavo $2, o jo var
das nebuvo paskelbtas ir A. 
Paciunas aukavo $4, o buvo 
paskelbta tik $2. Atsiprašome 
tuos draugus.

W. Paulauskas.

Šypsenos
Karštas Popieris

“Ana va, skaičiau moks
lišką straipsnį, kur aiškina, 
jog popieris gali apsaugoti 
žmogų nuo šalčio. Ar tu 
tam tiki?”

Kaimynas: “Tikra teisy
bė, prieteliau.. Aš turėjau 
lapą prirašyto popierio 
(vekselį), kuris mane per 
20 metų prakaituoti vertė.”

pataikaudamas vokiečiams, bando už
slėpti ir tąjį fąktą, kad Lietuvos patri- 
jotai nukovė du hitlerininku. Jis vadina 
juos “banditais” dėl to, kad taip paverg
tų tautų patrijotus kovotojus krikština 
Goebbelsas, Himmleris ir jų visa govėda.

Esame tikri, kad gyvenimas patvirtinu 
šį mūsų teigimą.

Tikresnis Išbandymas
Patarnautojas valgykloj: 

“Žinai, anas va valgytojas 
yra tiek teisingas, kad jis 
nei špilkutės nepavogtų.”

Kitas patarnautojas: 
“Špilkute bandymui aš 
daug nepasitikėčiau; išban
dyk jį su lietsargiu.”

Didžiausioji mūsų garbė 
yra ne tame, kad mes nu- 
puolame, bet tame, kad po 
kiekvienam nupuolimui mes 
pajėgiame vėl pakilti.

Konfucijus.

Didieji žmones labai daž
nai turi ir didelių silpny
bių.

Simmons.

Mes dažnai turėtume pa
mato gėdytis net kilniausių
jų savo darbų, jeigu pasau
lis galętų matyti motyvus, 
iš kurių tie darbai išdygo.
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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?

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!

Dar

si a'

megstinių

yra numezgu

38 s v

Today’s Pattern

Stanley

9054
mu

Puputė,

poras koji- 
pirštinių, 1

Brooklyn© ir Apylinkės 
Mezgėjos Vėl Pridavė 

Gerokai Megstinių

p r. kojinių 
pr. kojinių 
svetelių.

Iš Philadelphijos, Pa., 
Motery Veiklos

šaliką.
pr. piršti

110 sveterių 
ir 2 mėnesius.
107 sveteriųs

d. kovo, 735 Fairmount 
Ave. Kvietė visas dalyvau-

Forma
nuo 14 ir 32 iki 20 
džio.

Su formos užsakymu siųsti 
ir 16 centų. Adresuoti: Mary 
Sincus, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y.

vainikas bei patarnavimas; 
antras, naujai įstojusiai, ne
išbuvusiai kliubo nare 3 
mėnesius, taipgi nebus su
teikiama gėlės nei patarna
vimas. Šiuos kliubo tarimus 
prašau nares aiškiai įsitė- 
myti, idant bile katram at
sitikime būtų aišku ir ne
reiktų išmetinėti kliubui ar 
valdybai.

Greitai baigėm susirinki
mą, nes mūs laukė ta kliu
bo gimtadienio puota su 
baltai nutiestais stalais ir 
įvairiais skanumynais.

Smagu buvo žymėti kliu-

Pažangios moterys kož- 
noje kolonijoje surengs ką 
nors, o. tūlose rengia net po 
kelias pramogas, susirinki
mus, Nieko nesurengs tik

labai gražios, 
r, didžiumoje, 

Bet neateina 
mūsų draugių 

kiek

Mūszį Draugijos.
Ir dirbdamos tuos di

džius darbus nepamirškime 
žmonėms pasisakyti, kad 
mes priėjome.prie pažinimo 
tų didžių reikalų, prie pasi
ryžimo tarnauti visuomenei 
dėka tam, kad mes įgavome 
susipratimą savo Lietuvių 
Liter. Draugijoj, Darbinin
kų Susivienijime, savo ko
lonijos moterų kliube ar 
skaitydamos savo dienraštį, 
Pakvieskime ir kitus į tą 
didelę demokratinių lietu
vių šeimyną. S. Sasna.

ar praleidau. Brangios drau
gės, jeigu būtų pasitaikius 
klaida, malonėkite pranešti, 
aš atitaisysiu.

Rochester, N. Y.
Iš Mezgėjų Veikimo.

Vasario 23 turėjome su
sirinkimą, j kurį suėjo ge
ras būrelis draugių. Buvo 
padalyti garbės ženkleliai, 
kuriuos mums suteikė R. 
W. R. už gerą, darbą.

Vasario 16 įvyko konfe- 
(Tąsa 5-me pusi.į

Sk. Vedėjos Prierašas:
Mes gavome amerikinio 

RW.R Roch esterio skyriaus ra
portą apie lietuvių grupės 
vedėją. Tas Įdomus raportas 
yra dideliu kreditu tai, ne di
džiausiai lietuvių kolonijai. 
Prie pirmos progos raportas ar 
bent jo ištraukos tilps šiame 
skyriuje.

McGuire 3 sv., 1 šaliką.
Barzdaitienė 1 pr. koji

Moterų Kliubo susirinki
mas įvyko vasario 20. Na
rių galėjo būti daugiau, 
kaip kad pribuvo, bet kad 
ir nedidelis būrelis dalyva
vo atydžiai klausė raštinin
kės užrašų iš praeities ta
rimų ir komisijų praneši
mu. c

Delegačių ir Komisijų. 
Pranešimai.

J. Šmitienė iš 8-tai kovo 
minėti komisijos pranešė,

pr. kojinių 
kojinių.

Rochesterietes Mezgėjos 
bu Tiesia Kelią į Pergalę

tos kolonijos, kur nebėra 
nei vienos pažangios, demo
kratijai norinčios patar
nauti moters.

tarimų 
pasiųsti $100 
raudonarmie-

Detroito Motery Pažangos 
Kliubas Minėjo 6 M. Sukaktį

Pažangos Kliubas Minėjo
Šešių Metų Sukakti

Vasario 17-tą įvyko De
troito Moterų Pažangos 
Kliubo mėnesinis susirinki
mas, tačiaus jis buvo skir
tingas nuo kitų, nes tą die
ną apvaikščiojom kliubo še
šių metų gyvavimo sukaktį 
ir buvo nusitarta po susi
rinkimui turėti puotą, to
dėl stengėmės tik pačius 
svarbiausius kliubo reika
lus aptarti.

Narių susirinko pagirti
nai daug ir nors skubotai, 
vienok keletas gan svarbių 
reikalų aptarta, valdybos ir 
komisijų trumpi, bet aiš
kūs raportai apsvarstyti ir 
priimti. Iš raportų sužino
jom, jog yra rengiamasi 
prie didelės iškilmės kovo 
5-tą, Lietuvių Svetainėj, 
atžymėjimui Tarptautinės 
Moterų Dienos.

Iš svarbesnių 
pravesta šie 
lietuviams 
čiams per susitverusį L. P. 
T. Komitetą, Brooklyne. 
Apsvarsčius valdybos veik
smą atsitikime mirimo 
kliubo bile narės nutarta: 
narei užsilikusiai su mokes
čiais už 8-nis mėn., nebus

Darbininkai rimtai ima kovą už karių balsavimo tei
sę. Paveikslas trauktas Indianapolyj. CIO unijos na
riai, susiorganizavę i politinio vieikimo komitetą, agi
tuoja piliečius siųsti Kongresui reikalavimus, kad jisai 
balsuotų už suteikimą kariams teisės dalyvauti prezi
dentiniuose rinkimuose.

Iš Demokratinių Lietu
vių Komiteto pranešė, jog 
darbas jau pradėtas ir pra
šė, kad kas turi nuliekamų 
naujų ar padėvėtų drabu
žių arba čeverykų atnešti 
1218 Wallace St. Jeigu ka
trie gali reikalingus taisy
mo patys pataisyti ir išva
lyti, tai būtų ačiū už tai. 
Bus paskelbta per dienraš
tį Laisvę dienos ir valan
dos, kada ten bus žmogus 
priėmimui drabužių.

Mezgimo komisija rapor
tavo, kad pirko vilnų už 
$25 ir visos išduota mėgsti. ' 
Draugė Bulokevičienė grą
žino numegztus 3 svederius 
be rankovių. Į mezgimo 
fondą aukavo šios dd.; Po 
$2: Mrs. Pildis ir Mrs. 
Vaidžiulienė. Po $1: Mrs. 
Ničienė, Mrs. Mattis.

Nusitarėm turėti paren- 
gimėlį gegužės 7-tą pami
nėjimui Motinų Dienos, j 
komisiją apsiėmė dd. V. 
Urbienė ir J. Šmitienė. 
Trečios nenugirdau, kas . 
apsiėmė, atleiskite.

Pauline Walantiene. /

Į bo šešių metų sukaktį, kuo- 
|met matosi, kad šis kliubas 
taip gražiai auga, bujoja, 
auga narėmis, finansais ir 
veikimu, kas metai įsitrau
kia į didesnius svarbesnius 
darbus, jog jau ne vienas 
net ir Detroito korespon
dentų atidavė kreditą. Mat, 
Pažangos Kliubui kaipo 
stovinčiam priešaky veiklių 
Detroito organizacijų,’ to
dėl ir buvo priežastis sma
giai jaustis apvaikščiojant 
sukaktį kliubo susitvėrimo 
ir laikyti sau už garbę būti 
jo nare.

Teko apgailėti, jog 
me apvaikščiojime jau 
sirado visų tų narių, 
rios dirbo susiorganizuo-: 
jant kliubui ir pirmutinės, 
užėmė valdyb. vietaso; iš jų1 
tik viena drg. M. Andrulie- 
nė dalyvauja ir veikia su 
mumis, ji buvo pirmutine 
kliubo finansų raštininke. 
Neturim žinios, kur dingo 
buvusi kliubo pirmininkė 
R. Steponkevičienė ir užra
šu raštininkė M. Kemešie- 
nė. Didelę užuojautą tenka 
išreikšti dėl buvusios kliu
bo iždininkės ir daug pasi-i 
darbavusios kliubo labui,' 
draugės Valerijos Bubliau- 
skienės, kuri yra serganti 
jai! virš dviejų metų ir da
bar randasi ligonbuty. Šia; 
proga kliubo vardu reiškiu! 
gilios simpatijos drg. J. i 
Bubliauskui, jų dviem du-( 
krelėm ir sūnui.

Atžymint šią kliubo gy
venimo sukaktį buvo saky
ta ir kalbų^isiTišančių^su- 
tuom momentu. Kalbėjo M. 
Ginantienė, M. Andrulienė, 
A. Zigmontienė, N. Beliū-i 
nienė, Mrs. S. Altshuler' 
(kliubo choro mokytoja), 
M. Smitrevičienė ir M. Al-j 
vinienė.

Pripuolamai, tą pat die
ną kliubo ir choro narė U. 
Palevičienė žymėjo jos že-i 
nybinio gyvenimo sukaktį! 
ir todėk atėjo susirinkiman 
pasipuošusi gyvom gėlėm 
ir su didele malonia šypse
na ant veido. Pažangietės, 
išreikšdamos įvertinimą 
daktaro ir draugės Palevi- 
čių ilgų metų pastovaus 
tarp progresyvių lietuvių 
veikimo, įteikė drg. Palevi- 
čienei dovanėlę. Draugė 
Palevičienė, visuomet drąsi 
ir linksma, ištikta tos staig
menos, susijaudino ir sakė: 
nieko daugiau negaliu kal
bėti, kaip tik pasakyti ačiū.

Šios kliubo gimtadienio 
puotos išlaidos buvo tarta 
padengti iš kliubo iždo, bet 
kaip visados, taip ir dabar 
geros kliubietės atėjo kliu
bui į pagelbą, atsinešda- 
mos valgių bei gėrimų. 
Drg. Palevičienė atnešė la
bai gražų ir didelį pyragą, 
pritaikytą kliubo gimtadie
niui, su šešiom žvakėm, ap- 
dabintą raudonom rožėm ir 
su kliubo vardo užrašu. Ki
tos draugės prisidėjo: Jasi- 
lionienė, Juodaitienė, Lit- 
vinienė, Petrulienė, Tamo
šiūnienė, Vėgėlienė, Jeskey, 
Smitrevičienė ir Adomai
tienė. Joms varde kliubo 
tariu širdingą ačiū. O kliu
bui ir darbščiom kliubietėm 
linkiu dar geriau, pasek- 
mingiau veikti ir ugdyti 
kliubą į svarbiausią moterų 
organizaciją.

Kliubo. rast. M. G.

9054 gaunama
50 dy-

A. Malinauskienė 2
H. Mikitienė 2 sv., 
Harris 1.3 šalikų. 
Landon 9 šalikus.
L. Bekis 28 sv., 
pr. pirštinių.
A. Duobienė 12
B. Bruks 27 pr.
K. Anderson 7 
E. Maitus 6 sv. 
A. žemaitis 2 sv.
M. Seas 3 sv., 7 
H. Valtak 5 s v.
J. Miller 6 sv., 1 
Žukauskienė 10 

ų, 2 pr. rank aukų
J. Bonikat 2 pr. koj., 1 sv.
L. Velikiutė 1 sv.
M. Shurkienė 20 pr. koj.
E. Kirvailis 7 pr. koj.
A. Jokubonis 2 pr. koj.
A. Gužauskienė 13 pr. koj.

. B. Morkevičienė 30 pr. koj., 
22 šalikus, 10 pr. rankaukų.

Telksnienė 1 sv., 2 pr. koj. 
A. Evans 7 sv., 6 šalikus.
O. Mockienė 16 šal.
Svetimtaučių negalėjau tik

rai sužinoti, kuri kiek numez
gė. Ir lietuvių per daugumą 
gal kurias neteisingai parašiau

Dantims Krapštukas ir 
I Kramtomoji Guma.

Dentistai yra pasmerkę 
dantims krapštukus ir, be 
abejo, anie geriau žino, ką 
jie sako. Dažnai tenka ma
tyt apysportį asmenį, arba 
ir nevisai tokį, ypač po ska
nių pietų, įsikandusį krapš
tuką, bežygiuojantį tolyn. 
Dantims krapštukas, kaip 
kad ir šepetėlis, yra grynai 
asmeninis daiktas ir jis ne
tinka viešumoje bent kam 
rodyti. Jeigu jums yra rei
kalingas po valgymui krap
štukas, tai bandykite juomi 
naudotis kiek galint ki
tiems nematant. Svečiuo
jantis, jeigu šeimininkė ne
padeda dantims krapštukų 
ant stalo, tai jinai žino sa
vo pareigą ir prie svečių 
neprašykite tojo “pamirš
to” dalykėlio, bet, esant rei
kalui, pasitaikius progai, 
galima paprašyt šeiminin
kės, kur būt galima tikėtis' 
rasti tokį reikmenį. *

Kramtomoji guma įeina 
į panašią kategoriją: jeigu 
kas po valgiui jaučia, kad 
“dėlei dantų išvalymo” pa
kramtyti gumos, tai taip- 
pat reikalinga atlikti priva
čiai, bet nei jokiu būdu ne
mankyti žandikaulius gat
vėje arba bent kur viešoje 
vietoje

Šiandien, kovo 1-mą, pra
sideda Raudonojo Kryžiaus 
vajus, kuris tęsis per visą 
šį mėnesį. Visoje šalyje tu
rės būti sukelta $200,000,- 
000. Tiek reikia, kad mūsų 
sūnų ir dukterų kariškių 
geriausis draugas galėtų 
tokiu pasilikti ir toliau.

Raudonasis Kryžius ke
liauja su mūsų kariškiais 
visur. Jis pagelbsti ir pa
tarnauja jiems ten, kur 
mes — •negalime..., jpągelbėti. 
Tad mūsų pasidarbavimas, 
mūsų aukos užtikrins mūsų 
pačių jaunimui pagalbą 
reikale.

Mūsų pareigos, mūsų au
kos yra lengvos ir malonios 
palyginus su tomis, kokias 
jie paneša karo fronte.

Laisvės Bazaras.
Mūsų dienraščio bazarui 

dovanoms gauti jau pasku
tinės dienos. Bazaras įvyks 
kovo 3, 4 ir 5, Grand Para
dise salėse, Brooklyne.

Kiek iki šiol gauta dova
nų, ateina 
vertingos 
praktiškos, 
tiek daug 
gražiųjų rankdarbių 
reikėtų turėti rengiant ba- 
zarą didžiulėse salėse, ti
kintis tūkstančių lankyto
jų, kurių kiekvienas norės 
ką nors parsinešti iš bazaro 
— nors atminčiai.

Kurios dar turite pasky- 
rusios bazarui gražumynų, 
paskubėkite, nes dabar ir 
paštas yra labiau apsun
kintas darbais, išsiimtus 
paskutinę minutę gali su
vėluoti.

Moterų, Diena.
Kovo aštunta, Tarptauti

nė Moterų Diena ir visas 
kovo mėnuo yra pašvęstas 
agitacijai-akstinimui mote
rų susipratimo, organizuo
tumo, apšvietos ir ypatin- 
kai karo metu mobilizacijai 
į veikimą rėmimui mūsų 
krašto ir mūsų talkininkių 
šalių karo pastangų, pagal
bai kare nukentėjusių žmo-

K. Petlitckienė — 16 po
rų kojinių, K. Rėklienė — 
4 poras. H. Petkevičienė 
numezgė 2 kariškiams sve
derius ir iš savo lėšom pir
ktų vilnų 2 vaikučiams. O. 
Kalvaitienė ir O. Čepulienė 
po 2 svederius. R. Laukai
tienė ir Zablackienė po sve- 
derį. A. Kalakauskienė — 
svederį ir šaliką. B. Kala- 
kauskaitė ir K. Gasiūnienė 
po šaliką. Emilija Stupu- 
rienė vėl pasiuvo gražią-šil- 
tą kaldrą.

Iš Great Necko mezgėjos 
taip pat atgabeno gražių 
dirbinių: A. Bečienė—sve
derį, J. Klastauskienė — 
svederį, Mrs. C. Rufe — 
2 s ve d., Mrs. T. Keegan — 
2 sved. ir šaliką. Daly Ver- 
ben 1 sv., Lipskienė 1 sv.

Elizabethietės vėl pri
siuntė pundą 
Juos padarė:

M. Burkauskienė 4 sve
derius, 1 šaliką, 1 porą 
pirštinių, o 6 poras piršti
nių dėl Lietuvos našlaičių 
padarė savo lėšomis pirk
tais siūlais.

Meškauskienė 2 sv. 
rankovių. *

L. Sheralienė 1 sv. ! 
rankovių.

B. Martin 1 šaliką.
J. Brazaitienė 1 šal.
M. Taras 1 šal.
V. Deivienė 1 šal.
Kasparaitienė 1 šal., 

pr. kojinių.
O. Slančiauskienė 2 p 

kojinių.
Yankaųskiepė 3 pr. koj
A. Bakutis 1 pr. piršt.
Mezgėjos skubėjo, idant 

jų dirbiniai paspėtų į tre
čiąjį pundelių siuntinį, kad 
tik greičiau pasiektų Lietu
vos didvyrius jų sunkiose 
kovose, grūdant priešą lau
kan iš tarybinių šalių.

Pažvelgus į tuos rūpes
tingai daugelio valandų 
idėto darbo malonius rūbus, c- z

ir į mezgėjų širdingus vei
dus, matosi pasitenkinimas, ! 
kad jos savo kukliu darbu; 
prisideda prie tos milžiniš
kos eigos, aprūpindamos 
kovos didvyrius savo nerti
niais. Kiekvienas nuošir
dus patrijotas su didele pa
garba mini tąjį prakilnų 
mezgėjų pasiryžimą. Žino- 
rųe, kad kur tiktai perėjo 
vokiški fašistai, tenai nuo 
gyventojų viskas atimta, o 
ypač mūs tėvynėj Lietuvoj 
kur rudieji nąciai pirmu
čiausiai savo purvinas ko
jas įkėlė — viską naikinda
mi - teriedami, tenai žmo
nės laukia mūs visokeriopos 
pagelbos. Raudonajai Ar
mijai artėjant linkui Lietu
vos rubežių, kiekvienas sve- 
deris, kožnas drabužis bus 
didžiai vertinamas, tad 
mezgimo, siuvimo ir dėvėtų 
drabužių rinkliavos darbas 
pas mus turi plėstis juo 
daugiau. K. P.

Grupe darbščių mezgėjų-siuvėjų iš Rochester, N. Y, 
Priešakyje sėdi L. Bekešienė (Bekis), darbo organizuo 
toja ir vedėja. Pirmoj eilėj (iš kairės dešinėn): O. La- 
beikienė, O. Pulton, B. Morkevičienė, E. Duobienė, O 
Gricienė, V. Bullienė. Antroj eilėj: O. Mockienė, V. Grei- 
bienė, M. Shurkienė, O. Milčienė, L. Totorienė, B. Bruks.

Labai daugelio kitų, daug 
numezgusių draugių, nėra pa
veiksle, niekaip negalėjom pri
sitaikyti patogaus laiko visas 
sušaukti—visoms sueiti. Bet jų 
visų pasišventęs darbas, jų nu
dirbti mezginiai ir siuviniai, jų 
surinkti, sutaisyti drabužiai 

i bus užmezgę labai šiltus, 
1 draugiškus ryšius su mūsų bro
liais ir seserimis anoj pusėj 
Atlantiko. Tie darbai užpelnė 

j mūsų tautai pagarbą ir mūsų 
be! miesto žymių amerikiečių aky

se, kaip pažymi Russian War 
Relief Rochesterio skyrius sa
vo raporte apie lietuvių dar
bą. čia atžymima tik mezgė
jų darbas:

Mūsų mezgėjos yra nudir
busios viso 1535 kavalkus. At
skiros draugės 
sios:

E. Duobienė 
per 2 metus

A. Milčienė 
per 18 mėnesių

V. Bullienė 88 sveterius
A. Pabianskienė 

rankovių.
S. Palapienė 104 

nių, 2 šaliku, 1 pr. 
pr. rankaukų.

O. Gricienė 103
L. Totorienė 75
H. Velikienė 19
A. Pulton 15 sv. 
A. Petrikienė 15 
A. Galinaitienė 6 sv. 
A. Lack 4 

niu.
M. Leacyk

llifi

z*?

ūk, 34



Ketvirtas Puslapis __________________
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(Tąsa)
Jadvyga, vilkdamos! apsiaustą, atsi

gręžė.
Zigmantas apsunkusia ranka nusiėmė 

kepurę ir tyliai pasakė:
— Laba diena, Jade’....
Keletą sekundžių Jadvyga žiūrėjo pla

čiai išplėstomis akimis.
— Zigmantas!...
Ji raudojo, mėšlungiškai apkabinusi jį, 

lyg bijodama, kad vėl neatimtų iš jos.
— Ko gi verki, mano brangioji, ko? 

Štai, mes ir vėl kartu... Nereikia, Jadvy
ga... — įkalbinėjo Rajevskis.

Raimondas, neatplėšdamas akių, žiū
rėjo į tėvą. Tai apie jį ilgais vakarais 
paskojo motina su tokiu dideliu švelnu
mu ir meile. Savo vaizduotėje Raimon
das sukūrė puikų tėvo paveikslą — vy
riško, stipraus, teisingo ir garbingo.

Kartu su tėvo meile vaiko širdyje au
go neapykanta tiems, kurie jį persekio
jo, užkalė pančius, išsiuntė į katorgą.

Vaikas negalėjo aiškiai įsivaizduoti, 
ką gi reiškia toji “katorga”.

Tiktai jautė, kad tai kažkas tamsaus 
ir be išeities. Motina kalbėjo apie tolimą, 
kažkur pasaulio krašte esančią, šalį — 
Sibirą, kur žiaurūs šalčiai, nepereinami 
miškai arba negyvi, sniegu užkloti lau
kai. Šimtus kilometrų aplinkui — nė vie
nos gyvos dvasios. Ir štai, ten, giliai že
mėse, grandinėmis apkalti žmonės kasa 
carui auksą. Juos saugoja kareiviai. Tai 
ir yra katorga. Ir ten jo tėvas...

Kiek ašarų išverkė vaikas, beklausy
damas liūdnų motinos pasakojimų apie 
tą, kuris tenorėjo vieno — laimingo gy
venimo vargšams ir nuskriaustiesiems...

Kam, jei ne sūnui, motina galėjo išpa
sakoti apie savo neužgyjamą sielvartą, 
apie jauną sužalotą gyvenimą, apie tą, 
kurio ji nenustojo mylėjusi ir laukusi per 
tuos ištisus ilgus metus? Visą savo neiš
eikvotą švelnumą motina perdavė sū
nui.

Vaikas augo jautrus kiekvienam skau
smui ir sielvartui. Jis buvo vienintelė 
motinos paguoda, dėl jo ji ir gyveno.

Slinko metai. Iš vaiko išaugo tvirtas vy
ras. Žiūrėdama į jį, ji prisimindavo sa
vo jaunystę, tuos laikus, kai Zigmantas 
ateidavo į pasimatymus, — toks pat jau
nas ir gražus. Kaip pasityčiojo iš jos gy
venimas....

Pačius geriausius metus išgyventi be 
draugo, kiekvieną valandą žinant, jog jis 
kenčia... Ir, štai, jis sugrįžo — tėvas ir 
vyras. Žilas ir rūstus. Kaktoje gilios 
raukšlės, tarytum du kardo kirčiai.

Tėvas už jį aukštesnis. Jis stiprus. 
Raimondas tai jaučia iš jo rankos, apka
binusios pečius.

— Tėti, mielas! — tyliai šnibžda jis.
Sara droviai stebėjo. Jai buvo nejau

ku. “Tai štai koks tas paslaptingasis 
Raimondo tėvas!... Aš juk beveik atspė
jau,” — džiaugdamosi savo bičiulių lai- 
žie, galvojo ji.

— Jadvyga Bogdanovna, aš bėgsiu, o 
jūs pasilikte. Pasakysiu, kad susirgote,— 
tyliai pasakė ji. Jadvyga susivaldė.

— Ak, taip, dirbtuvė... Palauk, Saru- 
te! Aš negaliu pasilikti — juk šiandien 
Špilmanas įsakė mudviem važiuoti į Mo- 
gelnickius. Jei nenueičiau, išvytų mane... 
— Ji atsigręžė į vyrą ir, lyg pasitesin- 
dama, sušnibždėjo: — Atleisk, Zigman
tai, turiu išeiti. Aš pati turiu pritaikyti 
ir atiduoti brangų užsakymą. Aš pasi
stengsiu anksčiau grįžti... Na... Raimon
das tau viską papasakos... Viešpatie! Ar
gi tai tiesa, kad tu parėjai?

Ant slenksčio ji dar kartą apkabino 
vyrą ir uždarė duris.

— Ta mergaitė — jūsų bičiulė? — 
greitai paklausė Zigmantas sūnų.

— Taip, tėve.
— Pasivyk jas ir pasakyk motinai, 

kad apie mano atvykimą nei ji, nei ta 
mergaitė niekam nepasakotų.

Raimondas suprąto ir greitai išėjo iš 
kambario.

Kai jis sugrįžo, tėvas susimąstęs sė
dėjo prie stalo, palenkęs ant rankos žilą 
galvą. Jis pasižiūrėjo į sūnų ir nusišyp
sojo su rūsčiu švelnumu. Raimondas, ne
rasdamas žodžių, stovėjo priešais.

(Bus daugiau)

Laisve, Lithuanian Daily News

Newark, N. J

O. Žilinskai,

užduotis

būtent, 
moterys

A.
P.

Miškeliūnienė, E.
K. Kuzmickas,

Gražiai Pavyko Prakalbos 
ir Dainos.

Vasario 20 dieną, čia įvyko 
prakalbos, kurias surengė LDS 
8 kuopa su Harrisono kuopa.

Prakalbų programą atidarė 
Sietyno Choras su himnu ir 
dar sudainavo apie 10 įvairių 
dainų, tarp kurių vienos mote
rys dainavo dvi dainas ir vyrai 
vieną.

Dainos, vadovaujant mūsų 
mylimai mokytojai Šalinaitei, 
išėjo labai gražiai.

Kalbėtojai buvo mūsų plačiai 
visuomenei gerai žinomi liau
dies darbuotojai; Katarina Pe- 
trikienė ir Antanas Bimba, 
brooklyniečiai.

Pirmoji kalbėjo gerbiama K. 
Petrikienė, kuri daugiausia lie
tė mūsų moteris ir jų 
dabartinio karo laiku.

Ji palietė klausimą, 
nuo kurio laikotarpio
įstojo lygiateisėmis, kaip poli
tikoj, ekonomijoj ir abelnai 
draugijiniam gyvenime, tai nuo 
1917 metų Rusijos revoliucijos. 
Baigiant savo kalbą, pažymėjo, 
kad mums, lietuvėm moterim, 
ypatingai ateina dar didesni 
darbai, didesni pasiaukojimai, 
kuomet Raudonoji Armija iš
vys bjaurius priešus iš tėvy
nės, tai mums 
su pagelba savo 
sutems.

Baigiant jai
nė, kad jau dabar laikas 
tokios pagelbės rengtis ir pa
prašė kas kiek galit paaukoti.! 
Aukų surinkta $127.85.

Drg. A. Bimba kalbėjo apie

Po $5: O. Bečienė, A. B. 
Kušliai, F. Kvederas, E. W. 
Skeistaičiai, K. Stelmokienė ir 
K. S. šimanauskai.

Po $3: W. Tyliunas, S. Yure- 
vičius ir Kaz. Dumčius.

Po $2: S. Žilinskas, M. žoly
nas, K. Anuskis, A. Palson, 
Dulskis, V. 
Casper.

Po $1: 
Bartelienė,
Frand, J. Svirskis, N. Yotau- 
tienė, Žilinskienė, G. Janušo- 
nienė, O. Kunickienė, M. K. 
Kairukščiai, J. Stočkus, P. Ra- 
skenčius, F. Yasmanta, F. Šim
kus, P. Anuškevičia, J. Kunic- 
kas, G. Žukauskas, O. Stelmo- 
kaitė, V. J. Casper, G. A. Ja
mison, A. Kidžius, V. Žilinskas, 
P. Deksnys, W. Dambrauskas, 
W. Gustas, A. Kazakevičia, A. 
Rūdis, S. Russy, J. Bindokienė, 
A. Yesmantienė, O. Radžiuvie- 
nė, A. Ražanskienė, M. Ražan- 
skas, J. Tamašiūnas, J. Skipa- 
ris, J. Žilinskas, M. Pakštienė, 
M. Kisielienė, J. Giedraitienė, 
A. Karsonienė, O. Yankauskie- 
nė, E. Baziliauskas, J. Paukš- 
taitis, J. Sukackas, F. Šimkie
nė, Marė Paukštaitis, E. Anuš- 
kevičienė, Helen Vinicks.

Po 50c: A. Neimanienė, N. 
Rakickienė, Yuodeška, Tyliū- 
nienė, šiulzienė ir Padgalskie- 
nė.

Taigi, šimtas ir dešimt dole
rių perduota dr-gui A. Bimbai, 
kaipo virš minėto komiteto pir
mininkui, .kuris parveš ir per

ui uos kasierei. Likę 17 dol. su 
I centais apmokės prakalbų iš- 
j laidas.

Du tam tikri netikslumai 
mus pačius, karo siuntinius ir I įvyko rengiant šias prakalbas, 
tarpais gerai užvažiuodamas būtent: Iš 5-kių šio Rengimo 
lietuviškiems kryžiokams, Hit-’ Komiteto narių nei vienas He
lerio agentams. ; pagarsino Laisvėje, šiuos žo-

Aukavusių Lietuvai gelbėti | džius rašantis užsimiršo, kiti 
vardai: ' nariai nedarė nieko, viens ant

Po $10: Marė Witkus, Tadas kito atsidėdami. Tai peiktinas 
Kaškiaučius. [įvykis. Antra, tai buvo sumo-

reikės skubėti 
broliams ir se-

prisimi-
prie I

Trečiadienis, Kovo 1,

Vaizdas Varsavoje. Specialis gatvekaris žydams va
žinėti. Jiems neleidžiama maišytis su krikščionimis. Ant 
gatvekario “Dovydo Žvaigždė” atskyrimui nuo kitų gat- 
vekarių.

keta Newarko radio valandos'
vedejui J. Giraičiui pinigai už! siekia Pskovą, 
garsinimų per savo radio. Jis:
to nepadarė, nors 
pirm uždarant savo

Šitos dvi klaidos, 
paliko namuose 
100 žmonių, c

Varde organizacijų, didelis 
ačiū už aukas, už dainas chorui 
ir jo mokytojai ir kalbėtojams 
už gražias prakalbas.

G. A. Jamison.

biznį.
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kokia 50 ar
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darbinin- 

visais savo vadaįs ne- 
buržuazija ?

D. J. Sliekas.

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

iLe VANDA
(I FUNERAL PARLORS
I Incorporated
I J. LEVANDAUSKAS
i Graborius-Undertaker

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

kad visados bus patenkinti

Parė Kiekvieną Šeštadieni
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS 

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

Telefonas EV. 4-8698

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

459
(Skersai nuo Republic Teatro)

’ Lietuvių Kuro Kompanija
l Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

<

... ..............

Dėlei Laisvės Turinio
Nors aš šiuo tarpu nesu, 

Laisvės šėrininkas, bet kaipo 
senam Laisvės skaitytojui, ma-| 
nau, bus leista ir man nors 
trumpai išreikšti savo mintį 
tuomi svarbiu klausimu.

Kalbant pasaulio svarbiau
siais dienos klausimais, tai 
Laisvė laikosi gerai, bet jau 
klausime tarptautinių arba an
gliškų žodžių vartojime, tai 
tikrai bėda. Tiesa, yra tokių 
tarptautinių žodžių, kurių ne
galima išvengti, kaip, pavyz
džiui, (d. Mizara, kad paima 
automobilių). Gerai, automo
bilius sunku pritaikyti lietu
višką jam užvadinimą, tai ir 
vadinkime jį automobilium, 
manau, kad tie draugai, ku
rie iškėlė šį klausimą ir neturi 
mintyje tokius užvardinimus, 
bet mūsų laikraščiuose per 
daug leidžiama naudoti sveti
mi, arba nepriprasti žodžiai 
bereikalingai. Aš čia ir nesi
imsiu bandyti surinkti ir su
grupuoti juos, nes tai reikė
tų gana daug laiko tam su- 
eikvoti; bet paimsiu tik kelius 
naujausius nereikalingus žo
džius, brukamus į mūsų laik
raščius.

1) Pirmu sykiu pastebėjau 
d. Mizaros Laisvės krisluose 
Žodį celebracija; matomai,

^nuo angliško (celebration), iki 
šiol sakydavom: apvaikščioji- 
mas, paminėjimas arba sukak
tis.

2) Pirmu sykiu pastebėjau 
Vilnyje karo žiniose: — Rau
donoji Armija atėmė nuo vo
kiečių bastioną; matomai, nuo 
angliško (bastion). Iki šiol sa
kydavom drūtvietė, tvirtovė ir

pirmiausiai laikraščių redakto-; 
riai, o tai labai negerai. Man 
rodos, kad laikraščių redakto-! 
riai, kaip sykis, turėtų saugoti 
kitus rašytojus, kad jie neiš
kraipytų bereikalingai lietuviš
kų žodžių ir tarmės, o nebūti 
pravadyriais to; kodėl mūsų 
redakoriai taip daro, tai jie! 
vieni apie tai težino.

Atsimenu tuos laikus, kuo-’ 
met mūsų laikraščiai kritikuo
davo Lietuvos buržuaziją prie 
Smetonos viešpatavimo už dar
kymą ir žargonavymą lietuvių 
kalbos, ir tai buvo teisinga, 
tai kam dabar patiems tais 
darkytojais būti? Ar tik mes 
Amerikos lietuviai, 
kai, su 
virstam

3) Laisvėje rašo d. Sasna 
apie fundaciją, matomai, nuo 
angliško (fund). Iki šiol sa
kydavom fondas, kasa ir 1.1. 
Vadinasi, mūsų ir taip netur
tingą žodžiais lietuvių kalbą, 
bereikalingai kraipo, darko,

Red.
vienos kalbos visiškai “tyros,” 
kurioje nebūtų iš kitų kalbų 
paimtų žodžių, tad negalime 
reikalauti, kad ir lietuviška 
kalba būtų “tyra-tyrutėlė.” 
Klysta d. Sliekas, jei jis ma
no, kad panaudojimas vieno 
ar kito tarptautinio žodžio 
mūsų laikraščiuose, padarys 
mūsų spaudą “buržuazine.” 
Kalba, rašyba, nėra turinys, o 
tik forma, tik priemonė min
ties išreiškimui, jos dėstymui. 
Patsai J. D. Sliekas, “lietuviš
kos rašybos gynėjas,” taipgi 
neapsieina be tarptautinių žo
džių pavartojimo — jis sako : 
“žargonavymą”. Tai yra fran- 
cūziškas žodis, bet jis šiandien 
naudojamas ir anglų kalboje, 
ir rusų, ir kitose. Vadinasi, jis 
yra tarptautinis žodis. Ar jo 
prasmę visi skaitytojai supran
ta ? Sunku pasakyti. Vienas 
aišku, kad ne visi skaitytojai 
supranta visus net grynai lie
tuviškus žodžius.

“Celebracija” taipgi nėra 
angliškas žodis, bet lotyniškas. 
Jeigu anglai gali jį naudoti 
savo kalboje, tai kodėl lietu-

viai kartkarčiais * negali pa
naudoti? Drg. Sliekas klysta, 
.jei jis mano, kad celebracija 
reiškia “apvaikščiojimą,” “pa
minėjimą,” “sukaktį.” Ap- 
vaikščiojimas” galima taikyti 
tokiam įvykiui, kur vaikštoma, 
arba maršuojama; sukaktis 
visiškai tam netinka; galima 
pav., sakyti, jis celebravo sa
vo sukaktį arba jubilėjų. “Ce
lebracija” — reiškia linksmą, 
iškilmingą kokio nors įvykio 
minėjimą.

“Bastionas” yra francūzų 
kalbos žodis, kurį ir anglai 
vartoja, ir jis pilnoje jo pras
mėje, nėra “drūtvietė,” “tvir
tovė,” bet, kaip sako žodynas, 
“penkiakampis išsikišimas tvir
tovės sienoje.” Kaip tą žodį 
trumpai pasakyti lietuviškai, 
— nežinome. Nežinome, ko
kioje, pagaliau, prasmėje tą 
žodį vartojo Vilnies redakci
ja. ,

•“Fundacija” lotynų kalbos 
žodis, bet jį vartoja anglai- 
amerikiečiai savo kalboje. 
Klaida sakyti, kad “fondaci
ja” ir “fondas” reiškia tą pa
tį. Tai skirtingi žodžiai, skir
tingiems daiktams pavadinti. 
Pirmas susijęs su labdarybe, 
o antrasis — su bizniu.

Drg. Sliekas siūlo vietoje 
“fondacijos” vartoti “fondą” 
arba “kasą.” Abu šie žodžiai 
nėra lietuviški, o tik sulietu
vinti, bet jeigu juos vartotu
me ten, kur reikia vartoti fon
dacija, tai jie neatsakytų 
prasmei.

Tarptautinių žodžių reikia 
vengti ir jų redakcija vengia, 
kiek galėdama. Tačiau nere
tai .prisieina pavartoti vienas 
kitas ir tarptautinis žodis. Tuo 
nusideda, ne tik mūsų dienraš
čio redakcija,, bet ir visos ki
tos, bus jos lietuviškos ar ki
tokios. “Sugriešija” tame ir 
mūsų bendradarbiai.

Skaitytojas neturėtų tokius 
žodžius tik rankioti ir “kriti
kuoti:” jo pareiga — bandy
ti surasti jų prasmę. Neprasi
lavinsime, jei savo žodyną 
bandysime

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

................................................................■■■*

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hcwes St. elevoiterlo stoties. Tcl. EVergreen 4-9508

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui grupėms. 
Nedėliomis atda
ras nuo 1 valan
dos dieną iki vėlai.

! F. W. SHAUNSI (Shalinskas)

| FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

LIETUVIŠKAS

V' <■»•<> «■*< > >«■■»•< )«■■»<) «■» O O (»«■»<)
•

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINfi) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės , 
Kasdien Turimo

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ani 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUF 

BROOKLYN
Telephone: E Vergreen 8-9770

GREEN STAR BAR 4 GRILL |
Lietuviškas Kabaretas ±

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojam akis, rašome receptas, 

nupiešiam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 2-8342
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BERNIUKAI—VYRAI
SANDELIO RŪMUI. 5 DIENŲ SAVAITĖ.

40 VALANDŲ.
51 FULTON ST., N. Y.

SUPERINTENDENT
3 kambarių apartmentas. Gali dirbti ir kitur.

27 šeimų namas. Skambinkite 
CUMBERLAND 6-4171

(52)

MERGINOS
BE PATYRIMO

NORINČIOS MOKYTIS SIUVIMO 
IR SAGIOJIMO MAŠINOS.

BROOKLYN MILLS, INC.
451 BROADWAY (CANAL)

(62)

MERGINOS—MOTERYS
Sandėlio Rūmui, 5 Dienų Savaitė, 40 Valandų.

54 Fulton St., N. Y.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

VIEŠBUČIŲ DARBININKĖS
KAMBARIU TVARKYTOJOS 
MAUDYNIŲ PRIRUOŠĖJOS 
$21.25 Į SAVAITĘ. KREIPKITĖS Į 

HOUSEKEEPER
HOTEL ST. GEORGE

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

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

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

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

(55)

MERGINOS-MOTERYS
AMŽIAUS 16 IR VIRŠAUS

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

ML 2-2152.
(51)

MOTERYS

APVALYTOJAI
Aukštos klasės apartmentiniame name: geros i 

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

’ (55)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI 

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

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

Lawrence, Mass Rochester, N. Y

R. W. R. pirmininkas pa

karo padarytų

Rep.

jau

2

2.
daržoves.

sveikumo3.

4.

7.
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9.kp.

dienos 
gražus

5.
6.

del 
ko-

Be 
of 
Raudonojo Kryžiaus; 
visokiais kitas filmas.

Ferry ir Walnut Sts. Kvie- 
dalyvauti. (50-52)

GEORGE KLIMAS
Gamintojas ir rodytojas kalbi

nių filmų gali jums parodyti 
“KUPROTĄ OŽELĮ”

to, Klimas rodo filmas iš Office 
War Information arba OVVI ir 

sovietines ir

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

savo misijos. Jis lankys

HELP W ANTE—MALE 
REIKALINGI VYRAI

~T—'-------------—-----------
HELP WANTED—MALE 

REIKALINGI VYRAI
HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

ARBA KREIPKITĖS
5 P. M. IKI 8 P. M.
1831 Broadway 
(arti 38th St.)

AR KREIPKITĖS 
5 P. M. IKI 8 P. M. 
1831 Broadway 
(arti 38th St.)

MERGINOS

Iš būtimi darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

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

186 EAST 123RD ST. 
LEHIGH 4-9345

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. ir LDS 66 

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

(50-52)

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

VYRAI iki 50 metų bendram darbui 
dideliame muilo fabrike. Patyrimo 
nereikia. Nuolatinis darbas prie ge
rų sąlygų su patenkinančiom valan
dų kainom, prisidedant viršlaikiams. 
Kreipkitės į fabriko Superintendent.

JOHN T. STANLEY CO„ INC. 
642 West 30th St.

j (60)

NUOLATINIS DARBAS.
TOLENTINO

Demokratiniu Lietuvių 
Prakalbos

Vasario 13 d., Lawrence de
mokratiniai lietuviai surengė 
sėkmingas prakalbas karo ir 
Lietuvos reikalais, šios prakal
bos buvo surengtos kaipo pa
sekmė neseniai pradėto demo
kratinių Amerikos lietuvių pla
taus veikimo dėl rėmimo karo 
pastangų ir rėmimo Lietuvos ir 
Lietuvos žmonių, kaip tik bus 
galima susisiekti.

žmonių atsilankė 
skaičius ir klausydami kalbė
tojų, domėjosi, kaip svarbų 
yra remti karo pastangas, kad 
greičiausia jis baigti; kaip 
svarbu lietuviams būti pasi
rengusiems suteikti pagalbą

Večkys, C. Kralikauskienė, J. 
Blažonienė.

Su smulkiomis, viso aukų 
surinkta $62.46. Visiems au
kojusiems ačiuojame širdin
giausiai !

Karo paskolos bonų. šiame 
parengime parduota už $1,- 
350. Pirmininkui pakvietus at
eiti prie stalelio nusipirkti bo
nų, vietos senas valgomų daik
tų krautuvės užlaikytojas B. 
Chulada pirmutinis atėjo, nu
sipirko boną dėl savęs ir kitą 
nupirko dėl savo anūkės. Pas- 

; kui sekė eilė kitų, kurie pir
ko. Bonus pardavinėjo post-j 

?raZUS master C. A. Cronin ir Mr. panas.
Dean, jiems pagelbėjo Olga A.

. dVečkaitė. įšaukė grupių veikėjų vedė-
šios prakalbos buvo pirmu- jus ir’įteikė ženklelius, kad 

tinės, rengtos karo ir demo-; išdalytų savo grupės veikė- 
kratiniais reikalais šioj kolo-;jams> Mūsų lietuvės mezgė-

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
rencija R. W. R. viršininkų 
ir veikėjų iš trijų miestų— 
Syracuse, Buffalo ir Ro
chester. Ir man teko daly
vauti ir išgirsti, kaip kitų 
miestų žmonės draugiškai 
veikia. Vakare buvo suren
gę koncertą ir prakalbas. 
Buvo iš New Yorko 4 dele
gatės, pasakė kalbas, ragi
no ko daugiausia mėgsti, 
siūti ir rinkti dėvėtas dra-

Lietuvai ir Lietuvos žmonėms, nijoj' Publika gausiai atlankė™ . siUVejos, vyrai bakst] 
ka<la,jas pilnutėlė svetaine pnsi- rjggjai gO ypatų, gavo spil- 

l rinko. Bet prisirengimas ren
gėjų buvo per siauras: per
daug graibstytasi už neprigul- 

■ mingos parapijos vadovystės, I 
jų choro, o per mažai tas dar-! 
bas buvo pavestas mūsų kuo-; 
poms, mūsų pačių meniškom 
jėgom. Tokį darbą reikia visa-i 
da pavesti mūsų, draugijom; 
dirbti. Tas būna jom ant svei
katos — nariai geriau lanko 
susirinkimus, susirinkimai bū-! 
na gyvesni. Veikiantiems na-; 
riams būna lengviau, nes dau
giau narių įsitraukia į veikimą, ■ 
pasekmingesni būna parengi-! 
mai.

O jau plakatai šiam pa
rengimui!... žiūri ir abejoji, 
ar jie lietuviškai, ar latviškai; 
bandyti spausdinti. To reikia' 
vengti ateityje. O tai galima 
labai lengvai.

nes jau ta diena arti 
bus galas nacizmui ir fašiz
mui, o tada ir Lietuva, likusi 
apvalyta nuo tos žmonijos ne- i 
laimės, reikalaus daug pagal
bos užgydymui 
žaizdų.

Kalbėtojui, 
nurodinėjant, 
atrado sau galą Raudonosios 
Armijos galybėj ir po šio ka
ro pasaulis galės plačiai de
mokratiniai tvarkytis, vietos 
socialistai, prieš save matyda
mi šį baisų jiems vaizdą — 
kaip blogai einasi Hitleriui ir 
kaip vis auga ir didėja Rau
donosios Armijos galybė — 
jau nebegalėjo kęsti ilgiau ir 
po trumpo zurzėjimo, (nes ži
nojo, kad čia jiems ilgai zur
zėti nebus galima), “demons
tratyviai” išmaršavo iš svetai
nės. “Demonstracija” buvo 
tokia didelė, kaip pati socia
listų “sąjunga” — jei ne sep
tynios neprigulmingos parapi
jos davatkos, viso labo, būtų 
tik keturi socialistai išmarša- 
vę.

Prakalbų programa buvo tu-; 
rininga : Atidarant programą,; 
Norwood© vyrų 
grupė sudainavo 
Spangled Banner” 
tu visk as daineles, po pertrau- Frakcijoje, busimojo 
kai taipgi gražiai padainavo veržimo ruožte ”

d. R. Mizarai, 
kaip nacizmas

Šimtai Talkininkų Lėktuvų 
Puolė Nacius Francijoj

London. — Daugiau kaip 
200 Amerikos ir Anglijos 

dainininkų bombanešių vėl ardė vokie- 
“The Star čių apsi tvirtinimus ir kari- 

ir kelias lie- nįus įrengimus šiaurinėje 
įsi-

dar kelias daineles ir buvo pu
blikos iššaukti daugiau padai
nuoti. Dainininkų grupei va
dovauja lawrencietis, William; 
Petrick.

Adv. H. Moison kalbėjo 
Raudonojo Kryžiaus rėmimo 
klausimu: jaunas lietuvis ad
vokatas, Vincent F. Stulgis, 
kalbėjo karo rėmimo reikalu; 
dienraščio Laisvės redaktorius, 
R. Mizara, plačiai kalbėjo die
nos klausimais; prof. B. F. 
Kubilius, veikėjas ir pirminin
kas Naujosios Anglijos Lietu
vių Demokratinio Veikimo kal
bėjo svarbiaisiais pasaulio 
klausimais; Povilas Rotomskis, 
atašė generalio Sovietų Sąjun
gos konsulo, nurodė, kaip Lie
tuvoje lietuviai, susibūrę į par
tizanų būrius, kovoja prieš vo
kiečius, už Lietuvos išlaisvini
mą; kiti lietuviai kovoja Rau
donosios Armijos eilėse ir ar
tina dieną, kada Lietuva bus 
išlaisvinta. Jis ačiuoja Ameri
kos lietuviams už teikiamą pa
galbą lietuviams, kovojantiems 
Raudonosios Armijos eilėse ir 
pabėgusiems į Sovietinių Res
publikų Sąjungą.

Petraukoje buvo renkamos 
aukos rėmimui nuo karo nu
kentėjusių lietuvių. Aukojo se
kančiai :

S. Penkauskas 7 dol.
Ig. Chulada $5.50.
Po $5: J. Rudis, M. Balevi- 

čius, Taraškai.
Po $2: P. 

Sukatskas, B. 
Grinkevičienė, 
J. Melvidas.

Po $1: S. Milečka, J. šlei- 
vienė, P. Aleksonis, T. Tar- 
taunis, R. Chuladienė, S. Šle
kis, P. Bagdonas, J. Butėnas, 
A. Kavaliauskas, P. Evans, M. 
Dovidonis, A. Chuladienė, B. 
Markevičius, O. šiupetrienė.

Po 50 centų: E. Sukatskie- 
nė, V. Chulada, V. Krulskis, 
L. Gross, F. Kaladauskas, C. 
Kujutis, J. Šiupetris, K. Deki- 
navičius, J. Penkauskas, A. 
Vaitkevičienė, A. Zula, P. Pet
rauskienė, P. Karpavičius, A.

PRANEŠIMAI
Iš KITUR

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

susirinkimas įvyks penktadienį, 3 d. 
kovo, Liet, salėje, 315 Clinton St. 
Pradžia 7:30 vai. vakaro. Susirinki
mas bus svarbus, tad visos dalyvau
kite jame. — M. K. (50-52)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

5 d. kovo, 2:30 vai .dieną. YMHA 
salėje, 
čiame

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

(50-51)

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

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

Lipševičius, D.
Chulada, M.
A. Aleksonis,

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

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

CLEVELAND, OHIO.
Cleveland© Lietuvių Moterų Kliu

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

(50-51)

kūtes už gražų, sunkų pasi
šventimą, v

Minėsim Moterą Dieną.
Nutarėm surengti Mote

rų Dienos iškilmes 11 ko
vo, šeštadienio vakare. Pra
šome visus draugus ,ir 
drauges dalyvauti ir pa
remti mūs prakilnų darbą.
Gelbsti Lietuvos Žmonėms

Mes jau pasiuntėm 5 
baksus drapanų dėl Lietu- 

: vos vaiku ir raudonarmie- 
į čių, viso 200 svarų drapa- 
; nų. Aukavo J. Baltakiai, 
I Griciai, K. Anderson, A. 

■ Evans, K. Bachuliai, A. 
Į Bekešiai. Vienas baksas su- 
I rinktas per E. Duobienę, V. 
i Bullienę, L. Bekis. Naujų 
i batų, ir visokių megstinių 
jau vėl turime gerą črūvą, 

; kurią pasiųs šią savaitę.
A. Baltakienė aukavo vil- 

i noms $1. Draugai Baltaj- 
i kiai labai daug aukauja 
I drapanų ir pinigais. M. 
Shurkienė — $1 vilnoms.

Gavom daugiau darbi- 
|! ninku prie pakavimo ir ri
šimo drapanų.

Jonas Mockus jau atvežė 
du luodus drapanų ir žadėjo 
kas savaitė atvežti.

F. Siganaviče, viršaus 70 
metų amžiaus, ateina kas 
sekmadienis surišti baksus, 
taipgi moka ir gražiai siū
ti. Jis yra geras Laisvės 
patriotas. Mes sveikinam 
naujus darbininkus.

Šie draugai dirba 
trečias metas prie siuntimo 
drapanų Rusijos ir Lietu
vos žmonėms: E. Duobienė, 
V. Bullienė, L. Totorienė, 
J. Totorius, A. L. Bekešiai 
ir 3 ukrainietės moterys. 
Ta maža grupelė atliko 
milžiniškus darbus. Mažiau 
padirbėję yra Pultonai,

Barzdaitis, K. Anderson, 
J. Labeika. Draugai J. D. 
Vaitai labai 'daug dirbo. 
Dabar negali su mumis 
dirbti, nes labai užimti dar
bu Gedemino svetainėj.

Mūs Miesto Ligones.
Draugė P. Vaivadienė 

jau senai serga. Eidama iš 
darbo puolė ir labai sulau
žė kairiąją ranką net kelio
se vietose, gulėjo ligoninėj. 
Dabar būna pas dukterį. 
Mes labai apgailestaujam 
jūs, brangi drauge. Gaila, 
kad negalime atlankyti, per 
toli nueiti.

Buvo susirgus gripu d. 
V. Bullienė. Dabar jau bis- 
kį geriau jaučiasi.

Draugė J. Bonikaitenė 
jau seniai turėjo sunkią 
operaciją ant žarnos, bet 
bet dar ir dabar ne labai 
sveika.

Mes, mezgėjos, velinam 
visom greitai pasveikti ir 
vėl veikti su mumis.

Praeitą sykį buvau pra
leidus vardą Onos Pulton, 
kuri buvo aukavus $1 dėl 
pundelitf. Labai atsiprašau 
draugės. L. Bekesienė.

Pirkimas karo Bono reiš
kia įteikimą Į mūsų kario 
rankas ginklo, kuriuo jis 
muš fašistini užpuoliką.

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

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

VITAMINŲ IR MAISTO KRAUTUVE
Žiemos laiku daugiausia tuos žmones “Slogos” kankina, kurie netinkamu 
maistu maitinasi. Žiemą persivalgo, persigeria, nepasilsi arba turi vidurių 
užkietėjimą. Žiemą kuodaugiausia reikia kūną užpildyti Vitaminais A, 
D ir C. Kas šiandieną Amerikoje, toje mokslo ir progreso šalyje, slogoms 

serga, tas yra sabotažnikas savo svei
katos. Tad nebūk toks užsispyrėlis, atsi
lankyk į mūsų krautuvę ir susipažink su 
geru maistu ir vitaminais, būtent:
Čiclų grūdų ruginė, kvietinė, Soya duona 
ir pyragaičiai. Jeigu paprasta kava pada
ro jus nervuotu ir negali naktims užmig
ti, tai pas mus galite gauti Coffee Sub
stitute. 100% tikro -bičių medaus. Mėsos 
vietoje, galite gauti Meat Substitutes, ku
riems atsibodo mūsą valgyti arba Dakta
ras užgynė. Amerikoje tūkstančiai žmo
nių valgo meat substitutes ir jaučiasi pa
sitenkinę. Taipgi užlaikome “Diabetic ir 
Reducing Diet” maistą, tikrai gero Wheat 
Germ, Brewers Yeast, Vitamin E, ir se
kamų dalykėlių ir tabletėlių:
1. ADIRON tabletėlės, kurie jaučiasi vi

sados pavargę arba turi mažakraujystę. 120 tab. $1.50, 300 tab. $3.00. 
SODEOM tabletėlės dėl Rheumatizmo, Arthritis, Neuritis, sudarytos 
iš Jūrų žolelių ir daugiau ’ turi mineralų negu vaisiai ir 
300 tab. $2.50.
Balanced Brand Vitamin-B-Complex tabletėlės dėl viso kūno 
ir gero apetitto. 250 tab. $2.30, arba dvi bonkos už $4.10.
Balanced Brand Vitamin A ir D Capsules hems, kurie tankiai slogas 
pagauna žiemą arba vasarą. 100 capsulių $1.50, dvi bonkos už $2.75. 
SEA-VO-KRA tabletėlės del Peptic Ulcers. 100 tab. už $l.£jĮ0. 
PHOSPHO B tabletėlės nervų sustiprinimui, kurie jaučiasi nervuoti; 
už 500 tab. $1.95.
Balanced Brand P. B. LAX tabletėlės, sudarytos iš geriausios rūšies 
žolelių, nuo vidurių užkietėjimo. Vienas doleris.
C. P. L. No. 18 tabletėlės, kuriems po valgio išpučia vidurius, darosi 
gazų. 250 tab. $1.50. ’
VHF tabletėlės, turintiems aukštą kraujo spaudimą. $1.50.
Maistą ir vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite ar

ba kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara kas dieną nuo 10:30 vai. ryto 
iki 9:00 vakare. Sekmadieniais uždaryta.
Multi Vitamin ir Mineralai; 161 tabletėlės, kaina $2.85. Bet jeigu pirksi šį 
mėnesį, gausi už $1.75, 60c sutaupysi.

VITAL HEALTH FOODS
465 LORIMER STR., BROOKLYN, 6, N. Y.

V-Y-R-A-I
Viršaus 38 m. ar medikaliai paliuosuoti. 
Linksmas nuolatinis darbas. Gera alga.

Geros vietos, dabar atviros saldainių 
dirbtuvėje, Philadelphijojo.

PETER-PAUL, INC.
Kompanija nacionalini žinoma, 50 metų, kai 
įsteigta. Gera proga vyram. Nuolatinis dar
bas. Patyrimas nereikalingas. Puikiausios 
darbo sąlygos. Muzika laike darbo. Gera al
ga ir pasirinkimai pakilimams. Apmokamos 

vakacijos ir kalėdiniai bonai.
Firma randasi šiaur-rytinėje dalyje Phila- 
delphijos, arti Franklin, “L” Busais B. ir J. 
ir K ; gatvekariais linijos 3, 5 ir 59 ; gatve- 
karis 75 ir Bus *‘P” sustoja prieš pat fabri

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

PENKTADIENI.
ŠEŠTADIENIAIS 9—12.

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

________________________________________ (56)

ŠLIPUOTOJAI 
ŠVEITĖJAI

IR TEKINTOJAI
Prie lengvų chirurgiškų instrumentų. 

Nuolatinis darbas.
ARMIL,

923 Intervale#Ave., Bronx.
_________ •________________ (52) j

PAPRASTI DARBININKAI 1
Geležis Lėjyklai

Fabrikas Dirba Būtinus Darbus i 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

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

COLUMBIA
MACHINE WORKS
255 Chestnut St., Brooklyn. 

B.M.T. Jamaica Linija iki Crescent St.
Stoties. (52) :

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

Flatbush Ave. Extension (arti Myrtle Ave.) 
Brooklyn, N. Y.
__________________________(52)

VYRAI—VYRAI 
REIKALINGI 

5—DIENŲ SAVAITĖ
75c Į VALANDĄ 

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

________________________________________ (53) ;

DALIAI LAIKO 
PILNAM LAIKUI 

LAIVŲ APTARNAUTOJAI 
KREIPKITĖS

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

(55)

VYRAI
BE PATYRIMO, 18 IKI 50 

PRADŽIAI 5614:0’ Į VALANDĄ. 
NUOLATINIS DARBAS.

MESINGER,
432 AUSTIN PLACE, 

AR'l'I 144th ST., & SOUTHERN BLVD. 
___________________________________________ (56)

ALCOA Reikia Darbininkę
MASPETH, QUEENS

Bile stiprus vyras, norintis mokytis 
gali atlikti šį darbą.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Nors šis darbas nereikalauja jokio 

ypatingo išsilavinimo, tačiaus jis 
gerai apmokamas.

Pasitarimais su Kompanijos Atstovai*
Kreipkitės Kasdien 

8:30 A.M. iki 5:30 P.M.

U.S. EMPLOYMENT SERVICE
. of the

War Manpower Commission
šeštos lubos

Bank of Manhattan Bldg.,
Queens Plaza Long Island City
Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 

pareiškimą. (50)

DŽIAN1TORYSTŪS DARBAS 
PILNAM AR DALIAI LAIKO 

KREIPKITĖS

WESTERN ELECTRIC CO.
6600 METROPOLITAN AVE- 

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

Reikalingas
__________ ___________________ (51)

OPERATORĖS
Patyrusios prie rupaus audimo. Gera alga 

Apmokamos vakacijos.
ERNEST CHANDLER

173 Wooster St.,
(3-čios lubos) (50)

MERGINOS
Reikalingos mokytis gero amato, nuolatinis 

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

347 West Broadway
(50)

ELEVATORIO OPERATORIUS — 
PECKURYS (Naktims)

TAIPGI VYRAI VIDAUS RUOŠAI į 
Rezidencijiniame Viešbutyje

$107 Į MENESI
M R. KLEIN

325 W. 45th St. 
_________________________________________ (50)

TROKŲ DRIVERIAMS 
PAGELBININKAI

TURINTI NUOVOKĄ PRIE LEDO 
IR ANGLIES.

GEROS ALGOS
Kreipkitės 

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

Phone CIRCLE 7-5297
(52)

TURRET LATHE 
ENGINE LATHE 
INSPEKTORIAI 

PAPRASTI DARBININKAI 
APVALYTOJAI

DIENOM IR NAKTIM
U. S. Employment Service

600 Bloomfield Ave., Bloomfield, N. J.
arba

Specialties Mfg. Co., Inc.
35 FERRAND ST., 

BLOOMFIELD, N. J.
Vienas Blokas Nuo Bloomfield Center 

_________________________________________(51) 

REIKALINGI
VYRAI IR BERNIUKAI 

VIRŠAUS 18 METŲ AMŽIAUS 
GERA ALGA

Darbininkai iš būtinų veiksmų nebu* 
priimami.

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

HOBOKEN, N. J.
_________________________________________ (X)

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI 
VYRAI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
$25.50 I SAVAITĘ. NUOLATINIS DARBAS. 

VAKACIJOS. KREIPKITĖS I 
HOUSEKEEPER

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

___________ ______________ (X)

BERNIUKAI—VYRAI

OPERATORĖS
PATYRUSIOS ANT 

SINGER SEWING MAŠINOS 
DARBAS NUO KAVALKŲ. 

GERA ALGA.
BENDRAI 90c Į VALANDĄ 

NUOLAT
BROOKLYN MILLS, INC. 
451 BROADWAY (CANAL) 
________________________________________ (62) 

TURNERS IN 
AND LEARNERS 

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

EVergreen 7-4230.
________________________________________ (66)

MERGINOS
LENGVAS FABRIKO DARBAS. 

PATYRIMO NEREIKIA. 
GERA ALGA. 

BEACON PLEATING 
AND STITCHING,

______ 257 WEST 38TH ST, 
HEM STITCHERS .,

Patyrusios; Nuolat; Gora Alga; 35 Valandų 
Savaitė, pridedant viršlaikius.

BRATMAN, 
3S3 6th Ave., (kamp. 29th) 

________________________________________ (62)

MERGINOS
Apsigynimo darbas. Patyrimas ne
reikalingas, $22 j savaitę pradžiai. 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo. 

MONARCH COAT CO. 
211 W. 61st St.

REIKIA DARBININKIŲ 
ĮVAIRIAM DARBUI

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

Nuolatinis darbas.
Kreipkitės

FLUSHING HIGH SCHOOL 
LUNCH ROOM

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

_____________________________ (51)

VALYTOJOS 
PROSYTOJOS 

MERGINOS BENDRAM 
DARBUI

NUOLATINIS DARBAS, GERA ALGA. 
GLORIA JEAN

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

_____________________ (65)

BENDRAM FABRIKO DARBUI
I

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

reikia turėti paliuosavimo pareiškimo.

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

______________ (55)

VYRAI—BERNIUKAI
Fabrike pagelbininkai, prie storos rupinės 
medžiagos. Gera alga, vakacijos apmokamos. 1

ERNEST CHANDLER
- 173 Wooster St.

(3-čios lubos) (50)

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANT© PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

_________________________________________ (X)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS
VIRTUVĖS DARBININKĖS 

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES 
SALDAINIŲ PAKUOTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

PAPRASTI DARBININKAI 
AMŽIAUS 25 IKI 50

Labai Gera Pradinė Mokestis 
Manhattan Kariniame Fabrike 

Dieniniai ir Naktiniai šiftai 
Atdari

Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo

UNION AIRCRAFT 
PRODUCTS CORP.

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

(54)

FABRIKO DARBAS
Patyrimas . nereikalingas. Nuolatinis darbas. 

60c J VALANDĄ PRADŽIAI.
5 DIENŲ 40 VALANDŲ SAVAITE

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

(60)

Patyrusios operatorės ant bliuskučių (blouse*).
GERA ALGA. '
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\(‘hYirk(i"7^/Wa/iiiio\ FILMOS Jūreivis Alex Dusiavičius MIRE

Paštas Prašo Visų Siuvėjos Neužmiršta Laisvės
Atydos Bazaro

Kursai Paleistiems iš 
Kariškos Tarnybos

Brooklyn© pašto viršininkas, 
Frank J. Quayle ragina visus! 
pildančius taksų blankas prie1 
savo adreso pažymėti ir mies- j 
to zonos- numerį. Tą numerį 
kiekvienas gali sužinoti nuo I 
savo laiškanešio.

Taip pat svarbu tas nume-: 
ris dėti ant kožno savo laiš
ko, siunčiamo kariuomenėn ar |lėse. Laisvės 
bile kur. Tada ir jums atsiun- ^usn 
čiami laiškai iš kariuomenės ar 
iš kitur nuo draugų turės tuos 
numerius ir bus greičiau išne
šiojami. Tas palengvins ir paš
tui, o tai reiškia — jūsų pačių 
kišenini, nes jeigu esamieji 
paštininkai nespės atlikti dar
bo, turės prisamdyti daugiau, 
patys gyventojai turėsime pa
keltus taksus arba reikės mo-: 
keti daugiau už štampas siu 
timui laiškų.

Moterų suruoštame bankie- 
i te, pereitą sekmadienį, Laisvės 
j salėj, taikėsi susitikti daug 
Į žmonių. Ir kurioj tik grupėj 
atsidursi, visose diskusuoja 
Laisvės bazarą, kuris pirmu 

I kartu ruošiamas didžiulėse ir 
. puošniose Grand Paradise sa- 

patriotai rimtai 
kad bazaro sve- 

kurių per tris

Kaltinamąjį Paleido, 
Kaltintoją Įkalino

čiai-vie.šnios, 
dienas atsilankys tūkstančiai, 
turėtų į ką pasižiūrėti ir ko 
nusipirkti.

Savo dovanas vieni jau turi 
gatavas ir tik laukia dienos at
nešti tiesiai į bazarą. Moterys 
dar siuva, baigia daugelį savo 
dovanų.

Eastnewyorkiete M. Misevi- 
n.Įčienė buvo viena iš tų, kuri pa

sakojo grupei draugių vieną iš 
j tų “sekretų,” kuris, pataikęs į 
j mano ausį, neišvengiamai pra- 
■ rado sekreto prasmę. — Drau
gas S. D., tas duosnus ir uo-

lūs pažangiųjų reikalų rėmė
jas, — sakė ji, — turi nupir
kęs naujus moteriškus batus. 
Vinikaiticnė pasiuvo gražią ja- 
kutę. Aš pati siuvu vieną an- 
daroką ir dvi dreses. Tiesa, 
kad šiemet visi dirba šapose, 
retas kas teturi laiko siūti ar 
siuvinėti. Bet savo dienraščio 
Laisvės dėl to niekas neužmirš. 
Bazaras turi būti turtingiausis 
dovanomis.

Tai tik vienas iš daugelio nu
girstų, panašių pasikalbėjimų ir 
tik vienas iš daugelio pavyz
džių, kokių dovanų galima ti
kėtis suplauksiant į bazarą 
paskutinėmis dienomis.

Bazaras jau čia pat — įvyks 
kovo 3, 4 ir 5, dviejose di
džiosiose Grand Paradise salė
se, 318 Grand St., Brooklyne. 
Kas vakaras bus šokiai ir dai
nų programos, kas vakaras iš
pardavimas gautų dovanų ir 
vaišės. Rep.

švietimo Taryba nutarė 
tuojau įsteigti am atmins kur
sus dešimtyje industrinių sri
čių paliuosuotiems iš kariškos 
tarnybos šio karo veteranams. 
Jų skaičius su kiekviena die
na daugėja, tad prieita išva
dos, kad atidėliojimas duotų 
blogas pasekmes.

Pirmiausioj i kursai būsią 
abelnai mechanizmo, orlaivių 
mechanizmo, bildingų statybos 
ir žiūronų gamybos 
Juos duos Aviation 
Centre, Pacific St.
Ave., Brooklyne.

srityse.
Trades 

ir Third

Policistų Pensijos
Padidins Išlaidas

Kokia bus užbaiga Mrs. Ed-1 
na Hancock bylos, šiuos žo-1 
džius rašant sunku buvo nu-i 
matyti, tačiau žinia tiek, kad j 
iš kaltintojos ji paliko kalti-1 
namąja ir padėta po $25,0001 
kaucijos.

Mrs. Hancock kaltino Mur
ray Goldman, kad jis kėsinę
sis ją žaginti. Goldmanas to

Lietuvos Žmonėms Svederių 
Fondas Vėl Praturtėjo

Vasario 27-tą moterys kliu- 
bietės, mezgėjos ir Lietuvos 
žmonėms Drabužių Centro siu
vėjos suruošė bankietą supa
žindinimui brooklyniečių su to

gynėsi ir liudijo, kad jis su ja centr0 darbu ir paramai vilnų 
turėjęs santikiu pirmiau. Gold-1 fondo, nes jisai jau buvo išse- 
manas buvo nuteistas ir išlai-! k?s >>' mezgėjoms vėl gręsė 
kytas 9 savaites kalėjime. Bet Pertrauka, 
paskiau jam duota mechaniš
kas kvotimas su taip vadina
mu “lie detector” ir tas paro
dęs, kad jo liūdymas buvęs 
teisingas. Tuo remiantis vėl 
pašaukta Mrs. Hancock, įkai
tinta ir, sakoma, prisipažinus, | sime daug, nes veik visi tikie- 
kad jinai liudydama prieš i tai buvo parduoti iš anksto, vi- 
Goldmaną melavus, kad jinai Įsos vietos užimtos. Taip ir bu- 
iš tiesų turėjus su juomi pa-Įvo — kada pradėjo sueidinėti 
žintį ir reikalų pirm to me-1 visi veik vienu kartu prisiėjo ir 
narnoj© prasikaltimo.

Teisėjas, išteisindamas Gol- 
dmaną, atsiprašęs ir išreiškęs 
apgailestavimą, kad nėra įsta
tymo, kuriuomi jam būtų at
lyginta už 9 savaičių išbuvi
mą kalėjime be prasikaltimo.

Bankietas įvyko pietų laiku. 
Gal būt, dėl apsiniaukusio, pa
niurusio oro 'mūsų svečiai rin
kosi lėtai, skirtu laiku, 1 vai., 
balius atrodė nedidelis. Bet 
mes žinojom, kad svečių turė-

iki

Suėmė Rašiusį Aktorei 
Grėsmingus Laiškus

A

Vasario 16-tą New Yorke 
suimtas 20 metų vaikinėlis 
John Marsh, Jr., ir formaliai 
įkaitintas rašinėjime aktorei 
Kathryn Grayson grąsinančių 
laiškų, taipgi telefonu pakar
totinai reikalavęs iš jos infor
macijų apie kariškus reikalus, 
sakydamas, kad ji turinti in
formacijas gauti iš savo vyro, 
kuris kariuomenėje yra kapi
tonu.

Aktorė apsiskundė policijai, 
toji pastatė detektyvus, kurie 
ilgai sekiojo iki susekė. Suim
tojo tėvas sako, kad tas vyru
kas esąs nesveikas, kad į jį 
paveikę draugai, turinti sim
patijų naciams, tačiau jis esąs 
nepavojingas, tik šposavęs. 
Vienok jį sulaikė po $10,000 
kaucija iki bus ištirtas. Marsh 
dirbęs keltuvo operatorių, gy- 
,venęs 575 Riverside Drive.

Jį suėmė, kada aktorei ne
sant namie jis atėjo į jos na
mų bildingą, 160 Central Park 
South ir pasakius, kad jos nė
ra namie, vis vien bandė dasi- 
gauti į jos apartmentą.

su pietumis kiek luktelti 
spėjo pasidėti ploščius.

Pietūs buvo į kopūstus vy
niotos mėsos, kugelio, pyrago 
ir kavos, — maistingi ir ska
niai sutaisyti, — kaip išsireiš- 
kinėjo svečiai.

Pavalgius, kliubo pirminin
kė K. Petrikienė paprašė sve
čių atydos ir netruko jos gauti, 
nes visi tikėjos surprizo. Neap
vilta, žinodama, kaip surprizo 
laukimas neduoda ramybės, 
pirmininkė pirmiausia ir pa
kvietė mūsų gerbiamą svečią 
dainininką. Jis, akompanuo
jant. Aldonai Anderson-žilins- 
kaitei, šauniai sudainavo kele
tą jau žinomų lietuvių liaudies 
dainų ir vieną mums dar ne
girdėtą šiandieninę apie na
cius Lietuvoje. Entuziastiškai 
nusiteikusi publika iš daininin
ko išreikalavo daugiau dainų, 
negu buvo pasimojęs duoti.

Dainų-muzikos dar girdėjo
me iš jaunučių savo svečių — 
Eleanor 
pati sau 
nu, o J.
9 metų, 
Abu talentingai atliko savo 
užduotis, iš abiejų galima 
laukti sėkmingų menininkų at
eityje, jeigu nepadės į šalį 
lavinimosi, nuolat žengs pir
myn.

Programos eigoje buvo iš
šaukta keletas svečių-viešnių 
pasakyti savo pažiūras į mūsų 
darbą. Kalbėjo Kasmočius, ku
ris daug darbo padėjo prie iš-

taisymo-išmaliavojimo krautu
vės; G. Waresonas, atlikęs 
daug karpenteriško darbo ir 
dirbąs prie apkalimo skrynios- 
na Lietuvos žmonėms siunčia
mų drabužių ir maisto pro
duktų; greatneckietis veikėjas 
P. Bėčis, liaudies teatrų vadas 
Jonas Valentis, E. Mįzarienė, 
J. Siurba, V. Paukštys, P. Ka- 
pickas ir gal kai kurie kiti.

Užbaigai iššaukta iš gaspa- 
dinių, Josephine, Augutienė, 
kuri, kaip sakė pirmininkė, 
matosi su žiurstu veik kiekvie
noje pramogoje. Josephine pa
reiškė, jog būna smagu dirbti 
geram tikslui ir kada žmonės 
įvertina tą darbą, pilnutėlė sa
lė prisirenka svečių.

Kitos šių pietų rengėjos bu
vo : L Levanienė, O. Malinaus
kienė, E. Kasmočienė, H. Pet- 
.kevičienė, O. Kalvaitienė, O. 
Reinhardt, J. Marčiukienė. 
Joms prigelbėjo: Sasna, Ware
sonas, Levanas, Petrikienė. 
Prie stalų pagelbėjo Buknienė, 
Čepulienė, Vaitkienė ir kai ku
rios kitos.

Naujame miesto budžete 
reikalaujama virš keturių mi- 
lionų dolerių policistų pensi
joms. Policistų pasitraukimas 
iš tarnybos labai padaugėjęs 
po apeliacijų teismo patvar
kymo, kad suėjus laikui nie
kas neturi atimti policistui 
teises pasitraukti iš darbo ir 
gauti pensiją. Seniau būdavo 
leidžia ant pensijos tik 60 per 
mėnesį, nežiūrint, kiek apli- 
kantų būdavo. Pereitą mėnesį 
827 policistai pasitraukę 
tarnybos.

Nereikia Išminties, 
Kad Būti Turtingu

iš

Ponia J. R. Herbert Boone, 
44 milionų turto savininkė, gi
minių reikalavimu teisme pri
pažinta netinkama tą turtą 
kontroliuoti, kaipo protiškai 
nekompetentiška. Tačiau ji bu
vo to turto savininke jau per 
daugelį metų. Dalis turto yra 
Amerikoje, kitas Anglijoj, kur 
ji pati gyvena. New Yorke ji 
turi virš 4 milionų, vertės nuo
savybės, iš kurios gauna virš 
šimtą tūkstančių per 
Įplaukų.

Stakovaitė padainavo 
akompanuodama pia- 
Augulių sūnelis, bene 
pagrojo armonika.

LAISVES BAZARAS
BUS

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

318 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Aukojo Vilnų Fondui
Oficialės rinkliavos nebuvo 

daryta,- tačiau programoje bu
vo pasakyta, jog pramoga su
rengta vilnų fondui, žinodami, 
kad iš dolerinės įžangos ma
žai kas gali atlikti, svečiai po 
pietų barė, kad nedarėm rink
liavos ir bardami nešė pas 
mezgėjas ir jų pagelbininkes 
dolerines tam fondui. Aukojo:

Po $5: L. Grikštas, K. De- 
Vetsco, A. Kazakevičienė. V. 
Šibeika $3.

Po $2: Jean Broomfield, F. 
Kazakevičienė, O. Dumblienė.

Po $1: May Merk, Yeševi- 
čienė, Keršulis, Mary žvirblis, 
Narbutienė, A. Daugėlienė, (ir 
dėl pundelių $1), Elzbieta 
Grubienė, O. Kvietkienė, S. 
Kleizienė, R. Laukaitienė, J; 
Nalivaika, Z. Kavaliūnas, Emi
lija Stupurienė, Joseph Kos- 
mach, Ant. Linkus, Eliz. La- 
maitienė, Nellie Venta, Mrs. 
Norgėla. Stakovaitė 50c. Viso 
$43.50.

Pirmiau vilnoms pinigų bu
vo aukavę: K. Sadauskienė 
$1, O. Yakštienė $2. Iš Great 
Neck mezgėjos pridavė $50.

Pokilyje taipgi buvo suneš
ta daug dovanų Lietuvos žmo
nėms drabužiais ir tų drabužių 
valymo-taisymo reikalam aukų 
pinigais. Taipgi sunešta do
vanų Laisvės bazarui. Tos vi
sos dovanos bus ir paskelbtos 
tų įstaigų pranešimuose.

Ačiū visiems už pinigus ir 
už atsilankymą paremti vilnų 
fondą. Bus daugiau vilnų.

i Kliubietė.

“Jane Eyre” -- Intriguojanti 
Meiliška Filmą

ši filmą perstato jauną mer
giną, kuri savo,liūdną vaikys
tę praleidžia našlaičių prie
glaudoje, paaugėjus išeina pri
žiūrėti žymaus, turtingo as
mens Edward Rochester vaiko 
ir Įsimyli savo samdytoją, o ji
sai į jauną auklę. Tačiau jos 
laimei trukdo šiurpūs, gręs- 
mingi, misteriški garsai iš jo 
palocių ir sukrečia ją nustel
biančia baime.

Orson Welles, paskilbęs ra
dio, scenos ir. filmų aktorius 
vaidina rolę Rochesterlo, o 
Joan Fontaine rolėje Jane Ey- 
rės, su grupe kitų žymių ak
torių pagalbinėse rolėse. Filmą 
kelinta savaitė rodoma Radio 
City Music Hall greta puikių 
scenos aktų.

Atliekamą popierą nuo da
bar surinkinės reguliariai šva
ros Department© trokai, kaip 
surenka kenus. Popiera turi 
būti padėta atskirai nuo šiukš-

Dėl atrodymo perdaug “rie
biu” išeinant iš šapos, sargas 
pakrėtė Arthur B. Reed, 27, ir 
atradus apsikamšiusį visokiais 
šapos įrankiais pašaukė federa- 
lius agentus, kurie jo namuo
se, 226 W. 16th St., radę gana 
įrankių trokui prikrauti.

York as pereito 
vakarą turėjo

New 
dienio 
šių metų ir viso 41-mą 
out.”

sekma- 
pirmą 

“black-

2

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.

LDS, 13 kp. susirinkimas įvyks
d. kovo, 8 v. v. P. Buzelio salėje, 
kamp. Crescent ir Atlantic Avės. 
Malonėkite dalyvauti.— Sekr.

(50-51)

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

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

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
kra javus 
su ame-

Rei- 
ir

Pereitą pirmadienį, vasario 
21 d., sugrįžo atostogom jū
reivis Alex Dusiavičius; lanko
si pas tėvus Marijoną ir Joną 
Dusiavičius,* 12 Scholes St. 
Šį sekmadienį, vas. 27, Al. 
grįžta atgal savo pareigosna 
submarinų tarnybon.

Jūsų reporteriui teko sli Al. • 
plačiai išsikalbėti. Tai gerai 
apsišvietęs vaikinukas. Jis Dė
dės Šamo tarnyboje jau 8 mė
nesiai.

Aleko vyresnysis brolis, 
John Dusiavičius, Jr., jau me
tai ir pusė, kaip tarnauja ar
mijos aviacijoj ir dabartiniu 
laiku randasi užsieninėje tar
nyboje.

Jūreivis Alex Dusiavičius ■ sviesto, 
yra seaman s/2c.

Laimingos tarnystės abiem 
Dusiavičiam ir greito sugrįži
mo pas savuosius. L. R.

am-
na- 
St.,

28 d.
110th
Y. Laido-
d., šv. Jo-

Mary Maknevich, 59 m. 
žiaus, mirė vasario 
muose, 111-06 — 
Richmond Hill, N. 
tuvės įvyks kovo 2
no kapinėse. Kūnas pašarvo
tas namuose.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą, tris dukteris ir vieną sū
nų Laidotuvių pareigomis rū
pinasi graborius J. Garšva.

Majoras LaGuardia sako, 
kad dabar mieste esama gana 
sviesto ir kad valgantieji res- 
tauranuose turi teisę pietumis 
gauti sviesto. Pastaruoju laiku 
daugelyje vietų neduodavo

Edward Corsi, New Yorko 
valstijos industrijai komisio- 
nierius, sako, kad reikia įsta
tymo uždrausti vaikams dirb
ti daugiau 8 valandų, įskai
tant ir mokyklos valandas.

AR JAU DAVEI DOVA
NŲ LAISVES BAZARUI?

Surištomis rankomis, su iškaba ant krūtines, parti
zanu vadovė naciu atvesta pakarti ant pleciaus prieš 
akis kerštingų naciams kaimiečių. Kas toliau darosi, 
matysite įspūdingoj Sovietų filmoj “No Greater Love,” 
Victoria Teatre, Broadway ir 46th St., New Yorke.

I CHARLES’ I
. UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS,

Prieinamos
306 Union

Savininkas 5 ■
Kainos 4
Avenue 2

j Tarp Ten EycJ< ir Maujer Sts. t.
jj Brooklyn y
[ GERAI PATYRį BARBERIAI 2

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.metus LITUANIKA SQUARE RESTAURANT
•o<

Jerome Gottfried, 18 
jo tėvas Solomon, 36 m., gy
venusieji 1491 St. John’s 
Place, .Brooklyne, tapo paimti 
kariuomenėn viena diena.

m., ir

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

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

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

, Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergreen 4-6864

i

DIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAIL

NO. 070

ensembles in pre- 
’ sentation boxes.

fashioned in ro
mantic designs. 
Lovely.

De-
RO-

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

(Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
(Qį STANLEY MISIŪNAS

/ ll OJl savininkas

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

Tel. STagg 2-2173. ATDARA VAKARAIS

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS

282 Union Ave
BROOKLYN

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tel. EVergrecn 4-9612

| AMO ND pair

DIAMOND ENSEMBLE
FIRST HE, HfARr

F‘RSt |N quality

Matched 14K gold

t/ -M

k.1

$65°‘
Aplankykite Mūsų Religinių Daiktų 

partmentą. Mes Turime Pilnai Visokių 
i ŽANČIŲ, KRYŽIŲ, MEDALIŲ, STOVY- 

LŪKIU ir MALDAKNYGIŲ. Maži rankpi- 
Lnigiai palaikys jums bi daiktą.




