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Rytoj pavasario šventė — 
Velykos. Jos šiemet vėlyvos.
Niekas neatsimena, kad Vely
kos būtų įvykusios po Jurgine: 
tai retenybė, pasitaikanti tik
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šimtmečio bėgyje.
Amerikos žmonėms šių me

tų pavasarinė šventė — pir
ma tokia. Niekad nėra buvę, 
kad mūsų jauniausi vyrai, mū
sų kariai, tūkstančiai ir tūks
tančiai jų, būtų taip paskai
dyti po visus pasaulio kampus, 
kaip šiandien.

Ir jie po pasaulį paskaidyti 
ne juokams. Jie ten yra prie
šui mušti, pergalei laimėti.

Koki bus vyriausi Amerikos 
karių ir apskritai žmonių pa
geidavimai šių metų Velykų 
dieną ?

Neklysiu pasakęs: jų pagei
davimai yra ir bus, kad juo 
greičiau būtų atidarytas antra
sis frantas Europoje, kad juo 
greičiau priešas (fašistinė 
Ašis) būtų sumuštas, kad juo 
greičia'u pergalė būtų pasiek
ta ir taika pasaulyje įvykinta!

Aną dieną Philadelphijos 
mieste įvyko savos rūšies an
gliškųjų dienraščių paroda. 
Gražiausiai techniškai apdirbti 
laikraščiai gavo dovanas arba 
pagyrimus. Susiųsta 1,000 š. 
m. kovo 3 dienos angliškų 
laikraščių laidų ir iš jų buvo 
renkami gražiausieji.

Bostone išeidinėjantysis The 
Christian Science Monitor 
dienraštis gavo pirmutinę do
vaną—Francis Wayland Ayer 
Cup (Taurę). Tūli kiti laikraš
čiai gavo paminėjimus - pagy
rimus.

Kai mūsų dienraščio skaity
tojas paima į randas laikraštį, 
abejoju, ar jis kada kreipia 
dėmesio į jo techniškąją pusę. 
Kai kurie skaitytojai tatai lai
ko paprasčiausiu, dėmesio ne
vertu, daikteliu. Tačiau, gra
žiai techniškai apdirbtas laik
raštis ar žurnalas vaidina kur 
kas svarbesnę rolę, negu pras
tai apdirbtas, bet kaip suvel
tas. Geriausias raštas nelabai 
tepatrauks skaitytojo dėmesį, 
jei jis bus kaip nors, “kur na
gai, kur ragai” sudrėbtas, jei 
popiera bus prasta, jei rašalo 
bus perdaug ar permaža, jei 
antraštė bus netobulai para
šyta ir užmauta.

Gal būti geriausias maistas, 
bet jei šeimininkė nemoka jo 
gražiai pagaminti ir švariai 
ant stalo padėti, — jis pra
randa daug savo vertės. Tas 
pats ir su raštais ir su laikraš
čiu. . i

Tas mus veda prie mūsų 
dienraščio. Mes bandome Lais
vę padaryti turiningą ir gra
žiai techniškai apdirbtą, — 
gražiai, kiek leidžia sąlygos.

žinoma, mes negalime lenk
tyniuoti su angliškaisiais dien
raščiais, turinčiais milijonų 
dolerių vertės spaustuves.

Laisvė nuolat kreipė dide
lio dėmesio į palaikymą gerų 
technikų spaustuvėje ir į tu
rėjimą technikinių priemonių: 
mašinų, raidžių, etc. Mūsų 
spaustuvėje yra keletas tech
nikų, dirbančių savo profesi
joje po virš 30 metų!

Todėl mūsų spaustuvė gra
žiai atspaudžia ne tik laikraš
tį, bet ir knygas, žurnalus, 
programus ir kitokius spaudos 
darbus. Drįstu sakyti: mūsų 
spaustuvė—geriausia tarp lie
tuviškųjų spaustuvių Ameriko
je.

Bet karinė padėtis atsilie
pia ir į mūsų spaustuvę. Na
tūralu! Vyrai imami kariuo
menėn. Spaustuvei reikalingų 
daiktų trūksta. Popieros įsigi
jimas apsunkintas,kai ku
rių popieros rūšių jau nebega
lime gauti. Viskas pabrango. 
Kitais žodžiais, padėtis pasun
kėjo.

AMERIKIEČIAI SMOGIAIS IŠ ORO TRIUŠKINS JAPONIJA 
TALKININKAI SUNAIKINO DAB 
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Įrodoma, kad Naciai Ruošėsi* ANGLAI PAŽYGIAVO DAR
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6 MYLIAS PIRMYNNuodingomis Karinėmis Du
jomis Atakuot Sovietus

London. — Naciai per 
Berlyno radiją nušnekėjo, 
būk jie nevartosią karinių 
nuodų dujų, jeigu vokiečių 
priešai pirmi nepradės du
jomis kariauti. Hitlerinin
kai apšaukė “provokatoriš
kų” Anglijos ministerio pir
mininko Churchillo perser
gėjimą, kad jei naciai ims 
nuodų dujomis veikt prieš 
rusus, tai anglai atakuos 
dujomis visus Vokietijos 
centrus.
PARODO NACIŲ INTEN

CIJAS
Vienas Sovietų vyriausy

bės narys pareiškė:

Atakuodami Bremeną, 
Amerikiečiai Nušovė 
63 Nacių Lėktuvus

Washington. — Nors 
bombarduojant Amerikos 
lakūnams Bremeną balan
džio 17 d. vokiečiai nušovė 
žemyn 16-ką amerikinių 
bombanešių, bet amerikie
čiai tuo žygiu tikrai sunai
kino 63 priešų lėktuvus ko
votojus ir pavojingai suža
lojo dar 32, kaip pranešė 
Jungtinių Valstijų karo de- 
partmentas.

150 nacių lėktuvų tada 
atakavo amerikinius bombi- 
ninkus, bet amerikiečiai vis 
tiek suardė bei sudegino 
bent pusę milžiniško Focke- 
Wulf orlaivių fabriko Bre
mene ir padarė didelių nuo
stolių kitiems priešų pasta
tams.

GRĄSLNA PERIMT DIR-
BYKLAS Į VALDŽIOS 

ŽINYBĄ

Washington. — Jeigu J. 
L. Lewiso komanduojamas 
streikas prieš Celanese 
Korporaciją, New Jersey, 

Į nebus baigtas, tai vyriausy
bė ketina tas dirbyklas per- 
imt laikinai į savo rankas, 
iki taps išspręstas ginčas 
tarp samdytojų ir darbinin-
kų.

REIKALAVIMAS ĮSI
VERŽT Į JAPONIJA 
Washington. — Kai ku

rie kongresmanai ragina 
amerikiečius įsiveržt į Ja
poniją. Tie kongresmanai 
nenori, kad talkininkai ati
darytų antrąjį frontą Eu
ropoj ir tuomi padėtų So
vietam prieš nacius.

Tačiau, su tūkstančių mūsų 
skaitytojų pagalba, su pagalba 
plačiosios Amerikos lietuvių 
visuomenės, mes gyvuosime, 
mes dirbsime paskirtąjį mums 
darbą, kaip dirbome praeityje.

Mes bandysime išlaikyti 
aukštame laikraštinio lygio 
laipsnyje ne tik Laisvę, bet ir 
spaustuvę.

a

“Mes perleidome Anglijos 
užsienių reikalų ministeri
jai žinias, kad paskutiniu 
laiku yra atsiunčiama nuo
dingų dujų vokiečių armi
joms fronte prieš Rusiją”.

Dokumentaliai Įsakymai
Amerikinis C o 1 u m bia 

Broadcasting Systemos ra
dijas pranešė, jog Sovietų 
valdininkai Maskvoj paskel
bė slaptus, nuo vokiečių pa
grobtus, dokumentus ir šie 
dokumentai dėsto, kaip ir 
kokias nuodingų dujų bom
bas varto t prieš Raudonąją 
Armiją.

Jungi. Valstijų Lakūnai 
Sunaikina Daug Ašies

Laivų ir Orlaivių
Washington. —- Amerikos 

ir Anglijos lėktuvai sunai
kina bent pusę iš tų Ašies 
laivų ir transporto lėktuvų, 
kurie bando gabent vokie
čiams ir italams karo reik
menis ir pastiprinimus iš 
Sicilijos į Tunisiją, kaip ati
dengė Robertas Patterso- 
nas, Jungtinių Valstijų ka
ro vice-sekretorius.

Talkininkų lakūnai taip 
daug sunaikina priešų laivų 
ir transporto orlaivių toje 
srityje, kad Ašiai sunku bū
tų iškraustyti savo kariuo
menę iš Tunisijos, ’kai fašis
tai nuspręstų iš ten bėgti, 
sakė Pattersonas.

Tunisijoje gi bus dar la
bai didelių kautynių ir ga
lima numatyt sunkių talki
ninkams nuostolių, kol Ašis 
taps iš ten iššluota, pakar
tojo vice-sekretorius Pat
tersonas.

♦

GEN. MacARTHUR IR 64 
METŲ BUS GERAS

Washington.— Jungtinių 
Valstijų karo vice-sekreto
rius R. P, Patterson sakė 
bal. 22 d., jog generolas 
Douglas MacArthur bus 

paliktas veiklioje tarnyboje 
ir po to, kai jam sueis 64 
metai amžiaus, 1944 m. sau
sio 26 d., nors pagal bend
rąjį įstatymą, tokio am
žiaus sulaukę generolai yra 
paleidžiami iš tarnybos.

“Generolas MacArthur 
nepaprastai daug patarna
vo savo šaliai; todėl kai 
kurie žmonės visai be pa
grindo spėja, kad jis būsiąs 
paleistas ateinančiame savo 
gimtadienyje,” pareiškė Pat
tersonas, atsakydamas į 
laikraštininkų klausimą.

Gen. MacArthur dabar y- 
ra amerikiečių ir australų 
karo jėgų komandierius.

šiaur. Afrika, bal. 23.— 
Amerikiečių ir anglų lėktu
vai per dieną nušovė žemyn 
Viduržemio Jūros-Tuniso 
srityje dar 20 didžiųjų Hit
lerio transporto orlaivių, 
turinčių po šešis motorus. 
Be to, amerikiečiai ir ang
lai sunaikino 10 vokiečių 
lėktuvų kovotojų, kurie gy
nė nacių oro transportus. 
Kitur Tunisijos padangėje 
talkininkai nukirto žemyn 
dar aštuonis priešų lėktu
vus.

Aštuntoji anglų armija 
atėmė iš Rommelio nacių

SOVIETŲ BOMBANEŠIAI VĖL 
ATAKAVO RYTŲ PRŪSIJĄ

Berlyno radijas penkta
dienį paskelbė, jog Sovie
tų lakūnai vėl bombardavo 
Rytų Prūsiją. Naciai nesa
ko, kuriuose miestuose so
vietiniai lėktuvai „ atakavo 
karinius vokiečių taikinius. 
Hitlerininkai skelbia, kad 
jie, girdi, nušovę žemyn du

Japonai Meluoją, Būk
Amerikiečiai Apšaudę

Civilius Japonijoj
Washington. — Japonų 

valdžia melavo, būk Ameri
kos lakūnai atakavę civilius 
Japonijos žmones, kada jie 
pernai balandžio 18 d. bom
bardavo karinius taikinius 
Japonijos sostinėje Tokio ir 
didmiesčiuose Yokohamoj, 
Nagoyoj, Kobe ir Osakoj. 
Japonų valdovai pasakojo,’ 
būk tai už civilių gyvento
jų šaudymą jie nužudė kai 
kuriuos nelaisvėn paimtus 
amerikiečius lakūnus.
Bet tai yra japonų “pra

keiktas melas,” pareiškė 
dabar Amerikos lakūnų ka
pitonai Ted W. Lawson ir 
Harold S. Watson, kurie 
dalyvavo tame žygyje prieš 
Japoniją. Nes amerikiečiai 
kuo sąžiningiausiai, “reli
giškai” vykdė savo koman- 
dieriaus gen. Doolittle’o į- 
sakymą — nieko daugiau 
neatakuot, kaip tik iš anks
to pažymėtus fabrikus, uos
tus ir kitus karinius taiki
nius.

Kapitonai Lawson ir 
Watson, abudu sužeisti be- 
grįžtant iš to žygio, sakė: 
Mums net nusibodo klausyt 
nuolatinių, kartotinų gene
rolo Doolittle’o mokymų — 
nieko, o nieko daugiau ne
atakuot, kaip tik tikrai pa
žymėtus taikinius.

“Mūsų lėktuvas, todėl, 
praskrido nekliudęs stovin
tį Tokio uoste japonų lėk- 
tuvlaivį, du mašinų fabri-

£

Takrouną, penketas mylių į 
šiaurių vakarus nuo Enfi- 
daville, ir pažygiavo pir
myn pajūriniu ruožtu pagal 
geležinkelį šešias mylias į 
šiaurius nuo Enfidaville, 
grumdamasi artyn Tuniso.

Pirmoji anglų armija 
šiaurinėje Tunisijoje atrė
mė didelę Vokiečių ataką 
Medjez-el-Bab srityje ir lai
mėjo kai kurias pozicijas.

Pataisytas oficialis pra
nešimas sako, jog antradie
nį anglai šioje srityje su
naikino ne 25 vokiečių tan
kus, bet 33.

iš tų sovietinių bombane
šių.

London, bal. 23.— Anglai 
praneša, jog tik Sovietai 
praeitą naktį padarė naują 
didąlę oro atdką prieš Vo
kietiją. • Iš talkininkų-pusės 
tą naktį nebuvo jokių 
stambių oro žygių prieš na
cius Europos žemyne.

kus ir plieno liejyklą į pie-51 
tus nuo Tokio,” nes tie į-k 
rengimai nebuvo iš anksto 
skirti bombarduot, pareiškė 
kapitonas Lawson:

“Tuo tarpu visi mūsų la
kūnai spiegte spiegė per 
ausinius kiaušytuvus: ‘Mes
kime kiaušinį štai čia!’ ” 
bet jiem nebuvo leista bom
barduot nieko, kol pasiekė
me tankų fabriką ir kitus 
Doolittle’o plane paženklin
tus taikinius.”

Tačiau, kai amerikiečiai 
pasiekė nurodytus iš anks
to fabrikus ir kitus kari
nius pastatus, tai jų bom
bos puikiai pataikė, kur 
reikėjo.

Generolas Doolittle, beje, 
besiruošiant skrist bom- 
barduot Japoniją, išėmė iš 
lėktuvų akuratnuosius Nor
den taikiklius, kad jie ne
patektų japonams, jeigu bū
tų nušautas žemyn koks 
amerikinis lėktuvas. Vietoj 
šių puikiausių mokslinių 
taikiklių,, todėl, amerikie
čiai tame žygyje naudojo 
tik paprasčiausius taikik
lius, perkamus už 20c.

Proga Talkininkams
Maskva, bal. 23. — Rau

donoji žvaigždė rašo, kad 
“vokiečių susibūrimas į 
prieš-sovietinį frontą pa
lengvina talkininkam per- 
vest karo veiksmus į Euro
pos žemyną.”

AŠIES LĖKTUVUS
Doolittle Užreiškė: Mūsų

Lakūnai Kirs Naujus, Pra
žūtingus Smūgius Japonijai

šiaur. Afrika. — Ame
rikos lakūnų komandierius, 
generolas H. Doolittle atsi
šaukė į Jungtines Valstijas 
vėl ir vėl iš oro bombarduot 
Japoniją ir įrodyt, kad ja
ponai nenugąsdino mūs, žu
dydami suimtus amerikie
čius lakūnus. Gen. Doolittle 
norėtų pats vadovauti ir 
naujosiom oro atakom 
prieš Japoniją. Jis sakė:

“Kiekvieną bombą mes 
numesime atminčiai mūsų 
draugų, kuriuos japonai nu
žudė, ir mūsų bombos pa
taikys.

Raudonoji Armija Iš
daužo Šhirmingas 
Vokiečių Atakas

Maskva, bal. 23.— Vokie
čiai permetė dar šimtus sa
vo bombanešių ir lėktuvų 
kovotojų į Kuban frontą 
prieš Sovietus’, vakarinia
me Kaukazo kampe. Naciai 
taip pat atgrūdo naujus 
tūkstančius rumunų ir vo
kiečių kariuomenės į šį 
Kaukazo kampą ir vėl pa
darė visą eilę viesuliškų 
atakų prieš Raudonosios
Armijos pozicijas. Sovieti
niai kovotojai atmušė visas 
desperatiškas fašistų ata
kas ir nukovė dar kelis šim

tus hitlerininkų.
Tebešėlsta kruviniausi 

mūšiai.

Sovietai Pralaužę Vo- 
kiečių Liniją

Stockholm, šved., bal. 23. 
— Iš čia pranešama, jog 
Berlyno karininkai pripa
žįsta, kad Sovietų kariuo
menė pralaužė vokiečių ap- 
sitvirtinimo liniją prie* No- 
vorossiisko, Kubanėj, ir 
baisiai šturmuoja nacius.

ANGLAI TEIGIA, KAD NA
CIAI GERAI MINTA

London, bal. 23. —Angli
jos maisto ministerija pra
nešė seimui, kad vokiečiai 
maitinasi geriausiai iš visų 
žmonių vidurinėje ir vaka
rinėje Europoje. Šiaip vo- 
kietys gauna tris ketvirta
dalius svaro mėsos savaitei, 
bet sunkesnių karinių pra
monių darbininkams skirta 
iki virš dviejų svarų mėsos 
per savaitę. O Hitlerio 
partneriai italai kur kas 
blogiau minta. Jie tegauna 
tik nepilnai vieną trečdalį 
svaro mėsos savaitei.

Tuo tarpu Hitlerio užim
tų kraštų žmonės kenčia al
kį, o Lenkijos žydai tiesiog 
badauja.

“Mūsų uždavinys yra vi
siškai, pilniausiai sumušti 
Japoniją ir jos karo viešpa
čius. Tatai padaryti tegali
ma tik smogiant tiesiai į 
pačios Japonijos širdį.

“Pernai mes padarėme 
pirmąjį žygį. Greitu laiku 
mūsų bombanešiai vėl bus 
Japonijoj — ir jie darys ne 
kokią siaurą ataką, bet di
džiulę, nuolatinę, pragaiš
tingą ataką, kuri bus tęsia
ma tol, kol subyrės Japoni
jos imperija ir maldaus pa
sigailėjimo.”

Gavę Daugiau Pabūklų, 
Jugoslavai Smarkiai 
Puola Hitlerininkus

London, bal. 23 — Jugo** 
slavijos < partizanai gavo 
daugiau ginklų: tankų, ka- 
nuolių, lėktuvų, net šarvuo* 
tų traukinių, ir griežtai pa
smarkino savo atakas prieš 
nacius ir italus, ypač Ad- 
riatiko Jūros srityje, Itali
jos kaimynystėje.

Kas ir kaip pristatė ju- 
goslavamas tų pabūklų, kol 
kas neskelbiama.

Naciai Reikalauja 5 Mil. 
Kariu iš Savo Vergų
Stockholm, bal. 23. —Hit

leris reikalauja penkių mi- 
lionų kariuomenės iš savo 
slūginių— Rumunijos, Ven
grijos, Slovakijos ir Bulga
rijos — karui prieš Sovie
tus. Bet tų kraštų valdovai, 
bijodami savo žmonių suki
limo, abejo ją, ar jie galė
sią pristatyt tiek kanuolių 
pašaro Hitleriui.

Tebeverda Nuolatiniai 
36 Vai. Mūšiai Tunisijoj

šiaur. Afrika, bal. 23. — 
Vokiečiai desperatiškai gi
nasi naujoj savo linijoj už 
5-6 mylių į šiaurių-vakarus 
ir šiaurius nuo Enfidaville. 
Tebeverda žiauriausi mū
šiai, kurie prasidėjo pirm 
36 valandų. Dažnai kauja- 
masi durtuvais, ir prane
šama, jog anglai palaips
niui ima viršų prieš nacius.

NUPIGINS PAUKŠTIENĄ
Washington. — Kainų 

Administracija įsakė nupi- 
gint vištienos ir kitos pauk
štienos kainą dešimtuku 
svarui. Manoma, jog tatai 
patarnaus kovai prieš juo
dojo marketo paukštienos 
raketą.
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Barbarai Rytuose, Barbarai 
Vakaruose

Prezidentas Rooseveltas atidengė pa
sibaisėtiną darbą, atliktą japoniškų im- 
perijalistų. Suimtuosius Amerikos lakū
nus (kurie bombardavo Tokio miesto 
karinius centrus), japoniški plėšikai nu- 
smerkė mirti. Kelis jų sušaudė, o kitus, 
sakoma, laiko kalėjime kaipo kriminalis
tus.

Japoniški plėšikai sakosi tai padarę 
dėl to, kam amerikiečiai lakūnai bom
bardavę Tokio miestą ir bombardavimo 
metu užmušę civilinių japonų. Tai esą 
“neteisinga” ir “barbariška,” nes už
puolimas buvęs padarytas netikėtai.

* Kai japoniškas plėšikas kalba apie 
barbariškumą, tai daugiau negu šlykš
tu. Jų pasalingas užpuolimas ant Perlų 
Uosto buvo vienas barbariškiausių žy
gių, atliktų pasaulyj. Tame užpuolime 
buvo užmušta daugybė civilinių žmonių. 
Bet japoniški užpuolikai tatai skaito 
šventu darbu.

Naikinimas Chinijos miestų ir civili
nių žmonių—šlykščiausias darbas, bet 
japonai tatai skaito kilniu žygiu.

Tuo būdu ir šis japonų pasiaiškinimas 
neturi jokio pagrindo. Ir japoniški plėši
kai nužudė amerikiečius lakūnus tik 
tam, kad įbauginti kitus amerikiečius 
lakūnus nuo lėkirho ant Tokio arba kitų 
japoniškų miestų. .

Bet japoniški plėšikai ir čia prašovė 
pro taikiklį, Jie tokiu savo žygiu tik la
biau užartavos Amerikos lakūnus ir vi
sus kovotojus, visus žmones, daugiau ir 
drąsiau mušti japoniškus imperialistus 
iki bus jie visiškai paklupdyti.

Tolydžio prezidentas Rooseveltas pa
sakė, kad tie japonai valdininkai arba 
karininkai, kurie nužudė Amerikos la
kūnus, bus pašaukti atsakomybėn, kai 
šis karas pasibaigs. Jie turės už tai už
mokėti skaudžiai. Mūsų karo vadovybė 
ir mūsų vyriausybė nenaudos tokių prie
monių, kokias naudoja japoniški barba
rai. Mūsų karo vadovybės, pav., nesi
rengia žudyti bile japoniško kario, bile 
belaisvio, pareiškimui keršto už nužudy
tuosius Amerikos lakūnus. Mūsų karo 
vadovybė ir mūsų vyriausybė yra pasi
ryžusi nubausti tikruosius to visko kalti
ninkus, kai pergalė bus laimėta, kai prie
šas bus besąlyginiai pasidavęs. Taip 
pareiškė ponas prezidentas, o jo pareiš
kimui pritars kiekvienas padorus ame
rikietis' ir kiekvienas padorus žmogus, 
nepaisant, kur jis gyventų.

• — • •-.- '
Tačiau Tolimųjų Rytų plėšikas ir bar

baras nėra nei kiek geresnis arba bjau- 
' jesnis už t. v. Europos Vakarų plėšiką, 

— Hitlerį. Pastarasis elgiasi panašiai su 
Tarybų Sąjungos ir kitų Jungtinių Tau
tų karo belaisviais, kaip japoniškas plė
šikas pasielgė su Amerikos lakūnais. 
Hitleris žudo juos tūkstančiais. Hitleris 
išžudė milijonus nekaltų žmonių. Jis iš- 
pūstijo eilę miestų. Jis dabar rengiasi 
naudoti nuodingąsias dujas (gazus). Jis 
rengiasi naudoti kiekvieną priemonę, ko
kią tik jis turi, kad sunaikinti juo dau
giau nekaltų žmonių ii' tuo būdu išgel
bėti imperialistinį vokiškųjų plėšikų 
viešpatavimą.

Kiek tai liečia barbariškumą, tai vo
kiškasis plėšikas yra nei kiek ne padores
nis už japonišką, arba atbulai/ Todėl 
abiejų stovyklų plėšikai vienodai turi 
būti traktuojami. Abiejų stovyklų ban
ditai tuir būti nubausti, kai karas pasi
baigs. Jau dabar reikia rinkti (panašiai, 
be abejo/ ir daroma) vardai kiekvieno 
barbaro, —bus jis japoniškas, vokiškas, 
itališkas ar kitoks,—kiekvieno nusižen
gėlio ir tie vardai turi būti saugomi. Ka

rui pasibaigus, kiekvienas tokis nenau
dėlis privalo būti nubaustas atatinkama 
bausme!

O šiuo metu kiekvienas laisvę ir taiką 
mylintis fašizmo neapkentė j as privalo 
daryti viską, kad sustiprinti karinęs pa
stangas, privalo daugiau dirbti, pirkti 
karo bonus sustiprinimui mūsų ginkluo
tų jėgų. Tos jėgos privalo būti atsuk
tos prieš neprietelių, kad juo greičiau jį 
sunaikinti. Kadangi fašistinės Ašies visa 
galva yra hitlerizmas, tai prieš jį turė
tų būti atsuktas didžiausias mūsų kari
nių pajėgų svoris ir hitlerizmas turi 
būti nušluotas nuo šios žemės! Paskui 
ateis eilė japoniško niekšo.

• — • • ••
Joki japoniškų arba vokiškų viešpačių 

grąsinimai mūsų kariams, mūsų lakū
nams nenugąsdins jų nei vieno. Atžaga
riai: tas tik labiau užartavos kiekvieną 
kovūną, kiekvieną lakūną, kiekvieną pa
dorų žmogų, gyvenantį Jungtinėse Tau
tose. Tas tik labiau išmokins Amerikos 
žmones neapkęsti savo priešo. O jeigu 
taip bus, tai ans barbariškas, niekšiškas 
japonų pasielgimas su Amerikos lakū
nais priartins jiems patiems į krūtinę 
labai užtarnautą kulipką!

Straipsnis Apie Tarybinius 
Generolus

Vis dažniau ir daugiau pasitaiko ma
tyti perij odinėje Amerikos spaudoje 
straipsnių apie Tarybų Sąjungą ir josios 
žmones. Prieš porą savaičių vienas žy
mus iliustracinis žurnalas Life išleido 
specialį numerį, paaukotą Tarybų Są
jungai, — paaukotą ta prasme, kad jame 
buvo straipsnių ir nuotraukų apie tąją 
mūsų talkininke, kuri per arti du metus 
beveik viena atlaikė hitlerizmo puoli
mus, tuomi parodydama, kad Hitlerio 
armijos yra sumušamos, ir, beje, tuomi 
išgelbėdama visą laisvę ir taiką mylin- 
tįjį pasaulį nuo sunaikinimo. Paminėta
sis Life savaitraščio numeris buvo iš
pirktas per keletą dienų. Kurie vėliau 
norėjo gauti — nebegalėjo. Nors Tary
bų Sąjungos istorija paminėtame žurna
lo numeryj nebuvo visai tiksli, tačiau 
ji visvien buvo įdomi ir patraukli. Todėl 
žmonės žurnalą greit išgraibstė. Tas jdar 
sykį parodo, kaip žmonės dėmisi Tarybų 
Sąjunga. '

Šios savaitės Saturday Evening Post 
savaitraštyj telpa neblogas straipsnis 
apie Tarybų Sąjungos generolus. Straip
snis pavadintas: Whht Kind of Man is a 
Russian General? Straipsnį rašo žymus 
žurnalistas Edgar Snow, kuris yra ilgo
kai Tarjfoų Sąjungoje gyvenęs, kalbėję
sis su Raudonosios Armijos komandie- 
riais ir, matyti, nusimano apie pasibrėž- 
tą rašymo temą.

Iki šio karo komercinė Amerikos spau
da beveik visa buvo paaukota tik to
kiems apie Tarybų Sąjungą ir josios 
žmones rašiniams, kurie nebandė su
teikti tikrų žinių, bet kurių tikslas buvo 
viską aukštyn kojomis apversti. Bet ka
rui prasidėjus, dalykai ėmė taisytis, nors, 
žinoma, ne visur.

A r Visi Žmonės Kalti Dėl 
Šito Karo?

Vilnis rašo:
“Kartą į savaitę iš Vatikano transliuo

jamas programas rusų kalba. Kokiais 
tikslais?

“Koks turinys tų programų, praneša 
Londono “News-Chronicle.”

“Pastarame programe buvo skaitomas 
popiežiaus apaštališkas laiškas, kuriame 
tarp kitko pasakyta, kad “šis karas yra 
bausmė pasauliui. Visi žmonės pasidarė 
perdaug išdidūs.”

“Dievas, matote, baudžia žmones už 
tai, kad jie perdaug išdidūs!

“Toks pigus traferetas!
“Popiežius dar vis nori visiems įtik

ti. Jis verčia bėdą ant visų žmonių, kuo
met kiekvienas nefašistas žino, kad pa
saulį paskandino kraujuose fašistai ir 
japoniški džingaį.

“Jei Vatikano radijas apeliuoja į So
vietų šalies krikščionius, tai Vatikanui 
jau laikas žinoti, kad Sovietų šalies krik
ščionių bažnyčia griežtai išstojo už na
cių sunaikinimą ir sovietinių žemių iš
laisvinimą.

“Ten bažnyčia kovoja prieš žmonijos 
neprietelius. • " - '

“Sovietų Sąjungos krikščionys žino 
savo patriotines pareigas. Jie žino, kad 
ne žmonės kalti už šį karą, bet fašisti
niai žvėrys!”

Hitlerininkų Su naikintai Europai 
Šis Pavasaris Turi Atnešti Laisvę
Pastaruoju laiku aš tu

rėjau progą apsilankyti 
Gžatsko apylinkėse, išlais
vintose iš po vokiečių. Žo
dis “dykuma” vargiai galės 
pritikti išreikšti tą kata
strofą, kuri atsidengė prieš 
mano akis. Greta senos ir 
garsios Kazaniaus Kated
ros, seniau buvo nedideli 
mediniai nameliai kaimy- 
ninkystėj su gausiai ap
šviestais mokyklų, kliubų ir 
ligoninių namais. O dabar 
vietoj to, yra tik sulamdy
ti, sukraipyti namų griau
čiai ir krūvos plytų bei ak
menų !

Gžatskas yra pažymėtas 
ant žemlapio, kaipo mies
tas, bet jo vietoj daugiau 
miesto nėra — mūsų gady
nės barbarai sunaikino jį, 
ką nesudaužė, ką nesudegi
no, tai susprogdino, kaip ve 
bažnyčias. Visoj apylinkėj 
pusė sodžių ir miestelių vi
siškai sudeginti, tik tie iš
liko, -kur vokiečiai didelėj 
paskuboj turėjo trauktis 
užpulti Raudonosios Armi
jos jėgų.

Mažai Liko žmonių
Tik keletas Gžatsko gy

ventojų išliko. 6,000 žmonių 
buvo po prievarta išvaryti 
į Vokietiją. Veltui motinos 
bandė slėpti savo vaikus 
nuo naujų vergų pardavė
jų!! Išilgai gatves šautuvų 
kambliais ragindami vokie
čiai varė pulkais 12-kos ir 
13-kos metų vaikus, kurie 
Vokietijoj parduoti ver
gais.

Badas, karštligė, difteri- 
ja ir vokiečių kankinimo 
kambariai atliko tolimesnį 
naikinimą. Tą aš mačiau 
Gžatske kovo mėnesį, 1 tą 
pat mačiau Kurske vasario 
mėnesį. Kur nors tolumoj, 
nacių pavergtoj Europoj 
yra kiti Gžatskai, kiti 
Kurskai. Mums yra. gerai 
žinomi ir brangūs miestų 
vardai, kaip Minskas ir 
Černigovas. Toliau Euro
poj kitais vardais kiti na
cių nualinti miestai. Fran
ci jo j miestas Arras, arba 
šaudomi žmonės cechų Ta
bor mieste. Nuo Gžatsko 
iki Bresto Francijoj visur 
yra ta pati nelaimė, tamsy
bė, baisios scenos sunaikini
mų, atliktų žvėriško barba
rizmo. Juoda naktis apgau
bė visą Europą.
žmonijos Kultūra Nelaisvėj

Mes mylime savo šalį, jos 
istoriją, ’ bet mes nesame

Suimtasis rusas išdavikas, pasitarnavęs priešui, vedamas raudonarmiečių j 
atsakomybę už savo kvislingiškus darbus. Jis yra žmonių ųeapkenčiamiausias 
ir vaikų “pirštais badomas” sutvėrimas. .

Uja Erenburgas.
atsiskyrę ir nuo Ebropos 
kultūros, su kuria esame 
surišti ne geležinkeliais, ne 
vielomis, bet savo krauju. 
Progresyvė mintis Rusijos 
pereitame šimtmetyje vis 
dalinosi savo patyrimais, 
paakstinimais ir viltimis su 
geriausių Europos žmonių 
mintimis, džiaugsmais ir 
gailesčiais. Štai, kodėl Tols
tojus, Dostojevskis, Čecho
vas, Čaikovskis irMussorgs- 
kis praturtino Eiuropos 
kultūrą atiduodant visus 
savo sugabumus. Štai, ko
dėl Leninas visada priminė 
tą rusų geniališkumą, kuris 
pasiekė savo zenito, kuris 
yra žmoniškas ir teisingas.

Mes galime graudintis iš
vien su francūzais ne vien 
todėl, kad pas mus yra 
Gžatsko; Charkovo ir Mins
ko griuvėsiai, bet ir todėl, 
kad ateitis Europos kultū
ros lygiai ir mums yra 
brangi. Mes pamename, 
kad Dekabristai (1825 me
tų revoliucionieriai— Red) 
buvo paakstinti prie veiklos 
Francijoj paskelbtos “Žmo
gaus Teisių Deklaracijos,” 
kad Turgenevas buvo 
francūzų rašytojų draugas 
ir paakstintojas geriausių 
jų literatinių darbų.

Mes žiūrime į Europos 
tragedija, ne kaipo žiūrė
tojai. Tūkstantis dienų, 
kaip tą kultūrą vokiečiai 
yra pavergę ir naikina. Už
tenka mums pamatyti Vo
ronežą, Viazmą, Istrą, kad 
prieš save gauti tikrą pa
veikslą kiekvieno miesto 
Europoj. /

Vokiečiai ir jų talkinin
kai negalės atbudavoti, 
kiek jie jau kultūros sunai
kino — nes visos jų pastan
gos buvo tik tam, kad nai
kinti ir yra tik naikinimui. 
Ir po šiai dienai Ispanijos 
miestas Gornica yra tik 
griuvėsiai, Almerijos gat
vės užverstos laužynais. 
Per pastaruosius penkis 
metus generolas Franco 
negalėjo atsteigti Barcelo
na, arba Madridą. Ispanai 
negali ramiai gyventi savo 
namuose, jie yra priversti 
raportuoiti pas vokiečių vir
šininkus arba mirti pagal 
Berlyno įsakymą prie Le
ningrado.

Šiaurinė Francija, kuri 
primena akmenis ir kalnus, 
kur miestų gatvės yra siau
ros, namai veik susisiekia 
su kitoj pusėj namais, virto 
tuščiu akmenynu.

Miestai ant Atlanto Van

denyno pakraščio sugriauti 
ir sudeginti. Vokiečiai ne 
vien sukriušino Europos se
novės kultūros miestus, jie 
sukoneveikė jos kūną, jau
nimą ir vaikus.

Slaptas francūzų laikraš
tis “Voix du Nord” prane
ša, kad Lille ir Valencien
nes miestuose profesoriai iš 
Kijevo Universiteto, mergi
nos studentės iš Charkovo 
ir Minsko aukštų mokyk
lų surakintos rete
žiais dirba paprastus 
darbus. O Zaporožėj taip 
pat po prievarta paprastus 
darbus turi atlikti francū
zų inžinieriai.

Vergų Gadyne
Hitleris veda prekybą 

vergais. Jis pasiuntė vergų 
darbus dirbti lenkus į Fin- 
liandijos miškus, o slova
kus dirbti Lenkijoj žemės 
darbus. Alsatiečiai atvežti 
į Ukrainą budavoti vokie
čiams kelius, o belgai ama
tininkai kasa žemę Lietuvoj’. 
Kasdien dešimtimis tūks
tančių vergus veža iš Fran
ci jos. ..

Vokiečiai, kaip tos žiur
kės, kurios platina limpan
čias ligas, platina bjaurias 
ir sunkiai suvaldomas ligas. 
Hagoj, Holandijoj, vien į 
pirmus devynis mėnesius, 
1942 metais, buvo užrekor- 
duota 17,000 džiovos susir
gimų. Francijoj džiova ser
ga virš miliono žmonių. Na
cių pavergtoj Europoj sifi
lio ligonių skaičius pakilo 
net dvyliką kartų, kaip pir
miau buvo, o odos ligonių 
yra net tryliką kartų tiek, 
kiek pirm karo.

Nėra muilo, gyduolių ir 
duonos. Vienas trečdalis 
Graikijos gyventojų jau žu
vo nuo epidemijų ir bado. 
Pusė miliono francūzų ver
gų jau mirė Vokietijoj ir 

I mirtis dar laukia du milio- 
nus jų.

Pilna Europa benamių 
žmonių. Paryžiuj, rugsėjo 
14 dieną buvo užrekorduo- 
ta 286 atsitikimai susirgi
mų sifiliu tarpe 11-kos ir 
14-kos metų mergaičių. 
Marseilės mieste suimta du 
berniukai, vienas 8-nių me
tų, kitas 11-kos, kurie jau 
buvo atlikę eilę žmogžudys
čių. Graikijoj, tarpe bena
mių pasireiškė žmogvalgys- 
tė.

Mirtis Siaučia
Mokyklos ir universitetai 

arba uždaryti, arba hitleri
ninkų nepaisymu taip už
leisti, kad neveikia. Čecho-

slovakijoj ant 70% knygos 
iš knygynų išnaikintos po 
to, kaip ją Hitleris paver
gė.

Įkaitų sistema, teroras, 
barbarizmas ir baisūs kan
kinimai palaužė silpnesnių 
sielą. Vaikai mato tik kar
tuves. Naciai jiems sako: 
“Jeigu jūs išduosi te savo 
tėvą, tai už tai gausite duo
nos.” Tas teroras perkeitė 
žmones. Vieni iš jų virto 
bailiais, kiti neišpasakytai 
žiauriais. Beraštija plečia
si, visuomenės pamatai su
purtyti. Europa virto ligų, 
pakrikimo, nelaimių ir 
anarchijos lauku.

Bet Europa nenori mirti. 
Partizanai Jugoslavijoj ir 
Francijoj tvirtai mušasi ir 
lieja savo kraują už laisvę. 
Europa gali bpti išgelbėta, 
bet laikas nelaukia. Ir tai 
bus kvailas mąstymas, ku
ris mano, kad jeigu Euro
pa išsilaikė 1,000 dienų hit
lerininkų nelaisvėj, tai ji 
dar gali išsilaikyti ir kitą 
1,000 dienų jų vergijoj. Šis 
pavasaris tvirtai sako: 
“Laikas!” Ir laikas išgelbė
ti jos kultūrą, moteris, vai
kus ir žmonių gyvastį. Lai
kas!

Niekas neabejoja, kad 
anti-hitleriškos jėgos bus 
pergalingos. Prie Stalingra
do padaryta brilijantiška 
pradžia. Mes žinome, kad 
Sovietų Sąjunga, išvien su 
savo talkininkėmis smogs 
tokį kirtį priešui, kad ga
lutinai bus sudaužyta hit
lerininkų karo mašina.

Bet “Mieganti Gražuolė” 
turi būti išlaisvinta pirm, 
negu ji numirs—aš kalbu 
apie Europą, kuri yra fa
šistų nelaisvėj. Neužtenka 
mums tik pergalėti, bet gy
ventojai turi būti išgelbėti, 
jiem turi bųti suteikta pro
ga gyventi', kad Burgundi
joj (Francijoj) jie vėl ga
lėtų gaminti vyną, kad 
Norvegijos žvejai vėl ga
lėtų ištiesti savo tinklus, 
kad akmens darbininkai vėl 
galėtų mūryti namus, kad 
mokslo žmonės vėl galėtų 
plėsti jį ir gilinti, nešti jo 
švyturį pirmyn ir mokinti 
nauja generacijas.

Juk būtų karti pergalė, 
jeigu Europoj nebeliktų 
daktarų, artistų, vynuogių 
augintojų ir elektros me
chanikų !

Jungtinės Tautos Gali 
Išgelbėti Europą

Armijos anti-hitleriškos 
koalicijos gali išgelbėti Eu
ropą, jos žmones, jos kul
tūrą, jos žemę. Juk ten yra 
daug kas brangaus anti-fa- 
šistams. Sorbonne ir Pas
teur Institutai buvo nema
žiau žinomi, kaip Oxford ir 
Leningrado Institutai. Ca- 
peko dainos yra populiariš- 
kęs Londone, bet be laisvos 
Pragos (Čechoslovakijos 
sostinės), negali būti gyvų 
Capekų. Jeigu nebus lais
vos ir gyvuojančios Fran
ci jos, tai Amerikoj negalės 
pamatyti Matisse arba 
Marguet piešinių.

Nepaisant, kaip kalbinin
kai neperstatytų būsimos 
Europos paveikslą ir jos 
valstybes, ateitis rymos tik
tai ant jos kultūros, žmo
nių ir jų nusiteikimo. Iš ak
mens galima įvairiausių 
formų namus pastatyti. Bet 
nėra akmenų, smėlio dyku
mose, ten yra tik smėlis, o 
nieko iš smėlio negalima 
pastatyti.
' Pavasaris 1943 metų at
neša ne vien gamtoj per
mainą Europoj, bet kartu 
jis šaukia į paskutinę, 
sprendžiamąją kovą — jis 
šaukią prie iš numirusių 
prikėlimo Europos,' prie 
jos atgimimo.
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Spalvinga LMS Trečio ie vjeniietnan

M IE N AS t

Po, gana ilgokos petraukos, pereitą se
kmadienį įvyko gana spalvinga LMS III 
Apskričio konferencija. Joje galėjo būti 
daugiau delegatų ir svečių. Vienok da
lyvavo, imant delegatus ir svečius, apie 
25-80 dalyvių, kurie domisi mūsų menu 
ir kultūra. Delegatų buvo iš Newarko, 
Kearny, Great Neck ir vietinių.

Ši konferencija įvyko šiuo kariniu, ne
paprastu momentu. Gal todėl ji atrodė 
kaip ir rimtesnė, įdomesnė, negu tai
kos laiku buvusios menininkų konferen
cijos. Tuščių kalbų, diskusijų nebuvo. 
Kas kalbėjo, diskusavo, tai vis’buvo į 
tašką, rimtos kalbos.

Pirmoji sesija atidaryta su Amerikos 
himnu, kurį davė Jurgis Klimas filmos 
formoj. Po Apskričio Komiteto praneši
mo, sekė LMS Centro suglaustas, rašy
tas pranešimas, nurodantis į dabartinę 
padėtį, mūsų veiklą joje ir vertę meninės 
veiklos.

Paskiaus sekė Bronės Šaknaitės, mu
zikos mokytojos, chorvedės, prelekcija. 
Jos prelekcija taip pat buvo labai glau
džioje formoje. Jos prelekcija buvo ne 
tik įdomi, bet ir praktiškai instruktyvė. 
Ji stipriai, neginčinamais faktais, įrody
mais pabrėžė muzikos rolę šiame karo 
moraliame fronte. Antra dalis Šaknai
tės prelekcijos buvo praktiški nurodymai 
LMS chorams, jų mokytojams, kas da
ryti šiose sąlygose, kuomet vyksta mūsų 
choruose permainos. Vyrai stoja į mūsų 
šalies ginkluotas jėgas, chorų eilės sure- 
tėja ir pasikeičia. Šalinaitė, kaipo muzi
kė ir patyrusi, gal būt geriausia, chorų 
mokytoja, savo pre lėkei joj davė atsaky
mą, kaip muzikaliai išlaikyti chorus jų 
jėgoms sumažėjus.

Jonas Valentis, popietinėj sesijoj, da
vė gerą ir išsamią paskaitą apie Ham
letą. Jis išdėstė Šekspyro veikalą, veiks
mą po veiksmui. Šią tragediją, Hamletą, 
Šekspyras parašė pirmais metais 17-to 
šimtmečio, bet šis veikalas ir dabar yra 
teatrų repertuaruose.

Valentis, pats būdamas teatro moky
klose lavintu vaidintoju ir vaidybos mo
kytoju, Hamleto ištraukas iliustravo 
vaidybine kalba. Tuom jo paskaita bu
vo įdomesnė ir žingeidesnė.

žodžiu sakant, Valentis savo paskai
toje kaip ir perstatė visą turinį šios, iš
garsėjusios Šekspyro tragedijos.

Paskiausias konferencijos margumy
nas, jau baigus tarimus ir išrinkus nau
ją LMS III Apskričio Komitetą, buvo 
Jurgio Klimo filmos. Jo filmos buvo ne
ilgos, bet žingeidžios—jų tarpe, pasaulio' 
liaudies šokiai ir čigonų gyvenimo ope
retinis dalykas.

. Reikia pripažinti, kad šis Klimo filmų 
rodymas buvo visai skirtingas nuo tų ro
dymų, kuriuos rašančiam teko matyti 
prieš metus laiko atgal. Šiuo laiku jau 
pašalinta technikiniai sukliuvimai. Jo 
mašinerija veikia gerai.

O kas svarbiausia, tai dabar Jurgis 
Klimas naudoja didelio formato skriną. 
Jo paveikslai jau nėra suglausti į mažą 
langutį, kaip paprastai svetainėse ir 
kliubuose rodoma. Imant domėn vietą, 
svetainę, kur filmų mėgėjai veikia, tai 
Klimo filmų rodymas jau yra gana ge
ras ir aiškus.

Konferencijos dalyviai pastebėjo esa
mas sąlygas meno veiklai, kurios šiuo 
laikotarpiu yra pasunkėję. Tačiaus visi 
pasisakė, kad galima- ir reikia veikti, 
kad ir šiuo karo momentu meno ir kul
tūros srityje. O veikiant, galima ir vai
sių sulaukti. V. B.

OACOW

JOSEPH STALIN seems to be holding the attention of Winston Churchill and Ambassador Joseph E. 
Davies, but as a matter of fact, Churchill is really Dudley Field Malone, famous attorney; and Stalin 
is actually Manart Kippen, actor. Mr. Davies is really himself however, and appears as nimself in the 
prologue to "Mission To Moscow," Warner Bros, filmization of the diplomat's best seller.

I1 11! (“Mission to Moscow”—nepaprasta filmą, tik ką užbaigta. Ji neužilgo bus rodoma
Hollywood teatre, New Yorke. Filmą pavadinta ambasadoriaus Davies knygos vardu.)

SEMAFORAS DEGA RAUDONAI
Rašo E. MIEŽELAITIS

Daugelyje okupuotosios Lietuvos aps
kričių vokiški traukiniai vaikščioja tik
tai dienos metu. Naktimis jie stovi sto
tyse. Ir tiktai retais atsitikimais, lydimi 
labai didelės apsaugos, traukiniai praei
na nakties metu.

Šį įsakymą hitlerinė geležinkelių kari
nė policija išleido tada, kai padaugėjo 
traukinių katastrofos.

Niekšai bijo?! Žinoma, kad jie negali 
nebijoti. Šiandien jie nepasitiki net savo 
šešėliu. Kai hitlerininkas žiūri į patį ra
miausią pilietį, jam rodosi, kad šis bus 
arba nudėjęs keletą hitlerininkų, arba 
nuvertęs traukinį, kad jis slepia kišeniu- 
je ginklą, peilį ar. plytgalį.

Kaip gi jie nebijos, kad traukiniai nu
bilda nuo bėgių pačioje jų panosėje. Štai 
visiškai nesenas atsitikimas nedidelėje 
Lentvario stotyje.

Kaip paprastai, ir tą dieną visas gy
venimas apie stotį atrodė kasdieniškas, 
įprastas, tuščias. Prieš keletą dienų gero
kai palijo. Žemė buvo giliai pramirkusi, 
gliti, slidi, balota. Pilkšvais debesėliais 
apniukęs rudeninis dangus rūsčiai slėgė 
žemę. Vienoje geležinkelio bėgių pusėje 
—tankūs, tušti, sulyti krūmokšniai. Už
uolankoje—nedidelis, skurdus pašynėlis.

Šaltas vėjas plėšė žalsvą, nublukusią, 
nudėvėtą vokiško sargybinio, vienodai 
žygiuojančio ten ir atgal geležinkelio pa
bėgiais, milinę. Persimetęs ant peties au
tomatą, pasistatęs apikaklę ir giliai ant 
ausų užsimaukšlinęs kareivišką pilotę, 
sargybinis dažnai sustoja, apsižvalgo ap
linkui ir, nieko įtartino nepastebėjęs, pa
trina pastirusias rankas, susimeta į ku
prą ir vėl žingsniuoja ten ir atgal, ten

Nevisiems Pavasaris
Malonus

Jau ir pavasaris a te jo, 
O kaip tai miela ir gražu. 
Sniegas pakalnėn nuriedėjo, 
Ir pasislėpė pamažu.

Medelių šakos tarsi laukia, 
Kad saulė šildytų kaitriau 
Jau ir paukščių būriai partraukė, 
Kur nors susukti lizdą sau.

Ir pievos tuoj pradės žaliuoti, 
Medelių šakos sužydės 
Jose paukščiai pradės dainuoti, 
Jų dainos tik širdis žavės.

Bet ne visi gali gėrėtis, 
Ir ne visiems yr’ miela tai, 
Jei žmogus neturi kur dėtis, 
Aplink tik griuvėsius matai.

Ant pliko akmens atsisėdęs, 
Dairos, norėdams, rodos, ką tai matyt. 
Akis į tolį jis įdėbęs, 
Galvoja, ką reikės daryt.

Ir jo pradėj’ liepsnot krūtinė .. . 
Negal pakęst skriaudų širdis, 
O kerštas—jūra begalinė, 
Rodos tik blaškos vilnimis.

Jei nėr kuo arti, ir ką sėti, 
Tai nė gyvent jau neįmano, 
Tad nėra ko ilgiau sėdėti, 
Stoja jis į eiles partizanų. 
Montreal. Tyla.

B

Philadelphia, Pa
Atydai Visų, Kurie Yra Suristi 
Su Laisvės Bankieto Finansais

Draugai ir Draugės!
Ateinantį pirmadienį, 26 d. 

bal., 8 vai. vak., įvyks svarbus 
suėjimas visų draugų ir drau
gių Liaudies Name, 8 ir Fair
mount Ave. Kadangi dar daug 
yra draugų, kurie nėra atsitei- 
sę už bankieto tikietus ir yra 
surišti su kitomis finansinėmis 
išlaidomis bei įplaukomis, tat 
Bankieto Rengimo Komisija 
kviečia į tą suėjimą visus ir 
visas atsilankyti ir atsiteisti. 
Rengimo Komisija, rodos, da
vė gana laiko visiems, kurie 
tik darbavosi, bilietus ar 
pinigus atgauti ir grąžinti ko
misijai, kad komisija galėtų 
priruošti parengimo apyskaitą 
Taip pat turi priminti ir ko
misijos tūliem nariam, kad ne- 
pri ruošti parengimo apyskaitą, 
ant to vakaro, bet būtinai da
lyvautų.

Komisijantas.

Baltimore, Md
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Iš Mūsų Veikimo

Balandžio 12 d. įvykęs LLD 
25-tos kp. mėnesinis narių su
sirinkimas, nors ir neskaitlin
gas buvo, bet savo dalį darbo 
visgi pastūmėjo pirmyn.

Kalbėta, kad kiek geriausia 
pasiruošus prie Laisvės meti
nio pikniko, kuris, atsibus ge
gužės 30 d., John žillis vieto
je, 2901 Annapolis Rd. Nepa
miršta ir mūsų kankinamų 
draugų Ispanijos kovotojų 
Afrikos koncentracijos kempė
se. Priimta tuomi reikalu re
zoliucija, kuri likos pasiųsta 
šalies prezidentui Mr. Frank
lin D. Roosevelt, kad tartų sa
vo žodį greitesniam išlaisvini
mui tų draugų.

Kadangi, mūsų įsitikinimu, 
dienraštis Laisvė yra užpulta 
priešo, traukiant ją teisman už 
faktų iškėlimą aikštėn, ką vei
kia Amerikos demokratijos 
priešai, ir kas jie tokie yra, tai 
mūsų kuopos susirinkime nu
tarėme, palei išgalę, teikti vi
sokeriopą pagalbą, kaip mo
ralę, taip materiale, kad ir 
ant toliau pilna žodžio pras
me palaikius spaudos laisvę 
mūsų šalyje.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks 10 dieną gegužės, 
Lietuvių svetainėje. Nariams 
svarbu dalyvauti, nes bus daug 
dalykų svarstyti, kurie yra ga
na svarbūs.

Kp. Korespondentė.

šalčio delnus ir krūtinę aitriu, šiltu na
minės dūmeliu.

Žinoma, kad tai neprotingas veiksmas. 
Pastebės ir viskas dingo. Rizikinga. Ta
čiau sunku nustatyti, kad to ar kito vei
kimo negalima daryti. Pagaliau juk ir 
visas partizano kelias nelengvas. Reikia 
gerai įsivaizduoti, koks pasišventėlis, 
koks gilus patriotas yra kiekvienas par
tizanas, kuris nesibijo pakeisti šilto už
krosnio lietinga, šalta, drėgna naktimi.

Kiek kantrybės ir kiek pasiryžimo tu
rėjo parodyti jaunieji partizanai, jeigu 
jie jau savaitę laiko buvo apgulę geležin
kelio liniją?

Vokiečiai gerai žinojo šitą partizanų 
būrį. Žinojo, kad jam vadovauja jaunas 
energingas Vincas, buvęs Kauno fabriko 
šaltkalvis. Jie jį gaudė. Jie siuntė šni
pus, kurie, apsimetę partizanais, norėjo 

. išprovokuoti visą būrį. Jie bandė papirk
ti ir kaimų gyventojus. Bet visos jų pas
tangos nuėjo niekais. Partizanas Vin
cas su savo nediduku, bet lanksčiai, ener
gingai veikiančiu būreliu buvo nesugau
namas. Žiūrėk, ir nei iš šio, nei iš to, lyg 
iš po žemės, staiga išdygsta partizanai, 
apspinta hitlerininkų gurguolę, gabe
nančią iš valstiečių atimtus maisto pro
duktus, nudobia hitlerinius plėšikus, 
maistą paslepia ir vėl kuriam laikui iš
nyksta. Ir po kelių dienų partizanai pa
sirodo visiškai priešingoje pusėje, kur 
jų niekas nei nelaukė, nei nesitikėjo.

Tai čia, tai ten pasirodydami, parti
zanai jau atliko namaža darbų: jie ne 
kartą apgynė žiauriai apiplėšiamus vals
tiečius, grąžino jiems maistą, o valstie
čiai juos rėmė maistu, davė nakvynę, 
slėpė nuo hitlerinių agentų ir šnipų. 
Partizanai susprogdino karinį vokiečių 
sandėlį, padegė vokišką dvarininką, su
naikino 47 okupantus.

Gerai įsitvirtinę apylinkėje, partiza
nai nutarė pereiti prie sudėtingesnių 
veiksmų, — nutarė nuversti nuo bėgių 
specialųjį vokiečių traukinį, gabenantį 
į frontą šaudmenis.

Ilgai taręsi ir gerai išdirbę smulkų 
planą, partizanai ėmėsi darbo. Jie pra
džioje nustatė gerus ryšius, gerai išžval- 
gė, paskui apgulė geležinkelio liniją.

Apie savaitę laiko apylinkėje nieko ne
atsitiko. Gyventojai ėmė nerimauti. Ne
jaugi vokiečiai sugavo partizanus? Ėmė 
nerimauti ir patysx vokiečiai. Kur gi ga
lėjo dingti partizanai, jeigu jie jų nesu
gavo? Jie sustiprino partizanų sekimą, 
bet ir' tai nedavė jokių rezultatų. '

(Tąsa 4-tame pusi.)

Jis 
kuris 
vietų

Iš Garsaus 
Hollywoodo

AR GIRDĖJOTE APIE SOVIETŲ 
KAIMĄ KALIFORNIJOJE?

Los Angeles, Cal.—Mes čia visai kai
mynėje turime “Sovietų kaimą.” Neži
nau ar Dies Komitetas žino, bet kaimas 
yra—kaimas ir kolektyvas.

• Kaip tai gali būti?
Visai lengvai. Kaip tūli čia sako: 

“Sam Goldwyn pamoja ranka ir stojasi 
miestas, ar kaimas.” Gali kilti ir au
dra, netgi uraganas ant jo dešimties ak
rų žemės ploto.

Nesykį čia buvo “Londonas,“ “Šancha
jus,” ir Paryžius. Tik “Maskva” dar ne-, 
buvo, bet ir to galima laukti. “Sovietų 
kaimas” jau yra.

KAM TAS KAIMAS?
reikalingas judžiui “North Star,” 
perstato kolektyvo gyvenimą So- 
Sąjungoj, naciams užimant jį.

Veikalą parašė Lillian Helman. Jo 
vaidinime dalyvauja šie žymūs aktoriai:

Walter Brennan, Jane Withers, Anna 
Baxter, Dana Andrews ir eilė kitų.

Pasižymėkite ir. laukite: North Star.
Kitas judis apie Sovietų Sąjungą bus 

“Russia.” Jo direktorius yra rusas, Gre
gory Ratoff. Šiame veikale turi roles 
Robert Taylor, vienas pačių žymiausių 
aktorių. Jis jau tarnauja Dėdei Šamui, 
bet Sovietų ambasadoriui M. Litvinovui 
paprašius, Taylor leistas suvaidinti rolę 
tame veikale.

Susan Peters irgi turi svarbią rolę ja
me.

Originalis vardas šio veikalo buvo 
“Sudeginta Žemė,” bet jis pakeistas į 
“Russia,” nes šiuo tarpu tokis vardas 
labiau patraukiantis.

' Šis veikalas irgi bus apie karą. Rei
kia tikėtis, kad jis bus labai geras.

Į Hollywoodą atvyksta keturi žymūs 
Sovietų fotografai. Jie bus svečiai pas 
Boris Morros, 20th Century—Fox filmų 
gamintoją, žymų muziką.

Vienas tų fotografų— Vladislav Miko- 
laša, vienatinis fotografas išlikęs gyvas 
po Sevastopolio bombardavimo.

Jie atskris per Murmanską į Londoną 
ir į New Yorką, o atgal lėks per Vladi
vostoką ir visą Aziją..

Jie atveža vėliausių savo filmų iš ka
ro lauko. Jie paliks jas Hollywoode, 
tai vėl turėsime ’įdomių paveikslų — ir 
gal nuožmių karo scenų.

Morros ruošia judp apie SSSR ryšium 
su karu. Jam tie paveikslai bus reikalin
gi. Jie bus autentiški, o ne čia gaminti.

(Iš Vilnies)
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RED. PASTABA.—LMS Centro Pra
nešimą, patiektą konferencijai, išspaus
dinsime sekamo šeštadienio Literatūra 
ir Menas skyriuje.

Tai buvo pavakarė. Temo nesparčiai. 
Ėmė purkšti smulkutis, persmelkiantis, 
įkyrus lietus...

Žinoma, jeigu sargybinis būtų akyles
nis buvęs, gal jis ir būtų pastebėjęs tolu
moje krūmokšniuose gerai slepiamą, bet 
retkarčiais pasirodančią nedidelę papi
roso ugnelę. Bet sargybinis jos nepaste
bėjo, nes ji, tiesa, buvo sunkiai ir paste
bima.

Išsėdėti drėgnuose krūmokšniuose vi
są dieną ir laukti, kol žvalgas praneš, 
kad laukiamas traukinys jau turi ateiti, 
nelengvas dalykas. Juoba, kad vyrukai 
jauni. Šalta iki beprotiškumo. Veidą vė
jas tiesiog drasko. O ir po šonu—drėg
na, šalta žemė. Ims čia, štai, ir neiškęs 
jauni vyriokai neužsirūkę. Užsirūkyti ir 
gerai paslėpti susuktą papirosėlį delne 
tai reiškia susišildyti sugrubusius nuo

Slaptas Lenkijos Radijas 
Šaukėsi Pagalbos

Stockholm, Šved. — Čia 
girdėtas Lenkijos slapto ra
dijo atsišaukimas sakė:

“Bent 35 tūkstančiai žy
dų Varšavos ghette yra nu- 
smerkti nužudymui. Varša- 
voj aidėja sutartini šautu
vų šūviai.

“Žmonės yra žudomi. Mo
terys ir vaikai ginasi pliko
mis rankomis.

“Gelbėkite mus....”
Čia radijo kalba 

nutrūko.

Generolas de Gaulle, Ko
vojančių Francūzų vadas, 
reikalauja pašalint iš Šiaur. 
Afrikos.valdžios visus ben
dradarbiavusius su Ašim 
valdininkus.



šeštadienis, Baland. 24, 1943

ŽMONĖSE MAKSIM GORKI
Chicagos Žinios

(Tąsa)
— Tyliau, nelabasis! Viktorėlį priža

dinsi, aš tau duosiu! Bėk į krautuvėlę...
Šiokiomis dienomis pirkdavo prie ar

batos du svaru kvietinio pyrago ir už 
dvi kapeikas skatikinių bandelių jauna
jai šeimininkei. Kai aš atnešdavau duo
ną, moterys įtariamai žiūrėdavo į mane 
ir, svarstydamos ant delno, klausdavo:

— O pridėčko nebuvo? Ne? Na gi, 
prasižiok! — ir rėkdavo: — Surijai pri- 
dėčką, štai trupiniai dantyse!

...Darbuodavau aš su noru, — man pa
tikdavo naikinti purvą namuose, plauti 
grindis, valyti varinius indus, durų ran
kenas; nekartą teko nugirsti ramiomis 
valandomis moteris kalbant apie mane:

— Uolus.
— Valybas.
— Tik įžūlūs labai.
— Na, motin, kas gi jį auklėjo!
Ir abi stengėsi auklėti many pagarbą 

joms, bet aš laikiau jas pusgalvėmis, 
mylėjau, neklausydavau ii’ kal
bėdavau su jomis dovis prieš do
vį. Jaunoji šeimininkė, turbūt,
stebėjo, kaip blogai mane veikia kai 
kurios jos kalbos, ir todėl vis dažniau 
sakydavo:

— Tu turi atminti, kad esi paimtas iš 
elgetų šeimos! Aš tavo motinai šilkinę 
talmą dovanojau. Su stiklo vėriniu!

Kartą aš tariau jai:
— Tai ką gi, už talmą reiks man dėl 

jūsų kailį nusilupti?
— Viešpatie, gi jis uždegti gali! —su

riko persigandusi šeimininkė.
Aš buvau be galo nustebintas: kodėl 

—L uždegti?
Abi jos topradž skųsdavosi manimi 

šeimininkui, o šeimininkas sakydavo 
man griežtai:

— Tu, brač, žiūrėk man!
Bet kartą jis ramiai tarė pačiai ir 

motinai:
— Taigi ir jūs geros! Jodote vaikėzą,

pa

kaip aviną, — kitas senai būt išbėgęs, 
ar išdvėsęs nuo tokio darbo...

Moterys pyko ligi ašarų; pati, trepsė
dama koja, baisiai įniršusi, rėkė:

— Argi galima prie jo šitaip kalbėti, 
kvaily tu ilgaplauki!! Kas gi aš jam, po 
šitokių žodžių? Aš moteris nėščia.

Motina .verkšlenamai staugė:
— Atleisk tau, Viešpatie, Vasia, tiktai

— paminėsi mano žodį — ištvirkinsi tu 
vaikėzą!.

Kai jos išėjo, įsiutusios, šeimininkas 
griežtai tarė:

— Matai, velniūkšti, koks triukšmas 
dėl tavęs? Štai aš išgrusiu tave pas se
nelį, ir vėl būti skudurninku!

Nepakęsdamas nuoskaudos, aš pasa
kiau:

— Skudurninku geriau gyvent, kaip 
pas jus! Priėmėt mokiniu, o ko mokote? 
Pamazgas nešioti...

Šeimininkas paėmė mane už plaukų, 
neskaudžiai, atsargiai, ir, žiūrėdamas 
man į akis, nustebęs, tarė:

— Dėlto, koks tu pugžlys! Taip, brač, 
netinka, ne-e...

Aš maniau — mane išvarys, bet kitą 
dieną jis atėjo į virtuvę su storo popie- 
rio ritinėliu rankose, paišiuku, kampai
niu ir liniuote.

— Pabaigęs valyt peilius, papiešk štai 
šitą! 1 '

Popierio lape buvo atvaizduotas dviem 
gyvenimais namo priešakys su daugybe 
langų ir lipdytų pagražinimų.

— Štai tau skriestuvas! Išmatuok vi
sas linijas, pažymėk popieryje jų galus 
taškais, paskui su linijuote pabrėžk pai
šiuku nuo taško ligi taško. Pirma išil
gai — tai bus gulsčiosios, paskui skersai
— tai stačiosios. Rėžk!

Aš labai apsidžiaugiau švariu darbu 
ir mokslo pradžia, bet į popierį ir pa
būklus žiūrėjau su baime ir pagarba, 
nieko nesuprasdamas.

(Daugiau bus)

Unijos Viršininkas Paliko 
100 Tūkstančių Dolerių

Pernai, liepos 17-tą liko nu
šautas Arthur Wallace, malia- 
votojų unijos viršininkas. Ta
me apsišaudyme liko nušauta 
ir Mrs. Youngblood, taipgi 
unijos viršininko žmona.

Dabar paaiškėjo, kad Wal
lace paliko $100,000 turto.

Tenka pažymėti, kad nei 
unijai gero nedaro neigi to
kiam pačiam unijos viršinin
kui garbė tiek turto prisigrob
ti beeinant organizuotų darbi
ninkų viršininko pareigas.

Jau jis buvo ne darbininkų 
klases žmogus, žinoma, užsiė
mė kuo kitu, o ne darbininkų 
reikalais ir sutiko tokią mirtį, 
kuri irgi garbes nedaro orga- 
nizuotiem darbininkam.

Maliavotojas.
Jonas Janulis Išėjo Armijon
Jonas Janulis išvyko Dėdės 

Šamo tarnybon. Jo atsisveiki
nimui įvyko gražus susiėjimas. 
Daug jaunimo prisirinko. Visi 
linkėjo Jonui geriausio pasise
kimo ir laimės nugalėti prie
šus ir sveikam, linksmam grįž- 

pas savuosius. B.
Įsteigė Moterų Militarinj 

Korpusą
Chicagoj įsteigė Nacionalio 

Saugumo Korpusą — moterų 
militarį skyrių. Toki skyriai 
buvo įsteigti New Yorke, New 
Jersey ir Washingtone. Dabar 
ir čia tokis skyrius įsisteigė.

Nacionalio Saugumo Korpu
sai bus kaip ir pereinamas 
laipsnis į WAACS, tai moterų 
pastovios armijos pagelbinio 
skyriaus.

Ši armija bus nepastovi, ji 
veiks kaip savanoriška milita- 
rinė organizacija. Liuoslaikiu 
moterys eis į to skyriaus įsteig-

tą vietą ir mokinsis militarinių 
pareigų.
Du Jaunuoliai Pavogė $25,000

Policija suėmė ir tyrinėja du 
jaunuolius, M. Viti, 29 m., ir 
F. Mizzo, 20 m. šie du jaunuo
liai padarę 77 vagystes ir viso 
sugrobę $25,000.

šie vagys pakliuvo į polici
jos rankas po įvykusio auto
mobilio aksidento. Automobi- 
liaus leidimas buvo ant Viti 
žmonos vardo.

Sudegė 72 Metų Moteris
Mrs. M. Babrosky, 72 m., 

gaisras užklupo bemiegančią 
kambaryje, 3837 W. 6th St. 
Moteris mirtinai apdegė.

KONGRESMANŲ GIN
ČAI DĖL TAKSŲ

ti

Washington. — Pasinau- 
jino kivirčai kongresinėje 
komisijoje dėlei senųjų tak
sų išrinkimo ir naujų tak
sų įvedimo, kurie tuojau 
būtų atskaitomi iš gauna
mų algų ir reguliariai ima
mi nuo visų pajamų abel- 
nai.

N. Y. Išpirksiu Karo 
Bonu už 4 Bilionus Dol

New Yorke jau. išparduo
ta antrosios karo paskolos 
bonų už 3 bilionus dolerių, 
kaip kad buvo skirta. Da
bar stengiamasi ir tikimasi 
išparduot šių bonų dar už 
ketvirtą bilioną dolerių.

Australija. — Generolo 
MacArthuro lakūnai bom
bardavo 10 japonų bazių.

SEMAFORAS DEGA RAUDONAI

THE CALL TO THE COLORSI 
IS A CALL FOR DOLLARS

Dig deep. > Strike hard. Our boys 
need the planes, ships, and guns which 
y°ur money will help to buy.

Go to your bank, post office, or savings and 
loan association. Tell them you want to buy 
Defense Bonds regularly, starting now. n *

SKELBKITES LAISVĖJE

SVARBIOS KNYGOS

RAISTAS
Apysaka iš Chicagos lietuvių gyvenimo, dirbančių 

gyvulių skerdyklose
PARAS® UPTON SINCLAIR

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

Mortos Vilkienės Divorsas
Puikus vaizdas Amerikos lietuvių gyvenimo.

PARAS® 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 Šalį, prasideda kova švie
sos su tamsa. Ji pasireiškė formoje divorso jaunoje šeimoje, kur 
iškyla daug skandalų.

(Tąsa nuo 3 puslapio)
. Niekas nežinojo, kad Vincas su drau

gais jau savaitę apie• geležinkelio liniją' 
bastėsi' miškuose ir krūmokšniuose, žval
gė, įrengė sprogstamosios medžiagos 
slėptuvę, ir laukė kasdien žvalgų signa
lų. Tą naktį sugulę krūmokšniuose, vi
siškai visa kam pasiruošę, partizanai 
laukė. Buvo kai kurie duomenys, kad 
Vokiečiai gabena šaudmenų traukinį.

Laukiant ir temsta nesparčiai. Užsi
rūkę, ką gi veiksi?!

—Sunku juk iškentėti, Vincai, — at
sakė vadui partizanai, gerai slėpdami 
delnuose suktus papirosus, kada tasai 
bandė juos perspėti, — žmogus vis lieka 
žmogumi...

Belapius krūmokšnių stagarus nuo
bodžiai šiureno šaltas, įkyrus vėjas. Lie
tus dar šiek tiek pasmarkėjo. Pramirko 
vyrukai iki kaulų. Vienodame vėjo ūži
me ir lietaus šiurenime tolumoje girdė
josi sunkūs geležimi kaustytų vokiško 
sargybinio batų žingsniai. Nuobodu, ny
ku, tuščia. Priešingoje pusėje, miške, 
šiurpiai suklykė pelėda. Ir vėl nykuma...

Laukė. Persirito ir vidurnaktis. O 
krūmokšniuose vis dar švilpavo įkyrus 
rudens vėjas ir krito smulkutis, pilkas, 
persmelkiantis lietus.

Tiktai paryčiu tolumoje, miško pusė
je pasigirdo duslus šuns lojimas. Jis pa
sikartojo kelis kartus, nutysdamas gai
liai ir nuobodžiai rudeniniam priešauš
ryje.-Jau ir sargybinis buvo pasikeitęs.

■—Na, vyručiai, ruošiamės, — sujudo 
Vincas.

—Ar jau?
—Ženklas duotas ...
Atsargiai, sulaikę kvėpavimą; parti- 

zahai nušliaužė per krūmokšnius prie 
geležinkelio. Nieko net neįtardamas, sar
gybinis, taip" pat sulinkęs, susigūžęs į 
kujirą, vaikščiojo pabėgiais ten ir atgal, 
ten ir atgal...

Vincas sustabdė būrelį. Davęs ženklą 
jiems čia pasilikti, jis pats lapės miklu
mu ir atsargumu, prisiglaudęs beveik 
prie žemės, nušliaužė. Peršliaužęs griovį, 
jis užkopė ant stataus pylimo. Gerai įsi
klausęs į sargybinio žingsnius ir nusta
tęs taikliai, kada tasai praeina pro pat 
jį; Vincas palaukė, kol sargybinis paėjo 
dar kelis žingsnius, ir staiga .katės mik
lumu išsinėręs iš žemės šoko sargybiniui 
ant nugaros. Abu kulvirščiais nusirito į

griovį. Tamsoje pasigirdo tik keli duslūs 
aiktelėjimai. Viskas nutilo.

Po valandėlės ant bėgių užslinko par
tizanai. Vincas pasilenkęs prie žemės ir, 
pridėjęs ausį prie bėgio, gerai įsiklausė. 
Girdėjosi tolimas, vienodas traukinio 
dundėjimas. Ir kaskart, nežymiai, bet 
arčiau ir arčiau... arčiau ir arčiau ... 
Vyrai veikė skubotai. Kada viskas buvo 
parengta, Vincas dar kartą pridėjo ausį 
prie bėgių ir įsiklausė. Dundėjimas buvo 
dar arčiau. Jis įdėmiai aplinkui apsi
žvalgė ir, nepastebėjęs nieko įtartino, 
davė ranka ženklą pasitraukti.

Jie jau buvo tolokai nušliaužę, kai už 
miškelio pasigirdo įkyrus, žviegiantis ir 
nervinantis garvežio švilpukas. Po jo 
jau pasigirdo sunkus garvežio pūkšti
mas, ir iš už vingio išniro dvi šviesios 
garvežio akys. Lėtindamas greitį, trau
kinys artėjo į stotį.

Sprogimas pasigirdo tik tada, kai par
tizanai jau buvo pasiekę miškelį. Į dan
gų staiga pakilo milžiniškas liepsnos 
stulpas, ant kurio pakibo, trekšėdama 
užlūžo ir sunkiai žlegterėjo žemyn vago
nų grandinė ir tuo pačiu metu pasigirdo 
eilė apkurtinančių sprogimų. Pagilo 
liepsnos ir dūmų stulpas.

Beveik tuo pačiu metu danguje, kaip 
žvaigždės, pakibo kelios šviesios raketos. 
Tai vokiečiai gaudė katastrofos kaltinin
kus. Bet partizanai jau buvo miške. Va
landėlę atsidusę nuo įtempto bėgimo jie 
vėl leidosi mišku tolyn. Pradėjo aušti...

Kelias dienas geležinkelio linija buvo 
perkirsta. Semaforas degė raudona žaiz- 
drele...

Vokiečiai pastatė ant kojų visą apy
linkę. Kratė. Tardė. Tai nedavė jokių 
vaisių.

O visuose keliuose, neprivažiuojant 
Lentvario stoties, ant stulpų ir medžių 
pasirodė skelbimai:

“5,000 markių premija tam, kas pa
dės nustatyti traukinio katastrofos kal
tininkus ...”

Tokių, deja, neatsirado. Kiekvienas 
praeinantis, skaitydamas šiuos skelbi
mus, širdyje slapta džiaugėsi. O ilgainiui 
vėjas ir lietus nudraskė, nuplovė nuo 
medžių ir stulpų vokiškų okupantų iška
binėtus popiergalius, sumaišęs juos ke
liuose su juodu, pažliugusiu purvu. Nu- 

. ėjo pašalai. Ir partizanai ruošėsi nau
jiems žygiains.
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PIRMOJI GEGUŽES
Šiemet Pirmoji gegužės Amerikoje bus apvaikš

čiojama svetainėse. Ji bus minima masiniuose mi
tinguose. Visi pažangūs žmonės, kuriems nereikės 
tą dieną dirbti kariniuose darbuose, privalo daly
vauti Pirmosios Gegužės minėjimo mitinguose.

NEW YORK, N. Y.
Apvaikščiojama gegužės 2 d., Yankee Stadium. 

Iškilmės įvyks popietyje, 1-mą vai. Įžanga 55c. Kvie
čiame lietuvius dalyvauti.

NEWARK, N. J.
Didžiulis mitingas įvyks sekmadienį, balandžio 25 

d., 1 vai. dieną. Felix Fuld Hali patalpoj, High ir W. 
Kinney Sts. Bus garsių kalbėtojų, dainų, pamargi- 
nimų, Būkite visi.

1.

2.

3.

MAISTO IR VITAMINŲ KRAUTUVE
VITAMINS FOR VICTORY-B-COMPLEX tabletėlės; susideda iš šių 
vitaminų: A, D, C, B-l, B-6, G. E. Biotin,. Calcium, Phosphorus, Iodine, 
Iron, ir Food Copper.
PHOSPHO-B tabletėlės nervų sustiprinimui del tų, kurie jaučiasi ner- 
vuoti.
SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, Neuritis 
skausmus del trūkumo kūne mineralinių druskų.

4. N-56 CA-83 tabletėlės del peptic Ulcers, Gastritis. Palengvina skaus
mus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda progą opai gyti.

6. P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo..
Taipgi reikalingi agentai visuose miestuose del P.B. LAX pardavinėjimo.

8. LACTO-DEXTRIN del tų kuriem darosi visokį rūgimai ir nemalonu
mai po valgių.
Maistą ir Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.

VITAL HEALTH FOODS
465 LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y.

BOKITE AMERIKOS PILIEČIAIS
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

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

===== == KAINA 35c. z
Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 

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

Reikalaudami rašykite:

Adv. CHĄS. P. KAL 
KiiyceK* Autoriui 

1 «* f

427 Lorinler St., Brooklyn, N. Y.

English - Lithuanian 
Self - Instructor

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

PARAS® DR. J. J. KASKIAUCIU8
Puslapių 252, stipriais audimo apdarais, kaina $1.50.

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais
SUTAIS® 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.
• • • • < • •

Vokiškieji Grobikai — Mirtini 
Lietuvių Kultūros Priešai

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

Puslapių 32. Kaina 10c.

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
PARAS® DR. J. J. KAĖKIAUCIU8

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.

New Yorko Pasaulinės Parodos 
Paveikslą 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 YorkJ 
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,
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' Amerikos Lakūnai 10 Karty 
Per Dieną Atakavo Kišką

Sovietų Oficialiai Pranešimai

Penktas PuilapU

WASHINGTON, bal. 22. — Jungt. Valstijų laivyno 
pranešimas:

ŠIAURINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Balandžio 20 d. Amerikos lėktuvai dešimt kartų ata

kavo japonų įrengimus Kiskos saloje. Kuomet vieni mū
sų lėktuvai mėtė bombas, kiti tuo pačiu laiku apšaudė 
priešus. Buvo pataikyta į lėktuvų aikštę ir į japonų sto
vyklavimo sritį.

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Balandžio 20 naktį didieji Amerikos bombanešiai 

bombardavo japonų įrengimus Numa uoste, Bou
gainville saloje. Blogas oras neleido pastebėt, kaip pa
vyko.

Balandžio 21 d. didelė grupė mūsų bombanešių die
ną mėtė bombas į japonus Nauru Saloj.

Nors japonai labai šaudė iš priešlėktuvinių kanuolių 
ir smarkiai veikė priešų lėktuvai kovotojai, tačiau bu
vo padaryta daug nuostolių jų įrengimam. Jungtinių 
Valstijų lakūnai nušovė žemyn penkis, o gal net sep
tynis, japonų Zero lėktuvus kovotojus. Visi Jungtinių 
Valstijų lėktuvai sugrįžo.

NEW DELHI, Indija, bal. 22. — Maža grupė Jung
tinių Valstijų bombanešių balandžio 21 d. mėtė bom
bas į karinius japonų taikinius Bangkoke, Thailando 
sostinėje. Tai buvo trečias Amerikos bombininkų atsi- 

-t lankymas ten.
Kiti didieji mūsų bombanešiai anksti rytą atakavo 

J japonų įrengimus Rangoone (Burmoj).
Visi mūsų lėktuvai saugiai sugrįžo iš tų žygių.

Sovietai Atrėmė Įnirtusias 
Nacių Atakas Kuban Klonyj

'Sovietų Oficialiai Pranešimai

LONDON, bal. 23. — Vidunaktinis Maskvos radijo 
pranešimas:

Kubanėje (vakariniame Kaukazo kampe) sovietinė 
kariuomenė atmušė kelias įtūžusias priešų atakas. Vo
kiečiai mūšio lauke paliko šimtus nukautų saviškių. Ki
tame sektoriuje hitlerininkai atakavo mūsų kariuome
nės dalinį ginantį vieną aukštumą. Buvo nukauta apie 
300 vokiečių ir po nuožmaus mūšio priešai priversti pa- 

* sitraukt atgal į pirmiau buvusias savo pozicijas.
Vakariniame fronte mūsų kovotojai ir toliau tvirti- 

nosi (atimtose iš vokiečių) pozicijose. Sovietiniai žval
gai, artilerija ir kulkosvaidininkai sunaikino apie visą 
kuopą vokiečių pėstininkų.

Baltijos Jūroje sovietiniai lakūnai vakar viename 
uoste padarė didelius nuostolius priešų įrengimams ir 
sunaikino vieną jų sargybos laivą ir tris kareivių kran- 
tan iškėlimo laivus. Oro kautynėse mūsų lakūnai nu
kirto žemyn 13 vokiečių lėktuvų.

Balandžio 21 d. mūsų oro jėgos įvairiose fronto da
lyse sunaikino bei sužalojo apie 50 vokiečių trokų, ku
rie buvo pilni kareivių ir reikmenų; susprogdino du 
amunicijos sandėlius ir vieną žibalo sandėlį, sudaužė 
vieną priešų traukinį ir nutildė šešias baterijas priešų 
artilerijos.

Svetimkalbių Spaudos 
Taryba Remia Karo 

Boną Vają
Svetimkalbių Spaudos New 

Yorke Pergalės Taryba pas- 
kiausiamę Pildančio Komiteto 
susirinkime pasižadėjo visomis 
išgalėmis remti dabar vedamą 
New Yorko Karo Taupmenų 
štabo Svetimkalbių Divizijos 
vajų sukelti 40 milionų dole
rių pastatymui ir įrengimui 
šimto P. T. laivų.

ši kampanija yra dalimi \į-x 
sos karo bonų pardavimo kam-* 
panijos, kurioje New Yorkas 
su apylinkėmis turi sukelti tris 
bilionus dolerių.

Taryba atsišaukė į savo na
rius ir Į kitus svetimkalbių 
laikraščius pilnai remti šią 
kampaniją ir rekomendavo, 
kad kiekvienas laikraštis iš
spausdintų bent vieną editoria- 
lą per savaitę raginant savo 
skaitytojus vajų remti. Tary
ba, iš savo pusės, pasižadėjo 
teikti laikraščiams specialūs 
medžiagos.

Atsižvelgiant į tai, kad sve
timkalbių laikraščiai pasiekia 
milionus skaitytojų, kurie ne
skaito angliškos spaudos, tary
ba pabrėžė svarbą svetimkal
bių spaudai remti šią kampa
niją ir tuo būdu įtraukti sve
timkalbių grupes į pilnesnį da- 
lyvumą karo pastangose.

Palestinos Medžiai 
Botaniškam Darže

New Yorko Botaniškam 
Darže, Bronx Parke, New Yor
ke, dabar išstatyta parodon 20 
gyvų medžių, parvestų iš Pa
lestinos per Mrs. Barbara Bo
wen, brooklynietę, jai grįžtant 
su paskutiniu laivu iš ten po 
J. V. vyriausybės įsakymo 
amerikiečiams važiuoti namo 
1938 m.

Rinkinyje esą cedrai, alyvos 
ir kiti šventraštyje minimi me
džiai, krūmokšniai ir žolynai, 
dabartiniu laiku žydintieji bei 
randami Palestinoje.

Vėliau tuos medžius planuo
ja išvežti persodinti ant Bur
ger kalno, Murphy, N. C.

A. L. D. L. . Reikalai
Visų LLD Kuopų Atydai 

12-me Apskrityje
Gegužės 23 dieną, 1943 m., 

įvyks šio Apskričio pusmetinė 
konferencija, tad visos kuopos 
būtinai prisirengkite prie šios

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 50 38 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 781 Serling 1’1., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL J. KENNY
781 Sterling 1’1., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 59 48 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 349 Furman St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DELFINĄ TORRES
349 Furman St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
I. 507 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1065 Gates Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
KAY GATES WINE & LIQUOR SORE, Inc. 
1065 Gates Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1083 has been issued to the undersigned 
to .sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 
at 5802-4 18th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS GROTTOLA 
(Lou’s Bar & Grill)

5802-4 18th Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5475 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol btw at 152 Metropolitan Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CHARLES ZAILSKY
152 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 280 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 121 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

IDA WATTENBERG
124 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1006 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 24 Alabama Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off I he 
premises.

MIS*? RUTH JACKMAN 
(Ruth Jackman Wines & Liquors)

21 Alabama Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1276 has bef-.n issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of 1 he Alcoholic Beverage Con
trol Law at 430 Ridgewood Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN AMATO 
‘'Crescent Tavern”

430 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 71 25 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 66 Rogers Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS HYNES
66 Rogers Ave.,' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 47 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage ,Control. Law at 1814 
East 92nd St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

FELIX I.eROY SCHRAUTH 
LeRoy's Tavern

1814 East 92 St., Brooklyn, N. Y.

v, Bal. 21. — Sovietų kovotojai, atremdami visas vo
kiečių atakas Kuban srityje, išmušė iš veikimo bent

i šešis priešų tankus ir nušlavė vieną batalioną vokiečių 
pėstininkų.

Volchovo fronte (į pietus nuo Leningrado) mūsų ar
tilerija nutildė penkias baterijas vokiečių kanuolių ir 
šešias baterijas mortirų ir sunaikino apie kuopą vo
kiečių pėstininkų.

Būrys vokiečių, persirengusių Raudonosios Armi
jos uniformomis, mėgino bal. 18 d. prieiti centrą vieno 
partizanų dalinio Vitebsko srityje ir taip ąunaikinti, 
tuos partizanus. Partizanai, tačiaus laiku apie tai su
žinojo ir visiškai sunaikino persirengusius vokiečius.

Milionų Vertės Koncertas
Artūro Toscanini koncertui 

Carnegie Hall, įvyksiančiam 
Velykų Dieną, išpirktos visos 
sėdynės. Jas galėjo gauti tik 
perkantieji karo bonus, nes 
rengiamas J. V. iždo naudai. 
Išpirkta virš 9 milionų vertės 
karo bonų.

Anglai Užkūrė Didelius 
Gaisrus Neapolyje

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 800 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 3200 Emmons Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAX J. GOLDMAN
3200 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE ,is hereby given that License No. 
RL 5539 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 1604 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to bo con
sumed on the premises.

JOHN J. EVERS
1694 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y. T

London, bal. 22. — Angli
jos bombanešiai praeitą 
naktį vėl atakavo Neapolį, 
Italijos uostą ir karinių 
fabrikų miestą; užkūrė di
džiulius gaisrus ir eksplozi
jas.

I Trys chiniečiai berniukai skaldo akmenis plentams
tiesti. Vyrai, moterys, vaikai ir seniai Chinijoje šian- 

| A dien dirba sunkiai vienam ir tam pačiam tikslui: priešui

HITLERIO BOMBININKAI 
UŽMUŠĖ DAUG ŠKOTŲ

London, bal. 22. — Vo
kiečių ' bombanešiai naktį 
daugmeniškai atakavo An
glijos - Škotijos mieštą 
Aberdeen. Oficialis anglų 
pranešimas sako: “Bijoma, 
kad jie ten daugelį žmonių 
užmušė bei sužeidė.”

Washington. — Senato
rius Wheeler reikalauja 
paliuosuot nuo karinės tar
nybos visus tuos, kurie ta
po tėvais pirm japonų už
puolimo ant Perlų Uosto.

konferencijos, išrinkit reika
lingą skaičių delegatų,-čių, pa
darykim šią konferenciją 
skaitlinga.

Kuopos, esančios šiame Ap
skrityje, įsitėmykit šį praneši
mą ir pradžioje gegužės mė
nesio išrinkit delegatus.

Konferencija prasidės 11-tą 
vai. ryte, Lietuvių Kliubo sve
tainėje, 325 E. Market St., 
Wilkes Barre, Pa.

Kitas svarbus dalykas, tai 
pasimokėt duokles į Centrą li
gi pusmetinės konferencijos. 
Taipgi gauti po keletą naujų 
narių į kuopą.

Dar sykį prašome visas kuo
pas atkreipt atydą dėl būsian
čios konferencijos. Prirengkit 
raportus iš kuopų veiklos ir 
atsivežkit gerų sumanymų, 
kaip pagerint veiklą šiame 
Apskrityje. Taipgi pasimokė- 
kit duokles į apskritį.

Laiškų, paraginančių kuo
pas išrinkti delegatus nelau
kit, tėmykite spaudoje. Laiku 
pribūkit į konferenciją.

J. T. Visockis.

Claremore, Okla. — Su
sidūrus dviem traukiniam 
tapo užmušti trys Ameri
kos kareiviai.

I Le VANDA j

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

FUNERAL PARLORS
Incorporated

Juozas Lerandauskas
Graborius—Undertaker

NEWARK, N. J.
Šiemet nebus gegužinės demon

stracijos bei parado ant gatvių. Ge
gužės pirmai minėti bus didžiulis 
mitingas sekmadieni, balandžio 25 
d., 1 vai. dieną. Felix Fuld Hali pa
talpoj, High and W. Kinney Sts. 
Bus garsių kalbėtojų, dainų, pamar- 
ginimų. Būkite visi. (96-97)

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant i r 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom
STOKES

St., Brooklyn
JONAS

512 Marion
Kamp. Broadway Ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N.Y.

NIGHT—HAvemeyer 8-1158 
Tel. STagg 2-6788

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRlangle 5-S622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-7179

• CHARLES*
UP-TO-DATE ❖

♦ BARBER SHOP*
; LIETUVIŠKAS :TRAKTYR1US
; (VALGYKLA IR ALINE)
! Rheingold E^tra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių '
; Vynų ir Degtines ;

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai '

411 Grand St. Brooklyn !

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

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

Suteikiam garbingas laidotuves

8150

• K. Degutis, Savininkas •
Prielankus Patarnavimas

® 306 Union Avenue *
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

© BROOKLYN •
Gerai Patyrę Barberlal

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE: 

(KOPLYČIA)
PaTsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Koplyčias suteikiam nemoka
mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street

kampas Inman St.
Arti Central Skvero

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. TRObridgo 6330

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

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 Pare Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Givlals 
Geriausias Alus BrooklyneŠtai 

Presas

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

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

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

Atsilankę parodykite mums šj 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)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*4* +
Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų Šermenine. Mūsų pa

tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

•4* 4* 4* 
1113 ML Vernon St.

=3== r—

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes 8t. eleveiterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110

Washington. — Senato
rių komisija su Trumanu 
priekyje tiria, kiek “iš tik
rųjų” reikia Jungtinėms 

Valstijoms kariuomenės... ..

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 e j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.
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šeštadienis, Bal^nd. 24, 1943

NewYorko^ĖŽ0ferZiiii(H Filmos-Teatrai bė. Ji vaizduoja tuos didžiuo
sius britų kariuomenės veiks
mus, kuriems dėka vokiečiai

Jūrininkai Sako, - Gegužinė 
Svarbi, Kaip Konvojus

Yankee Stadiume įvyksian
tis darbininkų bendrai geguži
nei apvaikščioti mitingas ge
gužės antrą dieną bus vienu iš 
svarbiausių karo fronto sekto
rių, pareiškė sugrįžę iš karo 
zonos jūrininkai.

“Padarymas Yankee Stadiu- 
mo mitingo milžinišku pasise
kimu yra taip jau svarbus, 
kaip nuvežimas konvojaus į 
Murmanską, pareiškė Charles 
Sriber, kurio laivas buvo su
daužytas priešų bombomis 
grįžtant iš Sovietų šiaurinio 
porto.

Panašiai išsireiškė jūrinin
kas Manny Zapp, Ispanijos 
karo veteranas, kuris taipgi ką 
tik sugrįžo iš konvojaus kovos 
prieš Finliandijoj sutupdytus 
Ašies orlaivius. Taip pat kal
ba Archie Gibbs, praleidęs ke
turias dienas viduriuose nacių 
submarine. Arba Herman 
Barr, kitas Ispanijos vetera
nas, ar Julius Margolin, važi
nėjęs su konvojais į Afriką.

“Daugelis jūrininkų nori sto
ti Į Raudonąja Armiją, kada 
pasiekia Archangelską ar 
Murmanską,” pasakojo Sriber, 
atsilankęs Darbininkų Vienin
gumo ir Pergalės Komiteto 
raštinėj, 80 E. 11 th St., New 
Yorke.

“Jie nori stoti veiklon prieš 
nacius tuojau. Bet Raudonoji 
Armija atsako ‘Ne.’ Jie sako, 
jog jie yra dėkingi mums už 
mūsų pasiryžimą; dėkingi už 
tankus ir orlaivius, kuriuos 
mes atvežame. Bet jie sako, 
kad didžiausis dalykas, ku- 
riuomi mes galime padėti lai
mėti karą, yra pasakyti Ame
rikos žmonėms, ko reikia la
biausia.

“O tuomi didžiausiu dalyku 
yra antrasis frontas. Juomi 
yra tuojautinis įsiveržimas Eu
ropon Jungtinių Valstijų ir di
džiosios Britanijos karo jėgų.”

Jis toliau pasakojo apie 
prietikius jūrose susikirtus su 
priešu, taipgi apie nacių orlai

vių atakas iš Finliandijos ant 
Murmansko ir ten atplaukusių 
Amerikos ir Anglijos laivų. 
Bet Sovietų Sąjungos žmonės, 
sakė jis, nei laike atakų ne
pertraukia darbo. Sovietų 
žmonės, sakė jis, yra labai 
draugiški jūrininkams, vienok 
pasikalbėjimuose vyriau siu 
klausimu yra —■■ Kada jūs ati
darysite antrą frontą? Kada 
padėsite mums nešti didžiąją 
karo naštą ?

“Darbininkai, kurie atsilan
kys į Yankee Stadiumą, ge
gužės 2-ros popiečio 1 vai., 
turės duoti jiems tą atsaky
mą,” pareiškė jūrininkas Sri
ber.

Pirmadienį Būkit 
Laisvės Salėje

Sekama pirmadienį, balan
džio 26 d., 8 v. v., Laisvės sa
lėje, Brooklyne, įvyks savišvie
tos susirinkimas, diskusijos. R. 
Mizara padarys pranešimą 
svarbiais klausimais, o daly
viai galės po to diskusuoti.

Laisviečiai Dar Vis 
Serga

Jau ištisa savaitė, kaip ser
ga V. J. Senkevičius, taipgi 
M. Sinkevičiūtė.

Marytę kankina aštrūs 
skausmai ausyje, nežinia, iš 
kur atsiradę. Turėjo du gy
dytojus, bet iki pereito penk
tadienio dar nebuvo nustatę 
ligos priežasties. Gal nuo 
“šalčio,” o gal ir koks nelem
tas augmuo, kuris gal reikėsią 
prašalinti operacijos keliu, nes 
nuo gėlos niekur neranda vie
tos.

Darbo Partijos Progresyvių 
Komitetas Brooklyne parėmė 
Cacchionės planą pagerinimui 
transportacijos.

ŠIANDIENA JUDRIUOSE

Irving Place The. " SEXS" “ Vėlus Rodymas 
Kas šeštadienį

Pergalingoji Epika Drąsiausio 
Visoj Istorijoj Miesto! 

“Siege of Leningrad”
Hitchcock’s Žavėtiniausias Judis!

Robert Donat
Madeleine Carroll kjlCIJo

didžiausias judžių RATTLE of TUNISIAVEIKAI.AS PER METUS! 1 1 L.E. OI lUHiaiA
Matyk, kaip šturmuojama Mareth Linija—matyk baisias milžiniškų bombnnešin 
atakas—matyk mūšius durtuvais!

PERGALINGA SOVIETŲ ARMIJA S,/".“Si 
AMERIKOS MAISTO KRIZIS 
NAUJAUSI “MARCH OF TIME” JUDŽlAl

E A A DACCV NEWSREEL THEATREIV1D/AOO I BROADWAY IR 46TH ST.. N. Y.

EXTRA! Pirmutinis 14th St. Rodymas!
March of Time’s Nepaprastas Judis

‘One Day of War in USSR’
Girdėkite STALINĄ KALBANT

160 Sovietinių fotografistų nutraukė šį judį 
per vieną dieną Sovietų Sąjungoj.
30 Fotografistų prarado savo gyvybes, kad jūs 
galėtumėte matyt šį judį.
Didžiausias Karo Judis bet kada pagamintas.

Dar Ir rcgnliarė mūsų žinių judžių programa.

Nuolat nuo 9 A .M. — 20c, iki 5 P. M. šiokiom dienom.

CITY NEWSREEL THEA. - Avc„ New Yor,

Tautos
Smagumo Vieta RADIO CITY MUSIC HALL ROCKEFELLER 

CENTER
ROSALIND RUSSELL • FRED Mac MURRAY

“FLIGHT FOR FREEDOM”
su HERBERTU MARSHALL - RKO Radijo Judis

♦ Iškilmingas VELYKINIS Music Hall vaidinimas scenoje *
"GLORY OF EASTER”—grožiakan Ir mylimas tradicinis metinis vaizdas . . .
"VELYKŲ PARADAS”—žavėtina spindinti regykla . . . pagaminta Leonidoff’o su 
Musie Hali Rockettes, Baleto Korpusu ir Choriniu Ansambliu, Simfonijos Orkestras, 
vadovaujamas Erno Rapee.

Pirkite Jungtinių Valstijų Karo Bonus Ir Štampas—Teatro Priemenėje

Raudonasis Kryžius Dėkoja 
Laisvei už l aiką

Mr. Roy Mizara,
Laisve, Brooklyn, N. Y.

Brangus p. Mizara:
Šių 1943 metų Raudonojo Kryžiaus kampanija eina prie 

pabaigos, ir man yra smagu pranešti, kad kuomet balandžio 
mėnuo baigsis — $13,000,000 siekis bus atliktas, kadangi 
jau dabar yra ant rankų apie $12,000,000.

Su ypatingu pasitenkinimu ir dėkingumu rašau jums šią 
asmenišką notą, kartu nuo Raudonojo Kryžiaus ir nuo savęs, 
padėkoti jums iš gilumos širdies už jūsų nepaprastą ko
operaciją ir pasišventimą šiai užduočiai, kurią jūs pasiė
mėt nuo pat pradžios ankstybame sausyje. Gal būt, kar
tais mes prašėme iš jūsų specialių pastangų, tad tikiuosi, 
jog jūs supratote, kad tai darėme vardan didelio tikslo. 
Jūsų laikraštis, kartu su kitais svetimkalbių laikraščiais, ne 
tiktai atliko mūsų prašymus, bet ir daug prisidėjo privesti 
prie sėkmingos užbaigos šių metų kampaniją.

Noriu užtikrinti jus, kad man buvo labai malonu dirbti 
su jumis, ir esu įsitikinęs, kad mūsų visų sujungtos pastan
gos ne tik prisidės, bet ir paskubins galutiną ir visuotiną 
pergalę Jungtinėms Tautoms.

Širdingai jūsų,
SIGMUND GOTTLOBER, 
Visuomenei Informuoti 
Komiteto Svetimkalbių 
Divizijos Pirmininkas.

Dienraštis Laisvė, kaip jau skaitytojams žinoma, paau
kojo daug vietos savo špaltose Raudonojo Kryžiaus kampa
nijai sukelti 125 milionus dolerių. Prisidėjo ne tik New 
Yorke, bet it visoje šalyje, kadangi Laisvė pasiekia Ameri
kos lietuvių kolonijas nuo Atlantiko iki Pacifiko, nuo pat 
pietinio krašto, iki rubežiaus šiauriuose. Ne vien rašė, bet ir 
įstaigos visi darbininkai prisidėjo aukomis. Prisidėjo ne vien 
tik pinigais. Kada buvo atsišaukta sudaryti tarptautinį 
būrį kraujo davėjų, iš lietuvių Laisvės redaktorius ir LDS 
Centro darbininkai atsiliepė pirmieji. Kolonijose laisviečiai 
taipgi buvo pirmieji remti Raud. Kryžių piniginėmis ir krau
jo aukomis.

Tikimasi, kad kaip New Yorko, taip ir kitų miestų kvo
tos bus išpildytos ir kad organizuoti lietuviai būsime įdėję 
savo dalį į tą svarbų darbą.

Kovojančią Chiniją Vaizduo
janti Filmą

CHINA, a Paramount Pic
ture. Produced by Richard 
Blumenthal and directed by 
John Farrow. Screen play by 
Frank Butler based on a play 
by Archibald Formes. Rodo
ma Paramount Teatre, New 
Yorke.

Motery Atydai
Drabužių Sovietų Sąjungai 

sudėjimui krautuvės valymui 
ir gražinimui galinčios padir
bėti moterys yra prašomos at
eiti darban šį šeštadienį, ba
landžio 24-tą. Komisija.

Visų Tautų Velykų 
Programa Parke

Chorai virš trijų dešimtų 
tautų ir parapijų bendrai gie
dos Velykų giesmes saulėtekio 
ceremonijose Central Park 
Mall, New Yorke, vienos va
landos programoje nuo 7 iki 
8 velykų, rytą, kad “duot pa
vyzdį broliškumo tarp visų 
tautų pasaulyje.” Taipgi gie
dos Lucy Monroe, žinomoji 
Amerikos himno solistė.

Programa bus perduodama 
Mutual Broadcasting Sistemos 
po visą Ameriką ir ant vietos 
per W0R ir WMCA. Rengia 
New Yorko Churches of God 
vadovybė.

Lotynų Amerikos tautos pa
sižadėjo į ceremonijas su
kviesti 5,000 publikos, italai 
tiek pat, kitos tautos irgi pri
sidės, pagal išgalę. Šie jau yra 
ketvirti metai laikymo velyki
nių pamaldų atvirame ore ir 
viešame parke, New Yorke. 
Joms vadovauja kunigas Ho
mer A. Tomlinson. »

-------TURITE PAMATYT--------

DESERT
VICTORY
GLOBE Theatre

Broadway ir 46th St., New York

DABAR RODOMA
Matyk šį judj, 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 Clal SL.New York

MIRE

Vaidintojai
Carolyn Brent . . Loretta Young 
Mr. Jones...................Alan Ladd
Johnny Sparrow . William Bendix 
First Brother, Lin Cho . Philip Ahn 
Second Brother . . . Richard Loo 
Third Brother, Lin 'Wei . Sen Yung 
Kwan Su . ......................Iris Wong
Tan Ying .... Marianne Quon 
'Donald Duck’ .... Irene Tso 
Chang Teh . . .Ching Wah Lee 
Tai Shen........................Soo Yong
Nan Ti . . . Barbara Jean Wong

“China” filmą vaizduoja 
Chiniją dar prieš Perlų, Uosto 
įvykį. Japoniškų užpuolikų 
bombos pleškina miestus, žmo
nės bėga į gilumą ‘šalies, sle
piasi nuo bombų ir liepsnų. 
Tų bombų ir kulipkų lietuje, 
amerikietis Mr. Jones (Alan 
Ladd) važiuoja savo troku į 
Šanghajų, nes jis darąs gazo
lino biznį su japonais; jis esąs 
neutrališkos šalies pilietis ir 
joki šūviai, joki užpuolimai 
ant chiniečių jo negązdiną.

Bet amerikietė mokytoja 
Carolyn Brent (Loretta 
Young), su būriu chiniečių 
mergaičių, universiteto studen
čių, reikalauja, kad Jones 
gabentų jas į saugią vietą. Šis 
atsisako, aiškindamasis “neu
tralumu.” Bet jį priverčia Lin 
Wei (Sen Yung) chinietis iš
klausyti merginų reikalavimą 
—priverčia revolverio pagal
ba.

Na, ir kelionėje Jones pa
sikeičia. Jį priverčia tą pada
ryti japoniškų užpuolikų žiau-

rūmai, žmonių šaudymai, chi
niečių mergaičių žaginimai. 
Jones ir jo padėjėjas John
ny Sparrow (William Bend
ix) imasi griežtų žygių: pa
dėti japoniškus įsiveržėlius su
laikyti. Veikdami išvien su 
chiniečiais - kovotojais, jie at
lieka didelį žygį — gauna di
namito. Paskui eina prie “kon
krečių” darbų, užversti kalną 
ant japonų, besiveržiančių ke
liu. Tai įvyksta — įvyksta 
1941 m., gruodžio 7 d., kai 
japonai užpuola Perlų Uostą.

Tiesa, “Chiniją” filmai var
das gal per platus, per dide
lis, nes joje parodoma tik da
lelė kovojančios Chinijos; jo
je, beje, mūsų nuomone, per- 
dideli nuopelnai priskaitomį 
amerikiečiams Chinijoj. Bet 
filmą gana įdomi.

Ndrs.

buvo atvyti iš Egipto net prie 
Tuniso ir Bizertes—vis pajū
riu.

“White Savage” Rivoli 
Teatre

Po keturių savaičių rodymo 
“The Moon is Down,” Rivoli 
Teatre prasideda rodymas ki
tos žingeidžios Universal Vil
mos, “White Savage.” ši filmą 
yra spalvuota (Technicolor), 
vaizduoja Pietų Salas. Filmoje 
dalyvauja Maria Montez, Jon 
Hall, Turhan Bey, Sidney To
ler, Thomas Gomez, Don Ter
ry ir Paul Guifoyle.

Filmą pagaminta pagal Pe
ter M i Ino siužetą.

Stanley Teatras Naujai 
Papuoštas

Embassy Newsreel Teatre
Be kitų žingeidžių žiniškų 

filmų, Embassy Newsreel Te
atre, Broadway ir 46th St., 
New Yorke, rodoma Tunisijos 
mūšis; taipgi Sovietų Sąjun
gos pergalingoji armija. Be to, 
paveiksluose yra žinių apie 
Amerikos naminį frontą, mais
to klausima, ir kitu įdomiu da- 
lykų. ,

“Desert Victory” Turi 
Didelio Pasisekimo

Dokumentalinė, britų mūšius 
su vokiečiais Afrikoje vaizduo
janti filmą “Desert Victory” 
teberodoma Globe Teatre, 
New Yorke, ši filmą—reteny-

Su pirmuoju rodymu naujo
sios Sovietų filmos “Russians 
At War,” balandžio 23-čią, 
Stanley Teatras, 7th Avė. ir 
42nd St., New Yorke, pasi
puošė, kad prilygti puošnie
siems judžių teatrams. Baigia
ma išdekoruoti teatro naujas 
frontas, kuriame bus išstatoma 
parodai naujausių Sovietų fil
mų.

Teatro išdekoravimas jau 
seniai buvęs užsakytas, bet 
stoka tam tikrų medžiagų pri
vertė laukti.

Filmą “Russians at War” 
sudarė Helen Van Dongen iš 
paveikslų, nuimtų Sovietų fil- 
mininkų fronte. Anglišką aiš
kinimą įkalbėjo Arnold Reid. 
Amerikoj rodymui parūpino 
Artkino Pictures, Inc.

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Balandžio 22, Queens Ge

neral ligoninėje, mirė Viktoras 
Leskawitch, 54 rm amžiaus, 
gyvenęs 115-33 128th St., 
Richmond Hill, N. Y. Kūnas 
pašarvotas namuose. Bus pa
laidotas pirmadienį,' bal. 26, 
Mt. Olivet kapinėse.

Laidojimo apeigomis rūpi
nasi graborius Juozas Garšva.

Federalė džiūrė Brooklyne 
įkaitino 9 vyrus peržengime 
drafto įstatymo.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja apartmentai, po 5 

ir 3 kambarius. Vėliausi įtaisymai, 
ištęstos lubos. Renda prieinama. Ar
ti 8th Ave. Subway. Dėl 5 kambarių 
apartmento, pageidaujama, kad at
sišauktų prižiūrėtojas (Superinten
dent... Gaus gerą atlyginimą. Leng
vas darbas, nes garą duoda alie
jum —■ automatiškai dirba. Taipgi 
pasirandavoja gražus didelis kam
barys. Pageidaujama, kad būtų rim
tas, švarus ir blaivas asmuo. Dėl 
daugiau informacijų, kreipkitės pas 
Mrs. Butkus, 334 Chauncey St., 
Brooklyn, N. Y. (97-98)

REIKALAVIMAI
Maišei dirbtuvėje reikalinga vyrų 

ir moterų. Patyrimo nereikalauja
ma. Kreipkitės po antrašu: Maišei 
Company, 625 Kent Avė., kampas 
Rodney St., Brooklyn, N. Y.

(95-100)

Reikalingas vyras prie pieniny- 
čios ir generalinio ūkės darbo. Pa
geidaujama, kad galėtų pagelbėti 
prie pieno melžimo ir prie smulk
menų ruošų. Mokestis — $50-$70 į 
mėnesį, kartu guolis ir valgis. — 
J. Danisevich, Hubbardsville, New 
York. (95-97)

Merginų ir moterų reikalinga dirb
ti dirbtuvėje. Patyrimo nereikalau
jama. Kreipkitės po antrašu: 173 
Hudson St., New York City, N. Y. 
(ant antrų lubų). (96-97)

PUIKI PROGA
Reikalinga pora dirbti gražiuose 

vasariniuose namuose, arti jūros, 
Neponsit, L. I. Privatinis kambarys 
ir maudynė. Vyras kaipo pagelbinin- 
kas prie namų darbo ir karu važi
nėt. Maža šeima be vaikų? Rašykite 
Laisvei, 427 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y.

PARDAVIMAI
Parsiduoda narviniai rakandai pi

giai, tik už $18. Yra visi reikalingi 
rakandai. Kas norės, galės ir ant. 
vietos gyventi. Renda $10 į mėnesį. 
Kreipkitės po antrašu: 222 Clinton 
St., Apt. 15, New York City, N, Y.

• (96-97)

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 ir Praktiškos
DOVANOS
USEFUL...PRACTICAL

ROBERT UPTON
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. Stagg 2-2173

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

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—Brooklyno ir apielinkes, j krautuves 

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

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y
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