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Petras Cvirka Maskvoje.
Jis Tikisi su Mumis

Pasimatyti.
Lietuviai Rašytojai Gyvi ir 

Sveiki.
Jankauskas — Pirmas I DS

Narys, Žuvęs Kare.
Rašo R. MIZARA

Lietuvos rašytojas Petras 
Cvirka, kaip žinia, kadaise bu
vo pasiryžęs atvykti j Jungti
nes Valstijas ir čia tūlą laiką 
pagyventi. Be abejo, jis būtų 
mielai Amerikos lietuvių vi
suomenės buvęs priimtas. Jis 
čia būtų galėjęs daug gražių 
darbų atlikti.

Deja, kai japoniškasis ban
ditas užpuolė Ameriką, Cvir
kos planai suiro; jis negalėjo 
atvykti čion taip, kaip buvo 
manęs.

Rašytojas Cvirka dabar ir 
vėl gyvena Maskvoje. Jis rašo. 
Jo raštai verčiami j rusų ir ki
tas. kalbas.

Neseniai gavome Internatio
nal Literature žurnalą, kuria
me telpa 
išversta Į

Cvirkos Lakštingala, 
anglų kalbą.

dienomis šis žymu-Šiomis 
sis lietuviu rašytojas prisiuntė 
vienam brooklyniečiui laišką, 
kuriame, be kitko, žymi:

“Maskvoje esu nepaprastai 
užimtas darbais, kurių nega
liu palikti.”

. Toliau :
“Jei susisiekimo sąlygos su 

Amerika pagerėtų ir žymiai 
palengvėtų — galima būtų 
rimtai pasvarstyti tos mano ke
lionės galimybes...”

A Vadinasi, P. Cvirka dar ne
nustoja vilties susitikti su 
Amerikos lietuviais. Mes taip
gi viliamės, kad tai bus gali
ma padaryti, anksčiau ar vė
liau.

A

Savo laišką Cvirka šitaip 
baigia:

“O kol kas—sveikink mano 
vardu visus geros valios bro- 
liūs Amerikos lietuvius, ypa
čiai Laisvės ir Vilnies redak
cijos štabus. Perduok jiems 
mano karščiausius linkėjimus 
ir pasakyk, kad savo straips
niais, apysakomis aš jų neuž
miršiu.

“Visi mūsų broliai rašytojai 
—Venclova, Gira, Neris, Kor
sakas, Šimkus, Baltušis, Mar
cinkevičius—gyvi, sveiki. . . !”

Mes džiaugiamės, kad jie 
gyvi ir sveiki. Mes džiaugia
mės, kad tieji lietuvių tautos 
plunksnos artistai nenuilsta
mai dirba, rašo ir nepamiršta 
mūsų, spaudos!

Geriausios jiems sveikatos ir 
didžiausios energijos!

L ♦

LDS organas Tiesa praneša, 
kad susirėmime jūroje su prie
šu, žuvo Harry Robertas Jan
kauskas, Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo narys, iš Oregon 
City. Oregon valstijos. Dėl to 
Tiesa pastebi:

“Tai pirmas, kiek mes ži
nome, LDS narys, žuvęs kovo
je su mūsų krašto priešu. Jis 
įstojo i Amerikos karines jė
gas ginti savo kraštą nuo fa
šistinių neprietelių. Jis stojo 
ginti mūsų visą gyvenimą. Jis 
tam tikslui paaukojo savo gy
vybę. Visi LDS nariai lenkia 
galvas prieš žuvusį kovotoją.”

Amžina atmintis žuvusiajam 
kovotojui. O jo tėveliams, gi
minėms ir draugams—nuoširdi 
užuojauta!

viena šarvuota amerikiečių 
divizija ir trys pėstininkų

Nereikia nei aiškinti, kad, 
iki pergalė bus pasiekta, iki 
priešas, fašistinė Ašis, bus vi
siškai sunaikinta, dar ne vie
nam LDS nariui teks paaukoti 
savo gyvybę mūšio lauke.

Štai kodėl pasilikusieji LDS 
nariai privalo juo uoliau dirb
ti, organizacijų auklėti, stip
rinti, gaunant jai daugiau na
rių.

Šiuo metu LDS veda kampa
nijų naujiems nariams gauti. 
Kandidatams teikiamos dide
lės lengvatos. Naudokitės!
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SOVIETU LAKŪNAI PLEŠKINO DANCIGU IR KARALIAUČIŲ
šešiose Japonų Atakose Jie 

Prarado 164 Lėktuvus
Washington. — Japonų 

orlaiviai per paskutines 
septyniolikų dienų padarė 
šešias daugmeniškas atakas 
prieš amerikiečių pozicijas 
Naujojoj Guinejoj ir Sa
liamono' salose. 4

Atremdami priešų ata
kas, amerikiečiai nukirto 
žemyn 164 japonų lėktu
vus, o savo prarado tiktai 
15 lėktuvu.

Kruvinos Riaušės Bul
garijoj, po Naciy 
Patrono Nužudymo

Berne, Šveic. — Po to, 
kai tapo nušautas Sotir Ja- 
neff, karštas nacių pakali
kas, pirmininkas Bulgari
jos seimo komisijos užsie
nių reikalais, įvyko kruvi
nos riaušės ties karaliaus 
Boriso palocium sostinėje 
Sofijoje.

Pasklidus žiniai apie Ja- 
neffo nudėjimų, hitlerinin
kų -priešai, Sovietų prita
rėjai suruošė smarkių de
monstracijų prieš Ašį. Prieš 
juos išstojo policija ir faši
stiniai gaivalai. Įvyko kru
vinas susikirtimas. Bulgari
jos cenzūra užslėpė plates
nes žinias apie tai. Bet ap
linkiniai pranešimai sako, 
kad užmušta bei sužeista 
200 asmenų.

Du asmenys, nušovusieji 
Janeffų, pabėgo. Fašistai iš 
pradžios paleido gandus, 
būk du turkai studentai nu
dėję Janeffų; paskui tie pa
skalai buvo pakeisti ir jau 
skelbiama, būk du rusai nu
šovę jį.

Sąmokslas Sardinijoj 
Talkininkams Padėti
Maskva. — Sovietų Žinių 

Biuras gavo pranešimų, 
kad fašistai įvedė nepapra
stų stovį Italijos saloje Sar
dinijoje. Jie ten susekė ita
lų sumoksiu padėti ameri
kiečiams ir anglams, kuo
met šie įsiverš į tų salų. 
Kai kurie sąmokslo daly
viai areštuoti. Bet fašistai 
dar neužtiko pačios suokal
biui vadovaujančios italų 
draugijos.

Anglai Atmušė Naciy 
Atakas ir Laimėjo

šiaur. Afrika, bal. 16. — 
Anglų kariuomenė atmušė 
įtūžusias vokiečių kontr
atakas šiaurinėje Tunisijo- 
je, pažygiavo pirmyn Te- 
bourbos srityje ir p šiau
rius nuo Medjez-el-Bab, pa
siekdama punktus tik už 25 
mylių nuo Tuniso, Tunisi- 
jos sostinės.

Verda įnirtę mūšiai tarp 
vokiečių ir anglų Enfidavil- 
le linijoj, apie 50 mylių į 
pietus nuo Tuniso.

Amerika Žada Daugiau Lėk
tuvų Australijai, bet Neigia 
Išgąstingus iš Ten Šauksmus

Washington.— Jungtinių 
Valstijų karo sekretorius 
Stimson žadėjo daugiau 
lėktuvų siųsti Australijai, 
bet jis mandagiai pakriti
kavo generolų MacArthurų 
ir australų valdininkus, ku
rie perdaug šaukia apie, 
esu, gręsiantį didį pavojų iš 
japonų pusės. Jie reikalau
ja kuo daugiausiai orlaivių 
iš Amerikos ir kuo grei
čiausiu laiku. Sekretorius 
Stimson sakė:

“Mes esame gavę panašių 
atsišaukimij ir iš kitų pa
saulio dalių.” Bet “mes tu
rime patenkint visų Jungti
nių Tautų reikalavimus” į- 
vairiuose žemes rutulio 
frontuose... Reikalavimai 
labai dideli, o kiekiai gali
mų mūsų karo pabūklų juk

Amerikos Lėktuvai Dešimt 
Kartų Bombardavo Japonus 
Kiškoje, Vakar. Aleutuose 
Amerikos Oficialiai Pranešimai

WASHINGTON, bal. 15. — Jungt. Valstijų laivyno 
pranešimas:

Balandžio 13 d. didieji mūsų bombanešiai Liberato- 
riai ir lengvieji Mitchell bombanešiai išvien su lėktu
vais kovotojais dešimt sykių atakavo japonų įrengi
mus Kiškoj (vakarinėje dalyje Aleutų salyno). Jie taip 
pat bombardavo ir apšaudė priešų vanden-lėktuvus. 
Buvo pataikyta daugeliu bombų į atakuojamus punktus 
ir sukelta gaisrai lėktuvų aikštėje ir svarbiausioje ja
ponų stovyklavimo srityje.

Balandžio 14 d. popiet mūsų Avenger torpediniai 
bombanešiai ir Wildcat lėktuvai kovotojai bombarda- 

(Tąsa 5-tam pusi.)

Amerikiečiams Tunisijoje liuvo 
Įsakyta Tik Laikyt Šoninę 
Liniją., Sako Stimsonas

Washington.— Jungtinių 
Valstijų karo sekretorius 
Henry L. Stimson pareiškė 
nepasitenkinimų tais, ku
rie per radijų ir laikraščius 
kritikavo Amerikos kariuo
menės vaidmenį Tunisijoj. 
Stimson sako, kad ameri
kiečiai ten, komanduojami 
generolo Pattono, daug pri
sidėjo prie anglų laimėjimo.

Pasikalbėjime su laikraš
čių atstovais Stimson pra
nešė štai kų:

Anglų "generolas Alexan
der, vyriausias visų talki
ninkų armijų komandierįus 
Tunisijoj, įsakė amerikie
čiams ir francūzams laiky
ti linijų- iš vakarų šono, 
kuomet anglų armija, ko
manduojama generolo 
Montgomery’o, a t ą k a v o 
Rommelio fašistus is pietų, 
grūsdama juos linkui šiau
rių. Tad amerikiečiai, su, 
palyginti, mažu skaičium 
savo kariuomenės, ir laikė 
100 mylių frontų nuo EI 
Guettaro iki Fondouko. 
Visoj toj linijoj buvo tiktai

yra apriboti.”
Tačiaus, sekr. Stimson 

pridūrė:
“Pietiniai - vakarinio Ra

miojo Vandenyno (Austra
lijos srities) reikalus mes 
visuomet laikome galvoje, 

ir ten bus siunčiama vis 
daugiau karo reikmenų, y- 
pač lėktuvų, prieš didėjan
čias japonų oro jėgas.”

London dienraštis Daily 
Mail pastebi, kad Australi
ja perdaug smarkiai ir per- 
tankiai šaukia apie pa
vojų jai iš Japonijos 
pusės, reikalaudama kuo 
daugiausia lėktuvų iš 
Amerikos. Daily Mail 
priminė pasakaitę apie 
vienų berniukų, kuris per- 
tankiai rėkavo: “Vilkas, 
vilkas, vilkas!”

Buvo uždrausta amerikie
čiam žygiuot iki jūros.
Kai kas kritikuoja, kad 

generolo Pattono ameri
kiečiai nesmogė vokiečiams 
šonan ir neprasiveržė iki 
rytinio Tunisijos pajūrio. 
Kritikai teigia, . kad tokiu 
žygiu amerikiečiai būtų ga
lėję atkirst Rommelio faši
stų armijų nuo susisiekimo 
su Arnimo vokiečių armija, 
veikiančia šiaurinėje Tuni- 
sijoje.

Bet amerikiečiams “buvo 
aiškiai uždrausta eiti to
lyn, kaip tik iki pažymėtos 
lipi jos” sako Jungt. Vals
tijų karo sekretorius Stim
son, pridurdamas: Turbūt, 
generolas Alexander matė 
pavojų, kad jeigu amerikie
čių generolas Patton pasių
stų savo kariuomenę iki jū
ros, tai priešai galėtų 
pulti amerikiečius ten 
dviejų šonų. Kas liečia 
nerolų Pattonų, tai jis

uz- 
iš 

ge- 
su

Ašis Italijos Salose Nusi
gandus Įsiveržimo

London, bal. 16. — Fašis
tų Ašis paskelbė, jog Sicili
ja, Sardinija ir mažesnės 
italų salos Viduržemio Jū
roje yra .kart) ruožte. Jose 
todėl įvesta griežtesnis ka
ro stovis.

Hitleris ir Mussolinis bi
jo anglų ir amerikiečių. įsi
veržimo į Italijų nepertoli- 
mu laiku.

300 Užmušta bei Sužeis
ta per Graikų Riaušes 

Prieš Vokiečius
Washington. — Valdiško

mis Amerikos žiniomis, per 
susikirtimus tarp graikų ir 
vokiečių Athenuose ir Pi
re ju j, Graikijoje, tapo už
mušta bei sužeista 300 as
menų iš abiejų pusių.

Žmonės sukilo prieš na
cius ypač todėl, kad vokie
čiai varė graikus į katorgi
nius verstinus darbus.

FrancOzu Pergalė prieš 
Hitlerininkus

Šiaur. Afrika, bal. 16. — 
Francūzų kariuomenė at
ėmė iš nacių Djebel Sef- 
souf, pažygiavo pirmyn į 
pietus nuo Pont du Fahs, 
šiauriniai - vidurinėje Tu- 
nisijoje; užmušė daugiau 
kaip tūkstantį hitlerininkų 
ir nelaisvėn paėmė apie 
tūkstantį.

Didžiuliai Fašistų 
Oro Nuostoliai

Šiaur. Afrika, bal. 16. —
Amerikiečių ir anglų oro 

jėgos nuo kovo 20 d. iki šiol 
sunaikino daugiau kaip 600 
vokiečių ir italų lėktuvų 
Tunisijos srityje.

Anglų ir amerikiečių la
kūnai vėl diena ir naktį ne- 
atlaidžiai atakavo fašistus 
ir jų pozicijas Tunisijoje, 
Italijos salose Sicilijoj ir 
Sardinijoj ir virš Vidurže
mio Jūros.

CHINAI PRIVERSTI PASI
TRAUKTI ATGAL

Chungking, Chinija. Ja
ponai per paskutines 24 
valandas pasigrūmė 19 my
lių pirmyn prieš chinus ir 
užėmė vienų kariniai svar
bų miestų pietinėje Hupeh 
provincijoje.

noru būtų žygiavęs iki jū
ros, sakė Stimson..

Pats anglų generolas Ale
xander gyrė amerikiečius, 
kad jie rimtai prisidėjo prie 
anglų laimėjimo, kaip pri
minė Stimson.

Bendrai, amerikiečiams 
buvo paskirta naikint kuo 
daugiausiai vokiečių tankų 
ir šarvuotų automobilių, 
mušant priešus iš vakarų 
pusės, sakė jisai.

I

Sovietų Lėktuvai Padarė
Didelių Nuostolių Naciam

Karaliaučiuje ir Danzige
Sovietų Oficialiai Pranešimai
LONDON, bal. 15. — Specialis Sovietų radijo pra

nešimas:
Sovietiniai lėktuvai naktį balandžio 14 atakavo Dan- 

zigą ir Karaliaučių ir bombardavo karinius ir pramo
ninius taikinius tuose miestuose.

Bombomis sukelta daug gaisrų Danzige ir pastebėta 
baisios eksplozijos. Ypač smarkūs gaisrai ir sprogimai 
išsiveržė arti didžiulio žibalo sandėlio.

Karaliaučiuje buvo matyta dideli gaisrai apylinkėje 
uosto ir prekinių traukinių stoties.

Visi mūsų lėktuvai sugrįžo į savo stovyklas.
Vidunaktinis Sovietų Pranešimas

Sovietų oro jėgos įvairiose fronto dalyse balandžio 
14 d. sunaikino bei sužalojo bent 40 vokiečių trokų 

(Tąsa 5-tam pusi.)

Jungtinės Valstijos Nereikalauja Atsteigti 
Senuosius Lenkijos Rubežius

H

Washington. — Prezi
dentas Rboseveltas pasku
tiniuose savo pasitarimuose 
su Anglijos užsienių reikalų 
ministeriu Anthony Edenu 
nepageidavo ir nereikalavo 
atsteigti vadinamus senuo
sius, pirm-karinius Lenki
jos rubežius.

Londone buvo paskleisti 
girdai, būk prez. Roosevel
tas ir ministeris Eden sto
ja už senųjų Lenkijos ru- 
bežių sugrąžinimų po šio 
karo.

Amerikos valstybes mini
steris Hull dabar užginčijo 
tuos gandus; sakė, kad jis 
neturi jokių žinių apie pa
našu Roosevelto - Edeno 
susitarimų dėl Lenkijos. O 
jeigu būtų buvę spręsta at- 
steigt senuosius Lenkijos

Raudonarmiečiai Laimi 
Kuban Klonyje

Maskva, bal. 16. — Sovie
tu kariuomenė atėmė tvir- 
toviškas pozicijas iš vokie
čių Kuban klonyje, vakari
nėje Kaukazijoje.

Japonų Pagyrai
Japonų radijas pasakojo, 

būk jų lėktuvai, per atakų 
Milne Bay, pietiniai-ryti- 
niame Naujosios Guinejos 
kampe, nuskandiųę 11 tal
kininkų laivų ir Sunaikinę 
45 lėktuvus, praeitų trečia
dienį. .

Talkininkai gi parodo, 
jog amerikiečiai ir austra
lai ten nušovė žemyn 30 
japonų lėktuvų, o japonai 
užbloškė tik vienų talkinin
kų laivų ant pakrantės sek
lumos ir du kitus sužalojo. 
Amerikiečių ir australų 
nuostoliai ore buvo tik vi
dutiniai.

Californijos valstija pa
siuntė Sovietam javų sėklų 
apsėt 4,000 akrų žemės, ku
rioj nors atgriebtoj nuo vo
kiečių vietoj.
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rubežius, tai girdi, aš apie 
tai žinočiau.

(Senieji rubežiai, kurių 
reikalauja lenkų vadai, ap
ėmė pirm karo didelius sve
timus plotus su keliolika 
milionų ukrainų, baltarusių 
ir lietuvių.)

■Ji

TAI RUSŲ ŽEMĖS, SAKO 
DAVIES

Buvęs Amerikos ambasa
dorius Sovietams, Joseph 
E. Davies rašo amerikinia
me Life žurnale, kad taria
moji rytinė Lenkija tai nė
ra lenkų žemė, bet “nuo 
Rusijos atplėšta.”

Dėl Davies’o tokio parei
škimo įširdo Lenkijos am
basadorius Amerikai, Jan 
Ciechanowski ir mėgina 
spaudoje užginčyti tų fak-

M
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Šiek Tiek Mažiau Bus 
Maisto 1944 Metais

t
Bi

Washington. — Spren
džiant, kad šiemetinis der
lius bus vidutinis ir atsi
žvelgiant į maisto reikalus 
Amerikos ir talkininkų ar
mijoms, civiliniai amerikie
čiai 1944 metais turės 6 
procentais mažiau maisto 
negu 1943 m., kaip teigia 
valdiška Karo Žinių Įstai
ga. Bet sako, jog niekam 
Amerikoje dėl to neteksiu 
alkti.

■ ' i'

i
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Reidsville, Ga., bal. 16.— 
Nuginklavę sargus, pabėgo 
iš Tatnall kalėjimo 25 kali
niai. Už kalėjimo sienų jie 
pagrobė du trokus ir nurū
ko savais keliais.

Norvegijoj naciai suėmė 
dar 30 norvegų kaip nužiū
rimus parašiutistus, žemyn 
nuleistus iš anglų lėktuvų.

Naujojoj Guinejoj iki šiol 
sužeista bei užmušta 4,319 
amerikiečių.

Anglų lėktuvai vėl ataka
vo karinius nacių taikinius 
Francijoj ir šiaur-vakari

nė j Vokietijoj.
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Iš Kurios Pusės Europoje Di
džiausias Naciams Smūgis Būtų 

Galima Užduoti?
Kada Europoje bus atidarytas antra

sis frontas, mes nežinome. Tiek yra aiš
ku, kad apie antrąjį frontą jau dabar pla
čiai kalbama — kalbama Amerikoje ir 
Europoje; kalbama Jungtinėse Tautose, 
kalbama ir Ašies valstybėse; kalbama 
viršūnėse ir kalbama “pažemiuose.”

Šiomis dienomis tuo reikalu parašė 
įdomų straipsnį vienas europinis žurna
listas, Oswald Dutch. Mes čia paduosi
me (sutrumpintai) jo rašinį, nes jis yra 
gan įdomus ir aktualus.

Jungtinės Tautos, rašo jis, gali pradė
ti invaziją sekamose vietose:

Balkanuose;
Italijoj ir pietinėje Francijoj;
Vakarinėje Francijoj, Belgijoj ir Hol

land! jo j ;
Norvegijoj.
Ko Hitleris netektų, praradęs bet ku

rią iš paminėtųjų teritorijų — netektų, 
išeinant iš strateginio ir ekonominio 
taškaregio ?

Balkanai. Balkanų valstybės (Jugo
slavija, Albanija, Graikija) turi 2,700 ki
lometrų pajūrio, kurį saugo apie 8 vo
kiečių ir 30 italų divizijų. Įsikėlus į Grai
kiją ir užėmus, pavyzdžiui, Salonikų 
miestą, Jungtinių Tautų oro jėgos iš 
ten lengvai pasiektų Rumunijos aliejaus 
šaltinių centrą, Ploesti. Netekusi Graiki
jos, Vokietija netektų apie 50 nuoš. 
chromiumo gamybos, 40 nuoš. vario, 37 
nuoš. nikelio, 30 nuoš. švino ir 10 nuoš. 
cino. Be to, ji netektų dar kai kurių mi
neralinių reikmenų, o taipgi 40 nuoš. 
tabako, naudojamo Europoje, taipgi di
delių kiekių medžio, kanapių, gyvulių 
pašaro, sėmenų ir gyvulių.

Italija. Praradimas Italijos Vokietijai 
vienu atžvilgiu pasitarnautų: jai nerei
kėtų Italijai duoti anglies, aliejaus ir ki
tų žalių medžiagų, kurias šiuo metu vo
kiečiai Italijai pristato. Iš militarinio 
taškaregio, kai Italija patektų talkinin
kams, vokiečiams susitrumpintų frontas, 
nes tuomet nereikėtų tiek daug vandens 
pakraščių saugoti; vokiečiai pasitrauk
tų už Alpų kalnų ir išviso jiems teliktų 
tik apie 300 kilometrų ties Italija saugo
ti, bet ir ten dideli kalnai, tad, žinoma, 
nebūtų taip sunku. Tačiau, reikia imti 
dėmesin kiti dalykai: jei Italija patektų 
talkininkams, greit būtų galima apvaly
ti visa Viduržemio jūra nuo priešo; iš 
ten galima būtų daryti karines operaci
jas, puolimus ant Francijos ir pačios 
Vokietijos. Tatai būtų galima padaryti 
iš oro, vandens ir sausžemių.Greta to, jei
gu Italija sukniubtų, tuomet ir Balkanų 
kraštai negalėtų atsilaikyti. Tas viskas 
labai skaudžiai moraliai atsilieptų į ki
tus Hitlerio pavergtus krantus.

Norvegija. Norvegijos jūros pakraščio 
ilgumas siekia apie 2,70Q kilometrų. 

‘Norvegijoje nacių karių esama apie 8- 
nio divizijos. Išeinant iš ekonominio taš
karegio, Norvegijos praradimas Hitle
riui reikštų daugiau, negu kurie žmonės 
įsivaizduoja. Šiuo tarpu Norvegija paga
mina 82 nuoš. molybdęnumę (tam tikras 
metalas, reikalingas kitiems metalams 
užgrūdinti), reikalingo Ašies valsty
bėms. Tiesa, britai nesenai iš oro smar
kiai puolė molybdenumo kasyklas ir jas 
apgriovė, tačiau visiškai sunaikinti ne
galėjo. Norvegija pagamina vokiečiams. 
50 nuoš. žuvies gamybos, 14 nuoš. nike
lio, 7 nuoš. vario, ir 33 nuoš. celulos. Be 
to, Norvegijoje pagaminama svarbių 
chemikalų, etc. Greta to, jei Norvegiją 
prarastų, Vokietija beveik prarastų Šve

dijos geležies kasyklas, iš kurių geležies 
rūda eina per Narviką.

Toliau. Praradusi Norvegiją, Vokieti
ją netektų svarbių uostų ir submari- 
nams bazių ir aerodromų, iš kurių vo
kiečiai puola laivus, plaukiojančius tarp 
Ąmerikos ir Anglijos ir Tarybų Sąjun
gos. Tuomet tasai vandens kelias beveik 
visai išsilaisvintų.

Vakarų Europa. Tačiau didžiausias 
Vokietijai smūgis būtų užduotas, jei in
vazija būtų padaryta vakarinėje Fran- 
cijoje. Tai būtų ne tik strateginis - mi- 
litarinis smūgis, bet ir ekonominis. Jeigu 
iš vokiečių būtų atimti Atlanto uostai, 
visas Atlanto pajūrys, tuomet išsirištų 
ir kovos prieš submarinus klausimus. Be 
to, patekę į sąjungininkų rankas, Fran
cijos aerodromai tuomet tarnautų jiems, 
o ne vokiečiams. Iš jų būtų galima daug 
ryškiau pulti Vokietiją, josios fabrikus 
ir tvirtumas, o vokiečiai, savo ruožtų, ne
galėtų taip pulti Anglijos salų. Iš Fran
cijos, Hollandijos ir Belgijos būtų leng
va užpulti Vokietiją iš sausžemio —leng
viau negu iš kitų Europos 4>usių. Toji 
Siegfriedo tvirtumų linija, kuria vokie
čiai didžiuojasi, nėra jau tokia neįgali
ma; ji panaši Maginot linijai. Ekonomi
niai, Vokietija netektų anglies kasyklų, 
geležies kasyklų, fabrikų, dirbančių avia
cijos ir geležinkelių pramonėms; taipgi 
kitokios žaliosios medžiagos; be to, gy
vulių, vyno, etc., etc.

Reikia nepamiršti, kad Vokietija pa
silaiko tik iš. kitų kraštų gautomis me
džiagomis. Atimk kitus kraštus ir ji kaip 
bematant susmuks.

Šitaip, suėmus trumpai, žurnalistas 
Oswald Dutch žiūri į busimąją invazi
ją. Be abejo, jis teisingai nušviečia da
lykų padėtį, nors ne visai pilnai.

Palankiai rašydamas apie antrąjį 
frontą, jo reikalingumą, ponas Dutch 
nepamini dar vieno svarbaus fakto: Jei
gu antrasis frontas Europoje būtų ati
darytas, vokiečiai būtų priversti permes
ti daugiau savo karinių jėgų iš Rytų 
Fronto į Vakarų Frontą. Tuomet Rau
donoji Armija galėtų parodyti pilnąją 
savo jėgą priešo mušimui. O jeigu Hit
leris iš Rytų Fronto nepaimtų daug ka
riuomenės, tai Jungtinės Tautos iš vaka
rų jį galėtų smarkiau pliekti.

Kitais žodžiais, antrasis frontas yra 
labai reikalingas Vokietijai sumušti, — 
greičiau ir pasekmingiau sumušti, su 
mažiau iškaščių.

Štai, kodėl žmonės, kuriem rūpi ma
tyti juo greičiau Vokietiją sumuštą, 
nuolat reikalauja, nuolat kelia savo bal
są, kad antrasis frontas būtų atidary
tas greičiausiai galimu laiku!

Ar jau pr įsidėjai prie sukėlimo Ant
rosios Karines Paskolos? Ar pirkai karo 
bony?

Lietuviai Didvyriai
Vilnis rašo: . 
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“Rusų dienraštis “Ruskij Golos” (New 
Yorke) įtalpino pranešimą iš Maskvos 
(data 9 balandžio) apie didvyrišką pasi
žymėjimą trijų lietuvių raudonarmiečių.

“Jų vardai: Antanas Tamošiūnas, Jo
nas Simųkonis ir Antanas Slapšys. Tie 
vyrai savo laiku kąriavo Ispanijoj. An
tanas Tamęšiūnas, buvęs argentinietis.

“Neseniai Vilnyje buvo išspausdintas 
A. Tamošiūno laiškas, kurį jis parašė 
savo dėdei Clevelandan. Savo laiške jisai 
rašę apie lietuviškus Raudonosios Armi
jos dalinius.

“Ruskij Gplos praneša, kad tie trys 
lietuviai raudonarmiečiai, apsiginklavę 
antitankinėm šaudyklėm, nutildė du 
priešo kulkosvaidžius. Tolimesnėje kovos 
eigoje jie nudėjo visą eilę priešų. Tamo
šiūnas sviedė į vokiečių būrį rankinę 
granatą. Jis žuvo, bet hitlerininkų žuvo 
aštuoni.

“Sitnukonis sunkiai sužeistas. Apie 
Slapsio likimą nepranešama.

“Tų trijų lietuvių raudonarmiečių 
narsumas, iniciatyva ir pasišventimas 

padėjo sovietų jėgoms užimti svarbią 
aukštumą.

“Garbe Tamošiūnui, garbė jo kovos 
draugams J

“Lietuvių tauta gali didžiuotis tais 
karžygiais!”

<6,
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Tarp tos rūšies žiurkučių, mūsų nelaimei, yra ir lietuviškų . .

Perspėjo Apie Nacių 
Propagandų

Mūsų šalies valstybės se
kretoriaus pagelbininkas 
Mr. Adolf A. Berle pareiš
kė, kad Jungtinėse Valsti
jose tūlos grupės veda Hit
lerio propagandą kiršinda- 
mos žmones prieš Amerikos 
talkininkes — Sovietų Są
jungą ir Angliją.

Jis sakė, kad nėra jokio 
pavojaus bijotis Sovietų 
Sąjungos žygių, kad* nėra 
planuojama sudaryti “sa
nitariškas užtvaras” prieš 
Sovietų Sąjungą iš valsty
bių grupių ir kad pasauliui 
po karo bus labai reikalin
gas Sovietų' Sąjungos ben
dradarbiavimas ir pasaulio 
bendradarbiavimas su ja. 
Taipgi sakė, kad, tai nacių 
propaganda, kada tūli žmo
nės kalba, kad būk po karo 
laimėjimo “pasaulinę pre
kybą užgrobs vien Angli
ja.”

Ką gi reiškia šie pareiš
kimai Mr. Berle? Tai reiš
kia uždavimą į akį tiems 
hitleriškiems elementams, 
kurie pastaruoju laiku taip 
bjauriai niekina Sovietų 
Sąjungą ir nori įnešti skili
mą į Jungtinių Tautų tar
pą. Palukštenkime tuos 
klausimus skyrium.

(1) Hitlerio propagandis
tai skelbia, kad būk nacių 
Vokietija gelbėja pasaulį 
nuo “bolševizmo pavojaus”. 
Naciai turi tikslą tą skelb- 
damia įnešti nesutikimų 
tarpe Anglijos ir Amerikos, 
iš vienos pusės ir Sovietų 
Sąjungos iš kitos. Jie net 
skelbia, kad kada naciai ka
rą pralaimės, tai būk tada 
Sovietų Sąjunga įves ko
munizmą ne vien visoj Eu
ropoj, bet ir Amerikoj. Jų 
tą propagandą platina tūli 
elementai tarpe Amerikoje 
gyvenančių žmonių.

Užtenka paimti lietuvių 
tokius laikraščius, kaip Ke
leivis, Naujoji Gadynę, 
Naujięnęs, Draugas ir pa
našius, kaip tuojau į akis 
metasi tų laikraščių ši lini
ja. Tokioj dvasioj tautinin
kai, klerikalai ir socialis
tai pravedė savo mitingus 
neva minėjimui “Lietuvos 
nepriklausomybės,” kur 
bjauriai niekino Sovietų 

Sąjungą, kur žmones gąsdi
nę “bolševimų” kuy karto
ję tuos melus, kuriuos pa

ruošė Berlyne nacių kuko- 
riai.

Tokioj dvasioj rašo tūla 
ir angliškoji spauda. Tokioj 
dvasioj rašo jie teisin
dami išdavikus Ehr
lich ir Alter. Ben
drai jų visų tikslas —bau
ginti žmones Sovietų Są
junga, kad sulaikyti jai 
medikalę ir kitokią pagel- 
bą, kad kurstyti žmones, 
prieš ją, kurie nėra pilnai 
susipažinę su Sovietų Są
jungos nauja santvarka.

Mes seniai sakėme, kad 
kas veda tą propagandą, 
tas padeda priešams, tas 
praveda Hitlerio propagan
dą, tas pasidarbuoja Hitle
riui, tas kenkia ne vien So
vietų Sąjungai, bet ir Ame
rikai karą išlaimėti.

Ir štai dabar išėjo vals
tybės sekretoriaus pava
duotojas ir pareiškė, kad 
Sovietų Sąjungos nereikią 
bijotis, kad kas veda tą. 
bauginimo propagandą, tas 
praveda nacių propagandą. 
Pažiūrėsime, ar tie lietuvi
ški laikraščiai susilaikys 
nuo tos nacių propagan
dos?

(2) Iš pirmo klausimo iš
kyla ir antras “sanitariš
kas užtvaras.” Ką gi jis 
reiškia? Tai sena reakci
ninkų pozicija ir jų bjauri 
politika linkui Sovietų Są
jungos, kuri tai politiką 
daug kalta ir už dabartinį 
karą,

Kada Rusijoj 1917 me
tais. įvyko darbo žmonių 
revoliucija, kada darbo 
liaudis įsteigė Sovietų tvar
ką, tai reakcininkai išgal
vojo, kad sovietinė tvarka 
yra “liga”, “pavojus civili
zacijai,” “pavojus kultū
rai” ir jų pastangomis bu
vo sudarytas “sanitarinis 
užtvaras” — iš Fįtiljia^idį- 
jds, Estijos, Latvijos, Lie
tuvos, įęnkijęs iy 
jos, kaip kokis retežis, ku
ris turėjo apsaugoti Euro
pą nuo “bolševizmo pavo
jaus.” Daugiausiai tai bu
vo Franci jos reakcininkų 
išmislas, kurie stengėsi 
viešpatauti Europoj., kurie 
buvo sudarę visokias “di
deles ir mažas antantes”, 
tai yrą valstybių grupes.

Kaip tinome, tąs “sani- 
tą.rinis užtvaras” sųbyręjo

šio karo išvakarėse: Fin- 
liandijos ponai buvo atmes
ti nuo Leningrado, Estija, 
Latvija ir Lietuva įvedė ta
rybinę tvarką ir įstojo į 
Sovietų Sąjungą. Vakarinė 
Ukraina ir Baltrusija išsi
laisvino iš po lenkų ponų 
ir susijungė su Sovietų Uk
raina ir Baltrusija, tai yra 
tapo dalimis Sovietų Są
jungos; Bessarabijos žmo
nės apsijungė su savo bro
liais, gyvenančiais Sovietų 
Sąjungoj ir įsteigė Molda
vijos Socialistinę Sovietų 
Respubliką, žodžiu, tas 
“sanitarinis užtvaras,” tas 
valstybių retežis, kuris bu
vo sudarytas smaugimui 
Sovietų Sąjungos, subyrėjo.

Bet “sanitarinio užtvaro” 
reakcinė viltis neišgaravo 
pas tuos, kurie baisiai ne
apkenčia Sovietų Sąjungos, 
kurie baugina pasaulį “bol
ševizmu.” Jie ir dabar sto- 
rojasi, kad po karo užbai
gos vėl būsų sudaryta pa
naši padėtis, kaip ji buvo 
sudaryta 1919-1921 metais, 
jie nori vėl sudaryti tą “sa
nitarinį užtvarą.” Paimki
me lietuviškus smetoninin- 
kus ir kitus elementus, jie 
nori ne vien fašistinės Lie
tuvos, kad vėl Smetona 
smaugtų lietuvius ir šaudy
tų, bet jie “užstoja” net Es
tiją, Finliandiją, Latviją, 
nori didelės Lenkijos, ku
riai gatavi Vilnių atiduoti, 
nori nuo Sovietų Sąjungos 
atplėšti Sovietų Ukrainą ir 
grąžinti dvarponių viešpa
tavimą, nori atplėšti Balt
rus! ją, Gruziją, Armėniją, 
o pačiai Rusijai grąžinti, 
jeigu ne kokį caro giminai
tį, tai nors Kerenskį. Ir jie 
šaukią už tą “sanitarinį už
tvarą.”

Suprantama iš to išplau
kia užpuolimas ant Sovietų 
Sąjungos, kuri taip didvy
riškai kariauja už mūsų vi
sų reikalus, kuri tiek daug 
žmonių neteko, kuri tiek 
daug Amerikos žmonių gy
vasčių išgelbėjo!

Mr. Berle sako, kad Ame
rikos valdžioj nėra jokių 
planų vęl įsteigimui “sani
tarinio užtvaro,”, arba re
težio iš “bufęriškų valsty
bių.” Jis tą pareiškė, vei
kiausiai, todėl, kad tūli ele
mentai savo prakalbose ir

spaudoj apmeluoja Roosę- >. 
velto valdžios politiką, pa
sakodami, būk mūsų val
džia stoja už tokį valstybių 
užtvarą prieš Sovietų Są
jungą.

(3) Aišku, kad jeigu An
glijos, Francijos ir Ameri
kos vyriausybės pirm šio 
karo būtų bendradarbiavę 
su Sovietų Sąjunga, jeigu 
būtų daugiau buvę vienin* 
gurno, tai ir šio karo nebu 
cų. Visi žinome, kaip Ispa* 
nijos liaudis kovojo 1936- 
19319 metais ir visomis pa
stangomis Sovietų Sąjunga 
gelbėjo Ispanijos liaudžiai. 
Jeigu Anglija, Franci j a ir 
Amerika būtų atėję Ispani
jos liaudžiai į pagelbą, tai * < 
ten būtų nusuktas sprandas 
Hitlerio ir Mussolinio fašis
tams ir šio karo nebūtų bu
vę.

Arba kada Hitleris pasi
nio j o pavergti Čechoslova- 
kiją, jeigu tada Franci ja ir 
Anglija, vieton pataikauti 
Hitleriui, vieton bijotis So
vietų, o būtų priėmę So
vietų Sąjungos planą— gin
ti Čechoslovakiją, tai tada 
būtų Hitleriui ir Mussoli- 
niui nusuktas sprandas ir 
šio didžiojo karo nebūtų. 
Nelaimė demokratinio pa
saulio tame, kad jis neno- S 
rėjo bendradarbiauti su 
milžiniška Sovietų Sąjun
ga.

Ir štai yra aišku, kad 
kada šį karą užbaigsime, 
kuris taip yra sunkus ir 
dar daug kainuos, tai, kad 
pasaulyj būtų taika, tai 
Amerika, Sovietų Sąjunga 
ir Anglija turės labai glau
džiai sugyventi, prižiūrėti 
pasaulyj tvarkos, kad ne
atsirastų naujas Hitleris, 
kad vėl neuždegtų pasaulį 
karu. Ir aišku, kad negali- 

, ma pasaulyj išlaikyti taiką 
nesiskaitantį su tokia milži
niška šalimi, kokia yra So
vietų Sąjunga.

Bet ir šiuo klausimu hit
leriški elementai baugina 
žmones, kad būk Trečias 
Pasaulinis Karas gręs ne 
iš kokio, naujo reakcininko, 
kaip Hitleris, bet būk Ame
rikai ir Anglijai reikės ka
riauti prieš Sovietų Sąjun
gą. Tai nacių propaganda, 
kad įnešti nesutikimų tar
pe Amerikos ir Anglijos iš 
vienos pusės ir Sovietų Są
jungos iš kitos. Jie supran
ta, kad jeigu Sovietų Są
jungoj žmonės bijos Angli
jos ir Amerikos, tai tarpe 
Jungtinių Tautų nebus vie
nybės ir jos karą pralai
mės, o Hitleris, Mussolinis 
ir Japonija išlaimės.

Tą nacių propagandą, 
kad būk Trečias Pasaulinis 
Karas gręsia iš Sovietų pu
sės, jau daug kartų pasmer
kė demokratiniai vadai. Ir 
dabar Mr. Berle pareiškė, 
kad pasaulio taikos išlaiky
mui, išgelbėjimui žmonijos 
nuo naujos katastrofos bus 
reikalingas nuoširdus ir 
glaudus sugyvenimas Ang
lijos ir Amerikos iš vienos 
pusės ir Sovietų Sąjungos 
iš kitos.

Žinoma, to nebūtų gali
ma laukti, jeigu Sovietų Są
jungos vyriausybė bijotų 
kokių suokalbių iš Anglijos 
ir Amerikos pusės, jeigu 
Anglija ir Amerika planuo
tų vėl apsupti Sovietų Są
jungą fašistinių valstybėlių 
grupe, kaip ji buvo apsup
ta po Pirmojo Pasaulinio 
Karo.

V. S.

OJųey, Md. — Amerikos 
vidaus reikalų sekretoriaus 
Ickes farmoj dirba trys 
jauni japonai, baigusieji 
Calif ornįjos. Technologijos 
Institutą.

< . >''?W...
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Trečias puslapi*

Lietuvių Meno 
Reikalai

LMS III APSKR. KONFERENCIJA
Išrodo, kad mes lyg ir pamirštame sa

vus meno reikalus, o tą laiką atiduoda
me tiesioginiam karo rėmimui. Tiesa, 
kad karo laimėjimas yra pirmoj vietoj. 
Bet ir karas yra tam, kad žmonės lais
vai galėtų plėsti savo kultūrą, meną. O 
menas taipgi turi padėti karą laimėti.

Tokiame momente įvyksta LMS III 
Apskričio konferencija. Ši konferencija 
turi būt ne tik organizacijų ir asmenų, 
kurie tiesioginiai veikia meno srityje. Ji 
turi būt konferencija viso meniškojo, 
kultūriškojo pažangiųjų lietuvių judėji
mo. Tad šioje konferencijoje turi daly
vauti ne tik parinkti meninių organiza
cijų delegatai, bet ir nariai, veikėjai. Vi
sų yra pareiga, kaip sustiprinti, gerinti 
meninį mūsų judėjimo frontą. Visų or
ganizacijų nariai kviečiami dalyvauti.

Kurie negavo pakvietimus, arba dar 
neskaitė pirmesnius pranešimus apie šią 
konferenciją, tai šį pranešimą perskaitę, 
žinokite, kad jūsų pareiga konferencijoj 
dalyvauti. Konferencija vieša dėl visų.

Konferencijoj buvo duota (1) LMS 
Centro pranešimas; (2) Jono Valenčio 
paskaita; (3) Bronės Šaknaitės refera
tas, kaip tvarkyti chorus pasikeitus bal
sams; (4) Apskričio valdybos praneši
mas; (5) tarpe sesijų bus rodoma tinka
mos filmos; (6) atstovų ir svečių kalbos.

Žinoma, seks diskusijos, kas galima 
veikti šiame karo laikotarpyj, kaip ge
riausia sujungti ir suorganizuoti visos 
jėgos meno veiklai. Visi kviečiami su su
manymais, patarimais.

LMS III Apskričio konferencija įvyk
sta balandžio 18 d., Laisvės svetainėje, 
Brooklyne. Pradžia 10 vai. ryto.

PRISIUNTĖ DUOKLES Į 
LMS CENTRĄ

Pereitą mėnesį į Lietuvių Meno Są
jungą duokles už šiuos metus prisiuntė: 
LDS 37 kp., Wilmerding, Pa., $5.00; 
Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubas, Los 
Angeles, Calif.,—$3.00; Senas Vincas 
(pavienis) — $2.00; LMS III Apskr.— 
$40.00; LLD 40 kp., Pittsburgh, Pa. — 
$5.00; Lietuvių Moterų Pažangos Kliubo 
Choras, Detroit, Mich. — $5.00; Mote
rų Kultūros Kliubas, Chicago, Ill. — 
$5.00; Lyros Choras, Wilkes-Barre, Pa. 
— $5.00; LLD 185 kp., Richmond Hill, 
N. Y. — $3.00.

Bet pavienių narių šiais metais mažai 
gauname. Dar tik maža dalis pavienių, 
kurie pereitais metais buvo LMS na
riais, prisiuntė duokles už šiuos metus. 
Mes prašome visų draugų atsinaujinti 
savo narystę LMS organizacijoj.

VEIKALŲ RAŠYMUI KONTESTAS
Kaip žinoma, LMS Veikalų Rašymo 

Kontestas turėtų baigtis su 1 d. gegužės, 
1943 metų. Tačiaus šis klausimas disku- 
suota LMS vėliausiam posėdyje ir nu
tarta kontesto laikas pratęsti iki 1 d. 
rugpjūčio. Pridėta dar 3 mėnesiai laiko. 
Ypač atėjus vasarai, kuomet sumažėja 
mūsų veikla svetainėse, gal rasis dau
giau laiko panaudoti kūrybai. Prizai už 
geriausius veikalus — $50.00; $30.00 ir 
$20.00.

Mes kviečiame visus tuos draugus ir 
drauges, kurie manė nesuspės iki 1 die
nai gegužės, tęsti arba imtis darbo da
bar. V. Bovinas, LMS Sekr.

.“i 
y

Anglis ir Mainieriai
O, anglis, anglis kokia galinga: 
Šilumą duoda, ralus ji suka ... 
Betgi kasėjams ji yr’ nuodinga: 
Visų sveikata greit čia susmunka.

Gražų, malonų, auštantį rytą, 
Kuomet švelnutis vėjelis plaukia, 
Anglių kasėjai stoja į glitą;
Tuoj bus gelmėse!—ten darbas laukia.

Anglį jie šaudo, skaldo, kapoja, 
Vagonus krauna, ramsčius sustato. 
Prakaite mirksta, dulkėms kvėpuoja, 
—Rytmečio saulės niekad nemato.

Mainų tos dulkės plaučius suėda; 
Jauni dar vyrai kvapo pristinga. 
Tokių krūtinėj “gaidukai gieda.” 
Mirtis juos kerta,—gyvent netinka.

Anglių tos mainos žmones vis ryja: 
Muša kasėjus, kai uolos griūva.
Gazų sprogimai kitus praryja, 
Anglių kasėjai nuolat čia žūva.

Jaunas ir tvirtas ir tik vedęs, 
(Jis draugę savo labai mylėjo) 
Mainų gelmėse mirtį suradęs, 
Anglių sutrintas grabe gulėjo!

Štai naujas vaizdas širdį man varsto:
Sūnus iš karo, tėvas iš mainų, 
Abu užmušti, lavonais virsta, 
Jiedu be laiko į kapus eina!

O, anglis, anglis kokia galinga:
Šilumą teikia, laivus ji varo,
Bet ji kasėjams labai blėdinga, 
Iš tvirtų vyrų lavonus daro!

J. Bijūnas.

Laiškas iš Vokietijos
Antanas Venclova

Tu sakei man, brangusis, kad niekad 
Neišskirs mūs nė grabo lenta.
Aš rašau tau—ir popieriaus lapas— 
Tartum įkapių drobė balta.

Vadinau tave mylimu, mielu, 
Vadinai mane savo žmona.
Kam aš skųsiuos šią rūsčiąją naktį, 
Jei ne tau, o gyvybė mana?

Gali būti, mano sielvartą juodą 
Širdis tavo iš tolo pajus, 
Jeigu vėjas vakaris nuneš tau 
Mano laiško mažus skutelius.

Nepažintum manęs, o brangusis, 
Jei netyčia sutiktum mane!
Tu manytumei šmėklą išvydęs 
Neramiam ir skausmingam sapne.

Tolimoj ir tamsioj Vokietijoj,
Vos pilka ima aušti diena,
Aš jau stoviu prie fabriko staklių, 
Vos gyva, sumušta, alkana.

Mano motina mirė nelaisvėj.
Broliai grumias su priešu miškuos. 
Kas mane, vargšę silpną našlaitę, 
Suramins, ir priglaus, ir paguos? •
Štai, miegu aš, ant žemės parkritus,— 
Mane dengia padangė gili.
Lietuva man vaidinas per sapną, 
Gaudžia, ošia miškai jos žali.

Aš svajoju mūs tolimą kraštą, 
Drungną vėją, upes ir žvaigždes.
Jos užgeso man, bet tavo akys 
Manyje niekados neužges.

Aš žinau — tu toli, ten, kur kaujas 
Raudonieji pulkai ugnyje.
Laukia jūsų išvargus gimtinė, 
Laukiu jūsų ir aš draug su ja.
Kai ant žemės aš padedu galvą, 
Iškankintą juodųjų minčių, 
Išgirstu toly dundančius žingsnius,- 
Jūsų pergalę greitą jaučiu.
Tik greičiau, tik greičiau, mylimasis! 
Juk žinai — su taviųi aš kartu,

Kovo mėnesį vienu kartu virš 100 asmenų, vyrų ir moterų, atstovaujančių 28 tautines 
grupes, davė kraujo Raudonajam Kryžiui (2 E. 37th St., New Yorke). Dalis davėjų 
buvo apsirengę tautiniais kostiumais, kaip matosi nuotraukoje. Lietuvius ten atstova
vo LDS Centro raštinės tarnautojai ir Laisvės redaktorius.

Menas ir Literatūra
Menas ir literatūra visa- 

sada daug svėrė mūsų tau
tos gyvenime, ypač jos ko
vose dėl laisvės ir tautinės 
kultūros. Jau sunkiais bau
džiavos laikais mūsų liaudis 
raminosi savo dainomis, vė
liau mūsų rašytojai savo 
raštais žadino lietuvių tau
tą į kovą dėl šviesesnio, 
laisvesnio gyvenimo.

šiandien, kai lietuvių tau
ta vėl yra patekusi į mirš
tamą pavojų, kai jai vėl 
tenka vesti žūtbūtinę kovą 
su amžinaisiais savo prie
šais, vokiškais grobikais, 
mūsų menininkai ir rašyto
jai pasireiškia kaip aktingi 
tos kovos dalyviai.

Kada kelią,per kraują ir ugnį 
Skini durtuvu, automatu.

Kai stovėdama ryt vėl prie staklių, 
Keiksiu savo nelaisvės dienas, 
Slapta, priešu klastingam nematant, 
Sugadinsiu ašai mašinas.

Tavo gerą ir tolimą veidą
Mano mylinti glostys ranka, 
Kada priešui už panieką mano 
Užmokėsi tu švino kulka.

Tu sakei man, brangusai, kad niekad 
Neišskirs mūs nė kapas tamsus. 
Nugalėsiu vergovę ir mirtį, 
Iškentėsiu aš sųiūgius visus,

Jeigu jausiu, kad tu kaip didvyris 
Ugnyje, dundesy geležies 
Išvaduot mūsų gimtojo krašto 
Ir atkeršyti priešui veržies.

Tu už ašaras mano atkeršyt 
Ir už panieką priešui turi, 
Kada sprendžiamon eisi atakon, 
Mylimasis, narsusis kary!

Ir kada susitiksim laimėję, 
Taip tave apkabinsiu tada, 
Kad jau niekad, o mylimas, mielas, 
Neišskirs mūs nė grabo lenta!
Maskva, 1942. X. 29.

FILMOS
“FLIGHT FOR FREEDOM.” .

FLIGHT FOR FREEDOM RKO Ra
dio Picture. Vyriausiose rolėse yra šitie 
žymūs vaidintojai: Rosalind Russell, 
Fred MacMurray, Herbert Marshall, 
Edward Cianelli, Walter Kingsford. Ro
doma Radio City Music Hall, New Yor- 
ko mieste.

“Flight for Freedom,” neišvengiamai, 
yra tampriai susijusi su dabartimi fil
mą, nors joje užima vietą daugiausiai 
veiksmai, atlikti 1937 metais. Jauna, 
grąkšti amerikietė pasirįžta patapti žy
mia lakūne. Ji mojasi apskristi visą že
mės ritulį. Jai laivyno departmentas pa
veda atlikti svarbią pareigą, — sužinoti, 
ką japonai daro tam tikrose Pacifico sa
lose, kurias jie pasiėmė “globoti” — 
salose, labai strateginiai svarbiose Ame
rikai. Ir jaunoji lakūnė pasirįžta jai už
dėtą pareigą atlikti. Ir ji atlieka, nors 
ne taip, kaip buvo manyta.

Filmoje įdomiai pavaizduojama japo
niškų šnipų “žygiai,” — kaip prieš karą 
japonai buvo išplėtę savo žvalgybą, se
kusią kiekvieną amerikiečių lakūnų ju
desį.

Filmą pilna staigmenų, netikėtumų. 
Romantišką filmos dalis taipgi užiman
ti. Kitais žodžiais, “Žygis dėl Laisvės” 
įdomi filmą, verta pamatymo. Ndrs.

. TRUMPAI APIE KITAS 
SVARBIAS FILMAS.

Capitol Teatre, New Yorke, prasidėjo 
rodymas HANGMEN ALSO DIE. Tai 
filmą apie nacių gestapo viršininko nu- 
galabinimą. Tarp kitų vaidintojų, yra 
Brian Donlevy, Walter Brennan, Anna 
Lee, Gene Lockhart ir Dennis O’Keefe.

Globe Teatre, New Yorke, pradėta ro
dyti nepaprastai gera filmą, dokumenta- 
linė filmą DESERT VICTORY. Tai fil- 
ma, parodanti vaizdais karo veiksmus 
Afrikos tyruose.

DESERT VICTORY filmą Churchil- 
las pasiuntė Tarybų Sąjungos premje
rui Stalinui’dovanų, Šiuo metu, praneši
mai skelbia, ši filmą rodoma ir Maskvos 
kinuose.

Rivoli Teatre, New Yorke, teberodo- 
ma garsioji filmą THE MOON IS 
DOWN, padaryta pagal John Steinbecko 
garsiąją novelę tuo pačiu vardu. Šioje 
filmoje vaizduojama nacių įsiveržimas į 
Norvegiją ir Norvegijos žmonių kovos 
prieš žvėriškuosius okupantus.

Embassy Newsreel Teatruose, kaip 
kas savaitę, taip ir šiuo metu rodomi 
svarbiausieji įvykiai, atsitikę vėliausiuo
ju laiku visuose pasaulio kampuose. 
Pav., Bismarko jūros mūšis — įdomiai 
nufilmuotas.

Prieš stebėtojo akis matosi generolo 
MacArthuro karžygių smūgiai, kertami 
japoniškiems laivams, bandžiusiems nu
gabenti pastiprinimų į Naująją Gvinė
ją; 22 japoniški laivai tapo nubugdyti 
jūros dugnan.

Paduodama vaizdų iš. Rytų fronto. Be 
to, parodoma, kaip prezid. Rooseveltas 
pradėjo Antrosios karo paskolos bonų 
pardavimo kampaniją; vice-prezidentas 
Wallace Čilėje — kaip jis ten buvo pri
imtas. Ir daug kitų labai įdomių įvykių 
stebėtojas matys paveiksluose.

Jeigu hitlerinių gaujų 
trempiamoje ir krauju lais- 
stomoje Lietuvoje mūsų 
menas ir literatūra yra 
priversti skursti, kęsti fa
šistinę vergovę užčiaupto
mis lūpomis ir supančioto
mis rankomis, tai juo gar
siau lietuvių rašytojų žo
dis, lietuviška daina ir mu
zika skamba mūsų bendro
je tėvynėje — Tarybų Są
jungoje.

Tėvynės karo metu mūsų 
rašytojai sukūrė ne vieną 
kovingą eilėraštį, dainą, 
apsakymą. Jų žodis radijo 
bangomis ir kitais būdais
nuolat pasiekia pavergtąją 
Lietuvą, jis nueina ir ligi 
tolimosios Amerikos, kur 
jo' atidžiai klausosi šimtai 
tūkstančių mūsų brolių a- 
merikiečių lietuvių. Lietu
viška daina, nešama mūsų 
dainininkų, skamba net to
limiausiose didžiosios tary
binės tėvynės vietose. Jau 
sukurtas lietuviškas meno 

ansamblis, išvystvta platus 
meninis saviveiklos darbas 
mūsų tautiniuose Raudono
sios Armijos daliniuose, iš
leista ir leidžiama eilė nau
jų mūsų dailiosios literatū
ros knygų, suruošta kelias
dešimt literatūros vakarų 
bei koncertu.

Mūsų literatūra ir menas 
Tėvynės karo metu, kaip ir 
kitu mūsų socialistinės tė
vynės tautų menas aktin
gai eina kovos tarnvba, ati
duoda visas geriausias sa
vo iė^as vienam didžiajam 
tikslui — juo greitesniam 
hitlerizmo sutriuškinimui. 
“Tarybų Lietuvos” meno 
ir literatūros priedas ir 
sieks parodvti skaitvtojams 
mūsų menininkų bei rašy
toju darbą Tėvynės karo 
metu.

(Iš Menas ir Literatūra)

Scena iš veikalo “Flight for Freedom”—rodomo Ra
dio City Music Hall.



Ketvirta* Puslapis

ATIDENGTAS VOKIEČIU 
NACIU SUŽVĖRĖJIMAS

Apie Vokiečių Fašistų įsiveržėlių Kriminalystes Miestuos Viazma, Gžatsk 
ir Syčevka, Smolensko Rajone ir Mieste Rržev, Kalinino Rajone

KAS NAUJO CHICAGOJE?
šeštadienis, Baland. 17, 1943

(Pabaiga)
Sunaikinimas miestų, namų, kultūrinių 

įstaigų ir bažnyčių
Vokietijos* militariniai vienetai piešia 

ir naikina gyvenamus namus, kultūri
nes įstaigas ir bažnyčias. Ir tai nėra 
koks nors nepaprastas pasielgimas ats
kirų nedisciplinuotų vienetų, bet planin
ga sistema, kurią nustatė aukštoji vo
kiečių komanda.

Rževo, Syčevkos ir Gžatsko distriktuo- 
se naikino miestus ir kaimus, plėšė ra
mius civilinius gyventojus ir kultūrines 
įstaigas bei bažnyčias vokiečių armijos 
87-tos Infąnterijos Divizijos vienetai po 
leitenanto gen. Studnitz vadovybe, vie
netai majoro gen. Brauno 129-tos Infan- 
terijos Divizijos, majoro gen. Meller 72- 
ros Infąnterijos Divizijos, maj. gen. E- 
berdin 14-tos Motorizuotos Divizijos, 
mj. gen. Schoenemann 337-tos Infante- 
rijos Divizijos ir gen. Greinerio 268-tos 
Infąnterijos Divizijos.

Viazmoje ir Gžatske komandieriai ma
joro generolo Mercker 35-tos Infanteri- 

. jos Divizijos, maj. gen. Scherrer 252-ros 
Infąnterijos Divizijos ir maj. gen. Rop- 
pert 7-tos Divizijos vienetų pasiuntė 
specialius būrius padegėjų ir minininkų 
padeginėti ir sprogdinti namus, mokyk
las, teatrus, kliubus, muziejus, knygynus, 
ligonines, bažnyčias, krautuves ir dirbtu
ves, kurie paliko tiktai pelenus ir griu
vėsius, besitraukdami atgal. Viazmoje 
iš 5,500 pastatų tiktai 51 vienas medinis 
pastatas išliko nesunaikintas. Čionai 
1943 metais tarpe vasario 20 ir kovo 6 
vokiečiai įvykdė 476 eksplozijas, kurios 
sunaikino dvi ligonines, vieną motinys
tės ..namą, moterų ir vaikų patarimo na
mą, tuberkulioze dispensariją, tuberku
lioze sanatoriją, dvi poliklinikas, miesto 
vaistinę, 15 pradinių mokyklų, mokyto
jams paruošti mokyklą, dvi medicinos 
mokyklas, miesto teatrą, cinemą, cent- 
ralinį miesto knygyną, pijonierių kliubą, 
keturius darbininkų kliubus, vieną vaikų 
namą, penkias vaikų auklėtuves, ketu
rius vaikų darželius, mokytojų kliubą, 
Raudonosios Armijos kliubą, vasarinį 
teatrą, kolektyviečių kliubą, valstybės 
banką, taupymo bankus, miesto sovieto 
pastatą, distrikto pildomojo komiteto 
buveinę, miesto prekybos butą, distrikto 
kooperatyvo patalpą, liaudies teismabu- 
tį, prokuroro raštinę, miesto maudynę ir 
kepyklą. Dviejuose miesto parkuose visi 

» medžiai nukirsta.
Pasitraukdami iš Viazmos vokiečiai 

užnuodijo daugumą šulinių, susprogdino 
Dukovskaja ir Troitskaja bažnyčias, 
Egoryevska, Zuvjev, Frolov, Suslenko ir 
Smolensk tiltus. Gžatske iš 1,600 pasta
tų sveikais paliko tiktai 300. Tarp kitų, 
sekami pastatai buvo susprogdinti arba 
sudeginti: miesto elektros pajėgos sto
tis, vandens darbų stotis, ligoninė, agri
kultūros mokykla, dvi mokyklų dormito- 
rijos, mokytojų kliubas, vaikų auklėtu- 
vės, Lenino vardu vaikų darželis, cine
ma, miesto kliubas, Raudonosios Armi
jos kliubas, kepykla, maudynė, koopera
tyvų fabrikas, paliegėlių narnas^ distrik
to veterinarinė ligoninė, distrikto mili- 
tarinio komisarijato namas ir kiti vals
tybiniai pastatai bei įstaigos.

Gžatske bažnyčios paverstos į sandė
lius ir a r k 1 y d e s. Blagoveščensk 
bažnyčioje vokiečiai įsteigė gy
vulių skerdyklą. Predtečenskaja baž
nyčią ir Kazanskaja katedrą su
sprogdino. Miesto šuliniai buvo užnuo
dyti ir užminuoti.

Syčevkoje iš 1,000 gyvenamų namų 
770 buvo susprogdinta arba sudeginta. 
Muziejus paleistas į pelenus. Daugiau 
kaip 5,000 piešinių, tarp kurių buvo kū
riniai Repino, Levitano, Perovo, Aiva- 
zovskio, Korovino ir kitų, sunaikinta.. 
Sunaikinta taipgi Antokolskio skulptū
ros ir 17-to, 18-to ir 19-to šimtmečio 
meno meisterių auksiniai, sidabriniai ir 
bronziniai kūriniai. Žuvo muziejaus is
toriniam ir etnografiniam departmente 
didžiausios istorinės svarbos 

priešistorinio žmogaus įrankių rin
kinys. Sekami pastatai susprog-

dinta arba sunaikinta: trys viduri
nės ir dvi pradinės mokyklos, ama
tų mokyklos, kolektyvio žemės ūkio mo
kykla, mokytojų kliubas,' pionierių kliu
bas, knygynas, ligoninė, valgykla, du 
vaikų namai, vandens pumpų stotis, mie
sto poliklinika, telegrafo stotis, radijo 
stotis ir kiti visuomeniški įrengimai.

Tarpe kovo 5 ir 6 naktį, išvakarėse 
pasitraukimo iš Syčevkos, vokiečiai oku
pantai išsprogdino septynias bažnyčias, 
tarpe jų istorinę Senąją Graikų bažny
čią, Kapdnių bažnyčią, katedrą ir klioš- 
torių. Fašistai išniekino rusų žmonių re
liginius jausmus. Syčevkoje jie leido 
Kapinių bažnyčią atidaryti pamaldoms. 
Žmonės susirinko bažnyčion šventadie
niais drabužiais apsirėdę. Tuomet vokie
čiai apsupo bažnyčią, išvarė tikinčiuo
sius laukan ir juos apiplėšė.

Syčevkos distrikte iš 248 kaimų vo
kiečiai okupantai visai sudegino 137 
kaimus. Jie senąjį rusų miestą Rževą pa
vertė į griuvėsius. Iš 5,443 pastatų maž
daug sveikais išliko tiktai 495. Ten fa
šistai sugriovė ir sudegino dramos te
atrą, cinemą, etnografinį muziejų, pijo
nierių palocių, centralinį knygyną su jo 
60,000 knygų, tris kliubus, 22 pradines 
ir vidurines mokyklas, ekonominio pla
navimo ir agrikultūros mokyklas, dakta
rų asistentų ir akušerkų mokyklą, poli
kliniką, moterų patarimo stotį, dispen
sariją (beturčių gydinyčią), ligoninę, 
maudynę, elektros stotį ir kitas svarbias 
įstaigas.

Geležinkelių įrengimus sugriovė; pra
monės įstaigų įrankius išsigabeno Vo
kietijon.

Dirbtuvės No. 307 pastatus, bravorą, 
žibalo dirbtuvę, mekanišką dirbtuvę, 
lentpjuvyklą, šilkinę ir guzikinę dirbtu
ves ir daugybę kitų įmonių sudegino ar
ba sugriovė. Vokiečiai išsprogdino gele
žinkelio tiltą ant Volgos ir penkius til
tus ant Cholinka upės.

Ržev mieste fašistai iškirto visus me
džius iki vienam parkuose ir kiemuose. 
Jie sugriovė Uspenskio katedrą ir seka
mas bažnyčias: Varvarinskają, Edino- 
verčeskają, Ekaterininskają, Antrąją 
Pokrovskają, Senojo Tikėjimo, Trečiąją 
Pokrovskają, Smolenskają, Kazanskają, 
Seno Tikėjimo Predtečenskają, Vladi- 
mirskają, Spaskają, lenkų bažnyčią ir 
kitas. Vokiečiai apiplėšė Pokrovskają ir 
išsivežė viską, kas tik turėjo kokios nors 
vertės. Bažnyčiose vokiečiai buvo įsistei
gę kareivines. Jie nušovė kunigą Andrei 
Popov. Prieš pasitraukimą naciai užmi
navo Pokrovskają bažnyčią ir paskui ten 
sugrūdo du šimtu žmonių. Fašistai su
šaudė “už nepaklusnumą” tuos vyrus, 
moteris ir vaikus, kurie atsisakė eiti į 
užminuotą bažnyčią, arba negalėjo ją 
pasiekti. Paskui bažnyčios duris kietai 
uždarė. Žmonių laimė, kad nevidonai ne- 
bepaspėjo bažnyčią išsprogdinti, nes tuo 
tarpu Raudonosios Armijos daliniai įsi
veržė į miestą ir nebedavė jiems papil
dyti tą baisią kriminalystę.

Ši Nepaprastoji Valstybinė Komisija 
nustatymui ir ištyrimui vokiečių fašistų 
įsiveržėlių ir jų talkininkų papildytų 
kriminalysčių ir padarytų nuostolių ci
viliams gyventojams, kolektyviams ū- 
kiams, visuomeninėms įstaigoms, valsty
binėms įmonėms ir įstaigoms Sovietų 
Sąjungoje, laiko sekamus asmenis atsa- 
komingais už kankinimą ir žudymą ra
mių piliečių ir karinių belaisvių, už iš
vežimą sovietinių piliečių Vokietijon į 
vergiją, už sunakinimą miestų Viazma, 
Gžatsk, Syčevka ir Ržev, taipgi daugy
bės kaimų:

Pulkininką gen. Heinritz, Ketvirtosios 
Vokiečių Armijos komandierių, ir ko- 
mandierius 7-tos, 35-tos, 98-tos, 252-ros 
ir 268-tos infąnterijos divizijų ir žandar
merijos korpusų; kurie sudarė tos armi
jos dalį;

Majorą gen. Roppert, maj. gen. Mer
cker, fnajorą gen. Garais, majorą gen. 
Scheffer ir gen. Greiner; žandarmerijos 
komandierių gėp. Schieman; Devinto
sios Vokiečių Armijos komandierių pulk, 
gen. Modi; 27-to korpuso komandierių 
maj. gen. Weiss, ir komandierius 6-tos,

Nepavyko Ardyti Vienybę

žydų Darbininkų Komiteto 
chicagiškis skyrius surengė 
protesto mitingą prieš Sovietų 
Sąjungą, kam neleido Ehrli- 
chui ir Alteriui knistis po So
vietų Sąjungos pamatais ir ar
dyti žmonių vienybę. Jų siekis 
buvo sumažinti karinę pajėgą 
mūsų šalies talkininkės, gun
dant Raud. Armiją prieš val
džią ir raginant nustoti muštis 
prieš pačius. Už tai jie buvo 
areštuoti ir pasmerkti miriop.

Į surengtą mitingą Morrison 
viešbutyje atėjo apie 400 žmo
nių. Publika išimtinai susidė
jo iš žydų, išskyrus du kalbė
tojus nuo ADF. Trockistai pa
dalino savo lapelį “The Mili
tant,” kuriam valdžia atėmė 
pašto teises.

Šiam mitingui rengėjai net 
du kalbėtojus parkvietė iš 
New Yorko. Jie sakė isteriš
kas kalbas ir visaip smerkė 
Sovietų Sąjungos valdžią, besi
girdami, kad stoją už Raudo
nąją Armiją ir einą prieš Hit-» 
lerį. Tačiau jų darbai, jų da
romi žygiai, tik Hitleriui pa
deda.

Gyrėsi, kad bus ADF Chica- 
gos Tarybos prezidentas John 
Fitzpatrick. Tačiau jis neatė
jo. Mitingą vedė Odininkų uni
jos komiteto narys S. Lader- 
man. Kalbėjo nuo ADF H. O’
Reilly ir S. Garfield.

Šisai mitingas parodė, kad 
plati visuomenė nepritaria 
tiem nacių talkininkam, tiem 
vienybės ardytojam.

Eina j Armiją

J. Usauskas šiomis dienomis 
išeina Dėdės Šamo tarnybon. 
Jis yra Usauskų vienturtis sū
nus.

Tėvai turi biznį, užeigą, sy
kiu su G. Januliu, 31.59 So. 
Halsted St.

Jono išleistuvėse dalyvavo 
ir jo pusbrolis Antanas Kaze- 
va, pittsburghietis, kuris taip 
pat armijoj ir šiuo laiku moko
si aircraft mokykloje.

Linkiu Jonui Usauskui ge
riausio pasisekimo. S.

Įvesdino Kelly Naujam 
Terminui

Baland. 9 d., miesto rotušėj 
įvesdino majorą E. J. Kelly 
naujam terminui, kuris tęsis 
iki 1947 m. Tai jau ketvirtas 
įvesdinimas. Pirmą kartą bu
vo įvesdinimas po nušovimo 
Cermako ir dabar kai liko iš
rinktas trečiu kartu.

Kartu su juo įvesdino ir ki
tus miesto pareigūnus, išrink
tus balandžio 6-tą.

LLD 19-to j Kuopoj
Pastarame susirinkime LLD 

19 kuopon įstojo trys nauji 
nariai: K. želvis, L. Janušaus
kas ir A. Žebrauskas.

Iš viso šiais metais duokles 
pasimokė jo 66 nariai.

Pusė narių dar nepasimokė- 
jo duoklių už šiuos metus. Jau 
laikas visiems pasimokėti.

P.

Walter Pozer Jau Laivyne
Daug veikęs lietuvių jauni

mo tarpe Walter Pozer jau 
trys savaitės yra laivyno tar
nyboje. šiuo laiku jis tebėra 
Great Lakes Training station.

Walteris yra baigęs Purdue 
Universitetą. Jis su aukštais 
pažymėjimais užbaigė kūno 
kultūros skyrių. Dabar laivy
no tarnyboje šis energingas 
vaikinąs mokina kitus auklėti 
savo kūno pajėgumą. K.

Roselandietis Edwardas
Kavaliauskas Atvyko 

Iš Armijos n
Plačiai žinomas ir veiklus 

jaunuolių judėjime Edwardas

Kavaliauskas, kuris jau seniai 
yra Dėdės Šamo tarnyboj, par
važiavo atostogų. Jis yra my
limas svečias tėvelių, namuose. 
Pasibus keletą dienų, gerai ka
rinėje tarnyboje pasižymėjęs 
vaikinas. K.

LOWELL, MASS.
Įvairios Miesto Žinios

Balandžio 4 dieną buvo su
rengtas pokilis proga lietuvių 
Piliečių Kliubo dviejų metų 
sukakties paminėjimo. Kliubas 
trumpai gyvuoja, bet jau yra 
daug atlikęs visuomenei nau
dingų darbų, ypačiai pagalbai 
karo* laimėjimo, virš tūkstantį 
dolerių sukėlė Sovietų Sąjun
gos pagalbai ir Amerikos ka
riams. Todėl kliubas užsitar
nauja paramos iš visuomenės 
pusės.

Bankietas buvo puikus, bu
vo apsčiai svečių ir likosi pa
tenkinti maistu. A. Stravins
kas, pirmininkas, pakvietė sve
čius pakalbėti. Kalbėję, išreiš
kė daug naudingų minčių. Lai
ke kalbų veikėjai išdavė ra
portus iš jų nuveiktų darbų. 
U. Daugirdienė raportavo iš 
mezgėjų veiklos, jos numezgė 
desėtkus svederių raudonar
miečiams. Moterys sunkiai dir
bo, — vienos mezgė, kitos au
kas rinko ir pačios aukavo 
tani gražiam darbui. Garbė, 
jums, draugės, už tai!

J. Daugirdas raportavo, kai
po vajininkas. Jis desėtkus 
naujų narių prirašė prie drau
gijų. J. Karsonas raportavo 
iš kliubo nuveiktų darbų. Tai 
buvo labai žingeidūs raportai, 
raginanti ir ateityje energin
gai veikti.

Aukos Ambulansui
Bankiete V. uiulada paklau

sė, kaip eina aukų* rinkimas 
nupirkimui trijų ambulansų 
Naujojoj Anglijoj. Atsakyta, 
kad nepergeriausiai. Jis tuo
jau paaukavo tam reikalui $2. 
Pas mus yra ir daugiau drau
gų, kurie nuoširdžiai aukomis 
remia prakilnius darbus.

Tėvai Didžiuojasi Sūnais
Pasikalbėta su kareivių tė

vais. čiulada sako, kad jo sū
nus yra Afrikoj, orlaivyno in
žinierius ir mušasi prieš mūsų 
bendrą priešą. Tėvas didžiuo
jasi kovingu savo sūnumi. Pa
lubinskai (du broliai) irgi di
džiuojasi savo sūnais. Jie 
sakė, kad jų sūnai stengiasi 
kuo .geriausiai tarnauti Dėdei 
Šamui,«kad karą išlaimėjus. Iš 
mūsų miesto jau yra šimtai 
lietuvių jaunuolių karo tarny
boje, kurie kaunasi arba ruo
šiasi kovai už mūsų reikalus. 
Garbė jiems ir jų tėvams!

Paskirstymas ir Maistas
Valdžiai įvedus paskirstymo 

sistemą (rationing) tuojau pa
gerėjo maisto klausimas. Pirm 
to, visai iš rinkos buvo išny
kęs sviestas, mėsa ir daug var
go buvo su reikmenų pirkimu. 
Pardavėjai ėmė, kiek jie norė
jo, nes tų daiktų krautuvėse 
visai nesimatė. Dabar ir svies
to ir mėsos jau pilnos krautu
vės ir nėra jokio vargo su 
maistu.

Šaltas Pavasaris
Jau vidurys balandžio mė

nesio, o dar sniegas maišosi ir 
ledas stovi, ūkininkai aima
nuoja, kad jie negali dirbti 
laukų.

Raudonojo Kryžiaus Vajus
Raudonojo Kryžiaus finan

sinis vajus eina gerai. Tam 
reikalui, į porą savaičių, pas 
mus jau sukėlė $120,000. Da
bar prasidės bonų pardavimo 
vajus. Mūsų piliečiai supran
ta savo pareigas ir ruošiasi su-

72-ros, 87-tos, 102-ros, 120-tos ir 337-tos 
infąnterijos divizijų, kurios sudarė tos 
armijos dalį;

Leitenantą gen. Grosemand, maj. gen. 
Mueller, Įeit. gen. Studnitz, majorą gen. 
Fiesler, majorą gen. Braun, majorą gen. 
Schoenemann ir maj. gen. Everdin.

Viazmos miestui nacių paskirtą majoru 
Arnold Stammpf; gestapo galVą baron 
Ądler; Syčevkos komandantą vyresnįjį

SVARBIOS KNYGOS

RAISTAS
Apysaka iš Chicagos lietuvių gyvenimo, dirbančių 

gyvulių skerdyklose
PARAŠE UPTON SINCLAIR

Pataisytas ir papildytas lietuvių kalbon vertimas.
450 Puslapių. Kaina $1.00.

• • • • •

Mortos Vilkienes Divorsas
Puikus vaizdas Amerikos lietuvių gyvenimo.

PARAŠE MIKAS RASODA
Apysaka, kur autorius labai gyvai vaizduoja ekono

minį, politinį ir kultūrinį lietuvių gyvenimą Amerikoje.
Puslapių 320. Kaina $1.00.

Nurodoma kaip paprasti darbininkai išsilavina ir patampa 
visuomenės veikėjais. Kaip biedni bemoksliai išeina aukštus mok
slus ir atsiekia profesijas su kitų pagalba, o vėliau būna baisiai 
nedėkingi savo prieteliams. Vieniems progresuojant, o kitiems 
tinginiaujant atvykusioms į šią laisvą šąli, prasideda kova švie
sos su tamsa. Ji pasireiškė formoje divorso jaunoje šeimoje, kur 
iškyla daug skandalų.

• • •• • • <

English - Lithuanian 
Self - Instructor

Tai rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietu
viškai. Taipgi gali pasinaudoti lietuviai, norintieji mo
kytis anglų kalbos.

PARAŠE DR. J. J. KAŠKIAUOIUS
Puslapių 252, stipriais audimo apdarais, kaina $1.50.

• • • • • •
Lietuvių Kalbos Gramatika

Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 
Angliškais Paaiškinimais

SUTAISĖ DR. D. PILKA
Kaina $1.00 už egzempliorių.

“Gyvenimo Saulėleidis”
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą
Parašė ir Išleido Graborius

JOSEPH LeVANDA-LEVANDAUSKA8
800 puslapių, kaina $1.25.

Kiekvienam svarbu susipažint su sekamais dalykais: Laidojimų 
Istorija, papročiai, apeigos, testamentai, advokatai, teismai ir kiti 
dalykėliai. Taipgi balzamavimas, plastika, kaukės, chemikalai, 
taxidermija, koplyčios, kapinės, mausolėjai, deginimai, mirusio 
tu to pervedimai ir tt. . •

• • • • • •

Bešvintantis Rytas
STASIO JASILIONIO EILIŲ RINKINYS

Daug gražių eilių, puikus pasirinkimas skambių eilučių vaiku
čiam mokytis deklamuot.

288 puslapių. Kaina 50c.
• • • • f • •

Vokiškieji Grobikai — Mirtini 
Lietuvių Kultūros Priešai

PARAŠE DOCENTAS KOSTAS KORSAKAS
Bruožai iš Lietuvos karų su vokiečiais nuo 853 metų iki šių dienų.

Puslapių 32. Kaina 10c.
•• >•• ••

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
PARAŠE DR. J. J. KAŠKIAUOIUS

Kiekvienas žmogus privalo šią knygą turėti savo namuose. La
bai svarbūs patarimai ką daryti susižeidus, staigiai kam apslobus 
arba apsirgus kada sunku gauti gydytojaus pagalba.

Ši knyga duoda daug receptų, sulyg kuriais gausite vaistų gydy
tis pagal nurodymus knygoje.

Kaina $1.00.

Vargšai Italai

ko-

New Yorko Pasaulinės Parodos 
Paveikslų Albumas

Būtinai Įsigykite ši papuošalą savo namų knygynui. Tai pui
kiausia padaryta knyga lietuvių kalboje. Trijų spalvų viršeliai; 
daugybė gražių paveikslų iš Pasaulinės Parodos 1939 ir 1940 mm 
Taipgi telpa paveikslai pasauliniai garsių pastatų New Yorko 
mieste. Yra daug mokslinių informacijų apie naujovinę techniką 
ir yra skambių bruožų iš Amerikos istorijos.

56 puslapių; kaina 25c.

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

kelti reikalingą kvotą. Sunku
mų yra, bet tai ne mūsų kal
tė, mes atliksime visas savo 
pareigas, kad tik greičiau nu
galėjus hitlerizmą ir jo sėb
rus. Griaustinis.

Kairou-

Įeit. Kissler; karo belaisvių stovyklų vir
šininkus Foks ir Rautenberg;

Rževo militarinį komandantą majorą 
Kurtfield, ir Gžatsko komandantą vyres
nįjį Įeit. Leimann.

Jie visi neša sunkią atsakomybę ir 
užsitarnauja aštriausios bausmės už vi
sas neapsakomas kriminalystes ir niek
šybes; papildytas prieš Sovietų Sąjungos 
žmones.

šiaur. Afrika
ano srityje ir kitur, kur tik 
naciai buvo priversti trauk
tis atgal, jie paliko prasto
kai ginkluotus italus, kad 
atremtų besivejančius tal
kininkus, kaip sako Inter
national News Service 
respondentas.

London. — Naciai 
daugiau norvegų varo 
tyt tvirtumas.

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

vežusių karinius reikmenis, suardė geležinkelio trau
kinį ir nutildė astuonias baterijas vokiečių lauko ka- 
nuolių ir priešlėktuvinių patrankų.

Smūgis Naciam Kuban Srity j
Kuban fronte (šiaurvakariniame Kaukazo kampe) 

vokiečiai, atsigabenę pėstininkų pastiprinimų ir 46 tan
kus, darė įnirtusias kontr-atakas per ištisą popietinę 
dienos dalį. Mūsų kariuomenė atmušė visas hitlerinin
kų kontr-atakas ir padarė, priešams didelių nuostolių. 
Trylika vokiečių tankų liko sužalota bei išdeginta. 
Daugiau kaip 600 vokiečių kareivių ir oficierių tapo 
užmušta; taipgi paimta pelaisvėn tam tikras skaičius 
priešų ir pagrobta kiekiai jų karinių medžiagų.

Vakariniame fronte vokiečiai atakavo mūsų pozici
jas, bet liko smarkiai atmesti atgal iki pradinių savo 
pozicijų.

Leningrado fronte vokiečių pėstininkai ir tankai ke
lis kartu atakavo pozicijas laikomas mūsų kariuomenės 
X dalinio. Mūsų kariai atmušė visas- šias atakas, nu
šluodami apie kuopą hitlerininkų.

Ties Leningradu mūsų lakūnai ir priešlėktuvinės pa
trankos nušovė žemyn šešis vokiečių lėktuvus.

Beer, Wine, Liquor 
WHOLESALE AMD RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2588 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1066 
Winthrop St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MORRIS COHEN
1966 Winthrop St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3232 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 133 Kingston Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL HUGHES
133 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1312 has beeii issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 858 GlentnOre Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JENNIE KROSNOGIRO
858 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7110 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 269 Norman Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENT JABLONSKI
269 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1352 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 407 Oakland St., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN ROVNAK
407 Oakland St.. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
R.W 835 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of tho Alcoholic Beverage Control Law 
at 4115 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CORNELIUS D. SULLIVAN 
Sullivan’s Bar & Grill 

Avenue J, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4309 has been issued to the undersigned 
to sell beer, -wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law bt 409 Kent Ave., & 18 Broadway, 
Borough of Brooklyn, County of Kings to be 
consumed on the premises.

THERESA FEU ERST ACK
“Eat More Lunch” Bar & Grill 

Kent Ave., 
Broadway

409
18 Brooklyn, N. R. T

4115 Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6081 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 146 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NICHOLAS CARD1ELLO 
John’s Restaurant

146 Bedford Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1043 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1,37 Schenectady Av., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
cn the premises.

SALVATORE POLICANO & 
JOSEPH POLICANO

Administrators of Est. of Vincenzo Policano 
137 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y. T

Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 882 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1467 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LYONS TAVERN, INC.
1467 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6602 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2408 Gcrritsen Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WINIFRED McQUILLEN
2408 Gcrritsen Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4137 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 328 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tlie premises.

PIETRO DELAROCCA
328 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y. T

Vidudieninis Maskvos Radijo Pranešimas
Į šiaurius nuo Čugujevo sovietinė artilerija išblaškė 

batalioną vokiečių pėstininkų.
Į pietus nuo Iziumo vokiečiai, netikėtai raudonar

miečių užklupti vienoj apgyventoj vietoj, nežinodami, 
kas čia atsitiko, sumišime šaudė vieni į kitus.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1251 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 589 Franklin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GARDINER FOSTER 
Triangle Bar & Grill

1589 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1052 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail tinder 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 396 Hamilton Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL J. BEHAN
396 Hamilton Ave., Brooklyn, N. T

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

vo ir apšaudė japonų valtis ir įrengimus Viru uoste, 
New Georgia saloj (Saliamono salyne). Buvo užkurta 
keli gaisrai.

ŠIAUR. AFRIKA, bal. 15. — Talkininkų štabo pra
nešimas:

Vakar amerikiečių Lekiančiosios Tvirtumos tęsė 
bombardavimą priešų lėktuvų stovyklų ir mėtė bom
bas į Elmas ir Monserrato Sardinijoj (Italijos saloj) ir 
EI Aouinoj, Tunisijoj. Bombos sprogo tarp priešų lėk
tuvų ant žemės ir buvo tiesiai pataikyta bombomis į 
lėktuvų pastoges ir kitus pastatus.

Sovietai ir Vokiečiai Angly Karo Didlaiviai 
Ruošias Didiem Mūšiam Viduržemio Jūroje

Maskva. — Nors įvyksta 
smarkių kautynių tarp 
raudonarmiečių ir vokiečių 
kai kuriose fronto dalyse, 
kaip kad Leningrado fron
te, palei viduriniai - šiauri-į 
nę Doneco upės tėkmę ir 
Kuban srityje (Kaukaze), 

bet abelnai šiuo tarpu So
vietai ir naciai daugiausiai 
tik mobilizuoja jėgas di-i 
diesiems mūšiams ateityje, 
— rašo Raudonoji žvaigž
dė, sovietinės kariuomenės 
laikraštis.

Ištvinusios upės, ištižę■ 
apkasai ir klampūs keliai , 
tebetrukdo platesnius karo j 
veiksmus iš vienos ar ant
ros pusės.

Sovietų lėktuvai be at
laidos ardo vokiečių gele
žinkelius, tiltus ir visus su
sisiekimus bendrai. Bet pa
skutiniu laiku ore pasirodė 
jau stiprūs pasipriešinimai 
iš nacių pusės, kaip teigia 
R. Parker, N. Y. Times ko
respondentas.

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

NAUJAS ITALŲ POLICIJOS 
GALVA PALANKUS NACIAM

Berlyno radijas pranešė, 
kad pakeista kai kurie auk- ■ 
šti Italijos policijos vadai ir 
nauju policijos galva pas
kirtas vokiečiam palankus 
asmuo.

Amerikinis Bombanešis Nu
skandino Nacių Submarine
Washington.— Amerikos 

armijos bombanešis pirm 
kelių mėnesių nuskandino 
vokiečių submariną Carib
bean Jūroje, amerikinėje 
srityje, kaip dabar prane
šė Jungt. Valstijų laivyno 
departmentas.

Madrid. — Pranešimai iš 
La Line jos teigia, kad pro 
Gibraltarą praplaukė į Vi
duržemio Jūrą didieji Ang
lijos karo laivai Nelson, 
Rodney ir Malaya, lėktuv- 
laivis Formidable, didžiulis 
šarvuotlaivis Renown ir 
dvylika mažesnių karinių 
laivų.

(Menama, kad tie anglų 
karo laivai ruošiasi veiks
mam prieš Ašį Tunisijoj ar 
pačioj Italijoj.)

JUGOSLAVAI ŠTURMUOJA 
HITLERININKUS

Maskva. — Laisvųjų Ju
goslavų radijas pranešė, 
kad jie šturmuoja fašistus 
Fotza mieste.

Bosnijoj, Jugoslavijos da- 
lyj, partizanai atėmė iš vo- 
kiečių-italų miestą Tešaną 
ir kelis kaimus.

Ir Roma Giria Generolo 
Montgomery’o Armiją

Puomos radijas gyrė ge
nerolo Montgomery’o ko
manduojama Aštuntąją an
glų armiją Tunisijoj, va

dindamas ją “puikiausia 
karine jėga šiandien pasau
lyje.”

(Tuomi, matyt, fašistai 
stengiasi paaiškint, kodėl 
jie prakiša Tunisijęje.)

Philadelphia, Pa.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1325 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at .2700 Church Ave. & 821 Rogers 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

BRIDGET O’CONNOR 
2700 Church Avė., 
821 Rogers Ave

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 948 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6721 — 
Brooklyn, County of 
on the premises.

ROBERT
5721—8th Ave.,

8th Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed

W. NILSEN
Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 240 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 321 Columbia St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

Brooklyn, N. T

Japonų radijas pranešė, 
kad jie suburė dideles karo 
jėgas Burmoj (prieš ang
lus).

Klaidos Pataisymas
Mano aprašyme įspūdžių iš 

Laisvės bankieto, kuris dien
raštyje tilpo balandžio 6 die
ną, per klaidą buvo pasakyta, 
kad Paitienė dabar vedus su 
Adomu Petrausku, o turėjo bū
ti su Ą. f^ąulųk.a’čių. Labai at
siprašau draugų Pąulukaičių 
dėl mano padarytos klaidos.

P. Waląnt.

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, 18 d. balandžio, 

Endicott salėje bus rodoma judami 
paveikslai, traukti Sovietų Sąjun
goj. “A Musical Story,” "Divide and 
Conquer” ii' "Herojiškas Sevasto
polis.” Bus rodoma du kartu. Pir
mas rodymas 4 vai. dieną, antras 
6:30 v. v. Pelnas eis pirkimui am- 
bulansų Raudonąja! Armijai, Lietu
vos raudonarmiečiams ir Amerikos 
Raudonąjam Kryžiui. Įžanga 40c, su 
taksais. Nuoširdžiai kviečiame visus.
— Rengėjai. (89-91)
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NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5466 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6019 4th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to lie consumed 
on the premises.

PATRICK CLIFFORD 
Rainbow Tavern

Ave., Brooklyn, N. Y. T6019—4 th

NOTICE
RL 5922

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 974 Meeker Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD L. SCHARF 
Penny Bridge Tavern 

974 Meeker Ave., Brooklyn, N. Y. T

321

FREDERICO TRILLI 
(Fred’s Bar & Grill) 

Columbia St., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
L 461 has been issued to the undersigned 
to sell wino & liquor, al retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2228 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

2228

ROBERT GOLDSTEIN
(Gokly Wine & Liquor Store)

Church Ave., Brooklyn, N. Y. T

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 18 d., 2 vai. dieną, 408 
Court St. Visi nariai dalyvaukite 
šiame susirinkime, taipgi kurie jau- 
čiaties, kad dar neužsimokėjote už 
1943 m., prašome užsimokėti. — C. 
Andriūnas, sekr. (89-91)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL L383 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law al 701 -- 39th Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN O’REILLY
701—39111 St., Brooklyn. N. Y. T

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Kliubas rengia 

vakarėlį. Bus rodoma judami pa
veikslai — Raudonoji Armija ir Re
voliucionieriai. Įvyks balandžio 18 
d., 7 v. v. 735 Fairmount Ave. Pel
nas — Sovietų Sąjungos Mod. Pa- 
gelbai. Kviečiame visuomenę daly
vauti, naudingai praleisite laiką, tik 
nesivėluokite, prasidės punktualiai 7 
vai. vak. — Komisija. (89-91)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 18 d., 2 vai. dieną, Jaunų 
Vyrų salėje, 407 Lafayette St. Ne
pamirškite, visi dalyvaukite, nes tu
rime svarbių reikalų aptarti.—A. Jo- 
cis, rašt. (89-91)

PITTSBURGH ir APYLINKĖJ
Pittsburgho ir Apylinkės, kiekvie

nos kolonijos, draugai ir draugės 
būtinai dalyvaukite, kiekviena kolo
nija turi būt atstovaujama. Pasikal
bėjimas įvyks balandžio 18 d., 4:30 
vai. dieną, LDS 60 kp. name,. 1320 
Medley St. (N. S.). Mes pergyve- 
nam istoriškus laikus, ateitiš svar
bi, darbų daugybė, sutartinas orga
nizuotas veikimas reikalingas. Ot 
dėlto mes visi ir pasitarsim. — J. 
Miliauskas. (89-91)

Sharon, Pa.
čia norime pažymėti vardus 

tų asmenų, kurie sumetė kele
tą dolerių Sovietų Sąjungos 
medikalei pagalbai.

Po $5: A. Miglinienė ir M. 
Bakunas.

M. Zydjk, $4.
Po'$2: LDS 170 kuopa, G. 

Shander, A. Lucas, E. Margas, 
R, H. Garick, G. Lurie, S. Sil
verman ir I. Zeff.

Mr. & Mrs. G. Lurie, $1.50.
Po $1: J. Kazakevičia, A. 

Žukas, J. W. Migliu, A. Lin- 
conis, B!. Shupainis, H. King, 
W. Klech, R. Kudelka, A. 
B.oxendell, U. M. Makaras.

Po 50c: J. Jenušaitis, M. 
Zolder, S. Perfilis, Liberty 
Grill, N. J. Nickolalas, A. 
Freyman ir J. Goosten. Viso 
$.45.

Šiame darbe padėjo rinkti 
aukas — Amelia Mig’lin, Mar
tin Bakunas ir Magdelena Ba
kunas.

Londųų, — Paryžiaus ra 
dijas. paskelbė, kad vokie
čiai iškraustė vaikus ir vi 
sus “nereikalingus žmones’ 
iš Le Havre uosto miesto 
šiaurinėje Franci joje. Na
ciai nuži.ūri, kad talkininkai 
galį ten įsiverpti.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1087 has been issued to the undersigned 
to sell beer, yine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2.318 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SALVATORE RAINONE 
Atljuitic Bar & Grill

2318 Atlantic Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3215 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at .3005 Avenue J. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROGER J. O’lIALLORAN 
Midwood' Tavern

.3005 Avenue J, Brooklyn, N. T

Jei pirksi bonus 
viso pasaulio žmonėms ryto 

jus bus šviesus

mums ir

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 

kampas Inman St. 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. TRObridge 6330

OFISO VALANDOS, 
10-12 . ryte, 2-4 ir 6-8 vakare 
Nedėliomis ir šventadieniais:

* LIETUVIŠKAS *

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N.Y.

NIGHT—HAvemeyer 8-1158 
Tel. STagg 2-0788

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
kra javus 
su ame-

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

F. W. Shąlins

H

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas

66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y.

TeL TRlangle 5-3822

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP

NOTICE is hereby given that License No. 
L 446 has been issued to the undersigned

to sell wine & liquor, at retail under Section
107 of the Alcoholic Beverage Control Law

Borough of Brooklyn,
be consumed off the

at 154 Avenue U, 
County of Kings, to 
premises.

PETER
(Avenue U Wine

154 Ave. U,

BRESSI
& Liquor Store) 

Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No.
L 181
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
al 586 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALBERT WEINER &. MIRIAM WEINER 
(Culver Wine & Liquor Store)

586 Kings Highway, Brooklyn, N. Y. T

has been issued to the undersigned

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1055 has Been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 6216 New Utrecht Av., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JAMES SANTI
6216 New Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1280 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 151 Montague St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the'premises.

NAPLES REST., INC.
151 Montague St., Brooklyn, N. Y. T

NO'i’ICE is hereby given that License No. 
RL 5951 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 7 Greene Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE MA SC HE 
(Silver Moon Bai1 & Grill)

7 Greene Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given’ that License No. 
RL 5925 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at. 154 Lawrence St., Borough of

Kings, to be consumed

107 of the Alcoholic 
at. 154 La 

Brooklyn, County of 
on the premises.

JAMES
154 Lawrence St.,

MEYLER
Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7251 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 42 Smith Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FELIX GIULIANO 
(La Tosca Rest.)

42 Smith St., Brooklyn, N. T

(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai įrengta Susiėjimams Įstaiga "O

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

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

K. Degutis, Savininkas 
Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN 

Gerai Patyrę Barberial

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J

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

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

sunkus pristatymas anglies.

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

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
BROOKLYN, N.. Y, 

Telefonas EVergreen 7-1661
496 GRAND ST,

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

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

30 Dieną
Nuolaida

A kiniai
už $7.50

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

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

m®

atsakymais anglų ir lietuvių kalbose

Reikalaudami rašykite

427 Lorimer St.

& f

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

BŪKITE AMERIKOS PILIEČIAIS
Įsigykite šią naudingą knygelę

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

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

r.
Adv. CHAS. P. KAL 
KnyseHs Autorius

- KAINA 35c.
Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 

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

i
A

Brooklyn, N. Y

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti,

1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110
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NewYwlo^K^yZinioi
Visi Meno Mylėtojai

Esate Kviečiami 
Konferencijon

LMS Trečio Apskričio Konfe
rencija Jau Sekmadieni;

Pradžia 10 Vai. Ryto
Visi išrinkti delegatai ir įga

lioti asmenys nepamirškite da
lyvauti. Atsiminkite, kad ir d. 
A. Bimba Krisluose pripažino, 
kad k ur menas gerai judina-j 
mas, ten ir visas judėjimas ge
rai juda. Kviečiami ir ne de- 
legatai meno mėgėjai.

Konferencija bus tikrai me
niška. Jonas Valentis duos 
paskaitą apie meną. Bronė L. 
šalinaitė duos paskaitą apie 
dainas ir muziką. Geo. Klimas 
parodys tam atitinkamas fil
mas. Kaip matote, bus ko pa
siklausyti ir ko pamatyti.

LMS Trečio Apskričio 
Komitetas.

NEW YORKO MIESTAS PIRKO UŽ 
$25,000,0(10 KARO BONU

Reikalavo Išlaisvinti Is-

Antrosios Paskolos vajaus 
trečią dieną, New York o mies
tas pasipirko taipgi savo Še
rą karo bonų, viso 25 milionus 
dolerių ir prašoko trijų ketvir
tadalių markę savo kvotos. 
Miesto kvota yra trys b i Ii on ai, 
o išpirkta bonų du bilionai ir 
275 miilonai.

Didelę didžiumą, kol kąs, 
išpirko stambiosios finansinės, 
industrinės ir prekybinės fir
mos. Eilinių piliečių irgi dau
gelis perkasi savo Šerą pačioj 
pradžioj vajaus, bet didžiuma 
iš jų ateis dar vėliau atlikti 
savo pareigą.

Vyriausybė atsišaukė jau 
seniau įvesdinusius 10-tą nuo
šimtį savo uždarbių į karo bo
nus nuo dabar pakelti savo 
nuošimtį, nes karui ir jo fi
nansavimo reikalams dauge
riopai padidėjus 10-to nuošim- į

čio nebeužtenka. Prašoma 
kiekvienas, kurio įplaukos yra 
kiek aukštesnės už būtiniau
sias kasdieninei duonai, įves
dinti į karo bonus 15 ir iki 20 
nuošimčių savo uždarbių.

Karo Bonų Paradas

Būriai reguliarės armijos, 
marinų ir prekinio laivyno jė
gų, taipgi toms jėgoms pagal
binių būriai — moterys, gyvai 
žengiančios WAACS, WAVES 
ir SPARS maršavo iš Battery 
Parko į Miesto Salę, taipgi da
lyvavo apie ketvirtadalis mi- 
liono parado tėmytojų.

Tarpe maršuojančių būrių 
vežta ir kai kurie iš stambių
jų karo įrankių, kad žmonės 
galėtų matyti, ką gali nupirkti 
jų doleris, kaip jis gali padėti 
mūsų kariuomenei kovoje su 
priešu.

panijos Lojalistus
žymių rašytojų ir komenta

torių, taipgi kitų visuomeninin
kų bankiete, įvykusiame vieš
butyje Roosevelt, New Yorke, 
suruoštame Priešfašistams Pa- i 
bėgėliams Gelbėti Komiteto 
proga 12-kos metų sukakties 
nuo įsteigimo Ispanijos respu
blikos, pasisakyta už tuojau- 
tinį išlaisvinimą 20,000 Ispa-i 
nijos respublikos gynėjų ir- 
Tarptautinių Brigadų kovoto-! 
jų, vis dar tebelaikomų kon- ■ 
centracijos kempėse Afrikoj'.

Kalbėtojų buvo nurodinėja
ma, kad juos įkalino Vichy i 
Francijos valdžia po direkty- ■ 
va Hitlerio, o dabar Amerikos 
vyriausybė palaiko toliau tąjį 
brutališką kankinimą pirmųjų 
kovotojų prieš fašizmą už 
spygliuotų vielų, koncentraci
jos stovyklose.

(Dabar rodomas Capitol Teatre, New Yorke)

Brian Donlevy and Anna Lee co-star in Arnold Pressburgcr’s “Hangmen 
Also Die,’’ a thrilling, romantic adventure full of suspense and breath
taking action which is slated for its local premiere on .... at the . . . .

Theatre thru United Artists release.

Daržovių Kainom Uždės 
Laikinas Lubas, Nes 
Jau Negali Pasiekt

Kainų administracija, New 
Yorke, pastarosiomis savaitė
mis tiek daug gavo skundų 
dėl neįperkamumo šviežių dar
žovių, kad nusprendė uždėti 
laikinas Ribines kainas. Jos 
pradės veikti balandžio 22-rą.

Kainos iš tiesų buvo kai už 
vaistus, žirnių ankštyse sva
ras 30 centų, binzų iki 35c, 
tomeičių 33c, kopūstai 15 iki 
20c svaras. Net saldžios bul
vės 11c. Kainos visai trumpu 
pastaruoju laiku ant kai ku
rių daržovių pakilo net 50 ir 
iki 75 nuošimčių.

Laikinos kainos bus uždė
tos ant daugelio daržovių, bet, 
sakoma, kad ne visos bus nu
pigintos, kai kurioms uždėji
mu lubų tik prilaikys nuo kė
limo aukščiau. Kainos dabar 
yra veik dvigubos ir turėtų vi
sos būti numažintos. Gal tas 
ir atsitiktų, jei šeimininkės pa
spaustų protestais.

Kiek daug gaišavimo, kiek 
gadinimo turto būtų prašalin
ta ir kiek eilinių vartotojų iš
tekliaus būtų sutaupoma, jei
gu kartą ant visados būtų 
nustatyta lubos visam kam ir 
jų laikomasi. Dabar šeiminin
kes doleris padaroma labai ne
reikšmingu, vieną dieną gausi 
už jį tiek, kitą jau per pusę 
mažiau, bet vienas dalykas 
užtikrinta — niekad ne dau
giau. Vartotoja.

Ten Motery Tik Balsas 
Teįsileidžiama

New Yorke yra Lambs (ėriu
kų ir dar kokių — barzdotų) 
Kliubas, kuris turi taisyklę ne
įsileisti moterų. Bet moterų 
patronų ir jam reikia, ir tai 
jau nebe pirmu kartu. Bet 
“ėriukai” iš praktikos žino, 
kad paduok vilkui vieną pirš
čiuką, jis pasigaus ir ėriuką. 
Kas daryti?

Savo taisykles jie apėjo ir 
sykiu išpildė štai kaip. Nuta
rė įsileisti moterų gerą sielą 
($$) ir balsą, tik ne kūną. 
Aną dieną aktorė Gertrude 
Lawrence užpirko trim šimtam 
karių pietus tame kliube. Bū
na priimta, kad šeimininkas 
pats ir pasveikina suėjusius 
svečius. Ir tą jai leido pada
ryti — per telefoną.Daugiau Aukų Bazarui

Nors bazaras praėjo, bet 
laisviečiai, kurie dėl vienos ar 
kitos priežasties nespėjo savo 
dovaną išsiųsti prieš bazarą, 
jie pataupę tam tikslui dolerį 
kitą nepadeda atgal į kišenių, 
bet pasiunčia skirtam tikslui, 
kad ir vėliau.

Apart pirmiau skelbtų, vėl 
atsiuntė dovanų :

Geo. Shimaitis, Montello, 
Mass., $5.

J. Žilinskas, Suffield, Conn., 
$2.

S. Griškus, Brooklyn, $1.

Queens Perviršysiąs Kvotą 
Raud. Kryžiaus Vajuje

Queens apskritys, kuriu įei
na rytinė dalis miesto, papras
tai vadinamo Brooklynu, nes 
mūras su mūru suaugę, ofi
cialiai nesiskaito Brooklynu, 
bet turi savo miesto salę ir vi
sokius savo pareigūnus, taip
gi vajuose kvotas.

šiame Raud. Kryžiaus vaju
je už 125 milionus dolerių 

į Queens kvota yra $642,500. i 
Kampanijos pirmininkas Ac-I 

i ker skelbia, kad jau sukelta 
i $576,099, o dar esą negauta 
aukų iš 800 firmų ir daugelio j 
pramogų. Mano, kad toms 
atėjus, kvota bus perpildyta.

Vėjo užversti ant bėgių te
legrafo stulpai sulaikė L. I. 
Geležinkelio traukinius virš 
pusę valandos pereitą antra
dienį. x

Žiemiškas Pavasaris
Kiek nedabaigė šaldyti mus 

žiemos speigais, oro gaspado- 
rius nori vargšus newyorkie- 
čius pribaigti su žiemišku pa
vasariu.

Balandžio 14-ta buvo arti 
rekordinio šalčio.

Balandžio 15-tą šaltis sumu
šė visus žinomus rekordus tai 
dienai, termometras rodė lik 
28 laipsnius šalčiausiu laiku, 
6-tą ryto ir visą dieną laikėsi 
žęma temperatūra, tik trum
pam laikui po piet pašoko iki 
40 laipsnių. Vienu tarpu bu
vo pradėjusios kristi stambios 
snaigės.

Šilčiausia balandžio 15-ta 
buvo 1941 m., 83 laipsniai.

Abelnai, pirmoji pusė balan
džio šiemet buvo šalčiausia 
nuo 1875 motų.

“Vieninteliu jų prasikaltimu 
buvo,” pareiškė New Yorker 
žurnalo rašytojas Boyer, “kad 
jie kariavo prieš Hitlerį pir
miau, negu mes.”

Balandžio 15-tą Now Yorke 
krito snaigės saulėkaitoj ir 
temperatūra buvo nupuolus iki 
31 laipsnio. Pirmesnė šalčiau
sia balandžio 14-ta buvo 1910 
m., 28 laipsniai, o 1941 ba
landžio 14-ta buvo 85 laips
niai.

Melsis už Žydus Vokietijos 
Okupuotuose Kraštuose
Daugelis žydų dvasiškių 

New Yorke prisakė pamaldas 
žydų Velykų dienomis už žy
dus Vokietijos okupuotuose 
kraštuose, o kitose melsis vy
riausia už išsaugojimą vaikų.

žydų Velykos-Passover bus 
20-21 balandžio.

Irving Teatre Rodo
i

Leningradą

P e r g a 1 ingi pergyvenimai 
narsiausio miesto visoj istori
joj, “Leningrado Apgula,” da
bar rodoma Irving Teatre, Ir
ving Place ir 15th St., New 
Yorke.

Per 17-ką mėnesių Lenin
grado miestas buvo apsuptas

ŠIANDIENA JUDRIUOSE
didžiausiai naikinančios ir 
žiauriausios militariškos maši
nos. Filmą yra rekordas tų.

PIRMUSYK AMERIKOJ TREČIADIENI, BALANDŽIO 21 
Matyk <IrnmatiAk>> istorij j COMMANDO RAIDS IN 
FRANCE, kur yra sunaikinamas slaptas Nacių aubmari- 
nų lizdas ties Britanijos pajūriu. Tai judis, kuri žavės 
ir džiugins širdis milionų žmonių, kurie dirba, prakaituoja 

ir kevoja, kr.d suniušt kruvinuosius Nacius.

“Assignment in Brittany” 
si: PIERRE AUMONT. SUSAN PETERS ir kitais 

žymiais aktoriais

CRITERION....«S?W "

pusantrų metų mūšių laukuo
se prie Leningrado, apylinkės 
miesteliuose, prie barikadų pa
ties miesto. Tai yra dramatiš
kas ir teikiantis įkvėpimo re
kordas lig šiol negirdėto žmo
gaus didvyriškumo.

Toj pat programoj rodo “39 
žingsnius” su Robert Donat ir 
Madeleine Cąrroll, ir “Leite
nantą Hopp.”

Irving Place The. “ *
Pergalingoji Epika Drąsiausio 

Visoj Istorijoj Miesto! 

“Siege of Leningrad”

Vėlus Rodymas 
Kas Šeštadieni

Hitchcock’s Žavėtiniausias Judis!
Robert Donat 

Madeleine Carrull “39 Steps”

Šio Raud. Kryžiaus vajaus 
laikotarpiu Brooklyne sukelta 
$1,200,000.

Šuneliui $10;000, 
Tarnui Trys

Palikimų Teisme sutvarky
tas testamentas 74 metų pa
nelės Edith Grinnell Bowdoin, 
gyvenusios 39 Park Ave,, New 
Yorke, ir Bar Harbor, Me., 
buvusios J. P. Morgan firmos 
dalininkės.

Ji paliko virš miliono dole
rių turto, kurio padalinimas, 
apart paskyrimų savo giminai
čiams, įdomus: šuneliui palik
ta $10,000, ir jo prižiūrėtojui 
po $500 per metus; $250,000 
apsaugai gyvuliukų nuo žiau
rumų,; $10,000 bažnyčiai; 
$10,000 Londono vaikų ligoni
nei ; šoferiui $3,000 ir priva- 
tiškai sekretorei $10,000.

Nieko sau balastas. Tiek 
nukentėjusioms nuo karo Lon
dono vaikams, tiek ir vienam 
šuneliui. Ir tarnas mažiau už 
jį vertas, tik apie paną tup- 
čiojusi tarnaitė prilygo, O na
miškiams biednų vaikams, ku
rių tėvai sukrovė tuos milio
nus, matomai, nieko neliko. 
Ypatingo svieto esama toj mū
sų “aukštojoj draugijoj.”

REIKALAVIMAI
Reikalinga merginų ir moterų 

dirbtuvėje. Patyrimo nereikalauja
me. Kreipkitės: 173 Hudson Street, 
ant antrų lubų, New York City, 
N. Y.

Vaikai Neturės Velykiniu 
Atostogų

švietimo Taryba paantrino 
savo pirmesnį tarimą, kad Ve
lykų savaitę visos mokyklos 
bus atdaros, kad atpildyti su
gaišuotą laiką žiemos metu, 
kada vaikai buvo atleisti iš 
mokyklų taupymui kuro.

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, 
Banketų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius su 
naujausiais įtaisymais.

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

Naudingos irPraktiškos
DOVANOS

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, j krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir j kitus miestus.
Tel. EVergreen 4-8802 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.

UTUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

Savininkas

282 UNION AVE.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tel. EVergreen 4-9612

PASKUTINĖS 6 DIENOS! JI
ARTKINO PERSTATO!

Stebinančioji Nacio oficieriaus išpažintis iš Lenkijos- 
Čechoslovakijos-Sovietų Sąjungos

“Diary Of B Wazi"
Vienas iš svarbiausių judamųjų paveikslų atėjusių 
iš Sovietų Sąjungos pastaraisiais mėnesiais
Ir dar įdomus dalykas—Nauja Sovietine Karo Komedija

x/ VanduV'
STANLEY THEATRE ,th Ave- ‘z.4^su"N-Y

Nuolat nuo 9 v. ryte—28c iki 1 v. p. p. šiokiom dienom.
VfiLAI RODOMA KAS ŠEŠTADIENĮ!

DABAR RODOMA
Matyk šj judį, kuris yra Hitlerio “Ver- 
boten” (uždraustas)! Matyk jį čia—pa
kuždomis pasklidus istorija, kaip Heydrich, 
Hitlerio budelis, buvo nušautas! Sujudi
nančiai, stebinančiai parodoma, jog vyrai 
ir moterys, kurie nenori būt nukariauti, 
negali būt nukariauti!

“Hangmen
Also Die”

Pagaminta ir Diriguota FRITZO LANG 
DIDELIS SCENOJ PERSTATYMAS

CAPITOL THEA.
BROADWAY ir 51st St., New York

MATYK sensacinga judį: JAPONIJOS 
TŪKSTANČIO METŲ SĄMOKSLAS — 
pats matyk niekftiškus ir fantastiškus 
Japonijos planus—bet ji bus sumušta! 
Matyk pirmuosius paveikslus BISMARC- 
KO JOROS MŪŠIO, užimančius žada ir 
atidarančius akis. Matyk MacARTHŪRO 
PERGALĘ prieš japonus Naujojoj Gui- 
nejoj. Taipgi 43 naujausius žinių judžius 
iš viso pasaulio.—20c iki 2 P. M. EXTRA 
—March of Time judis “VIENA KARO 
DIENA RUSIJOJ, 1943 m.,” dabar rodo
ma 42nd St. iv Park Ave., 33 West St. 
ir Broadway ir 72nd St. tiktai.
riMDAOOV NEWSREEL THEATRE 
LlilDnuu I Broadway & 46 st., n. y.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja didelis, saulėtas for- 

nišiuotas kambarys, vyrui. Yra daug 
vietos padėjimui drabužių. Garu šil
domas. Galima privažiuoti Broad
way gatvekariu arba “EI” traukiniu 
(Jamaica linija) ir išlipti ant Cres
cent St. Antrašas: M. Bonkevich, 
182 Lincoln Ave., B’klyn, N. Y.

(91-92)

J. GARŠVA
Graboriųs-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius Ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

USEFUL... PRACTICAL

ROBERT UPTON
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2178

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

^tnl

h
Ateikite pasimatyti su Glvlals 

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdėsio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y
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