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KRISLAI
Pažinkite Tikrąjį 

“Profesorių.”
Malonu Girdėt, Smagu 

Skaityti.
S. K. Mažanskas.
Didvyrių Kapai.
Dar Vienas Kryžiokų

Balsas.

Rašo A. BIMBA

Klerikalų šulas prof. Pakš
tas daug rašo, o dar daugiau 
plūstasi. Jeigu nebūtų ant svie
to Sovietų Sąjungos ir komu
nistų, tai šio profesoriaus gy
venimas būtų taip sausas, kaip 
garsioji Sahara. Neturėtų jis 
nei apie ką rašyti, nei ką ko- 
lioti.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos Apšvietos Fondas išleido 
brošiūrą “Melai ir Tiesa apie 
Lietuvą.” Ją parašė žymus 
lietuvių rašytojas V. Rudmi- 
nas, šiuo tarpu gyvenąs ir vei
kiąs Sovietų Sąjungos gilumo
je. Tai puikus atsakymas į vi
sus Pakšto melus.

šioje brošiūroje 
rodoma klerikalų 
ba hitlerizmui. Ją
pravartu įsigyti ir perskaityti.

gražiai pa
sui o tarny- 
kiekvienam

Gavau porą nepaprastų laiš
kučių, kuriais noriu pasidalin
ti su Krislų skaitytojais.

Greatneckietis Pranas Mar
cinkevičius rašo:

“Gerbiamas Drauge: — Ši
čia rasite $25, kuriuos malo
nėsite priduoti sekamai: $10 
dėl lietuvių raudonarmiečių, 
$10 dėl lietuvių vaikučių 
vietų Sąjungoje ir $5 dėl 
Švietos Amerikoje.”

So
ap-

O mano labai senas pažįs
tamas J. Bučionis iš Middle
town, Conn., rašo:

“Gerbiamas Drauge: Čionai 
siunčiu 
malonėsite paskirstyti pagal 
mano nurodymą: Laisvei skola 
už prenumeratą—$6.50; Lais
vei už prenumeratą iš kalno— 
$6.50; lietuviam kariam—$5; 
raudonarmiečiams — $10, ir 
Laisvės popierio fondui $5. Vi
so labo bus $33.”

permainas Drauge: čionai|banešiai v§] smogė Romos 
c.u kebus dolerius, kur.uos lge]ežinkelių stotims ir trau.

[kinių kiemams. O Anzio pa- 
tjūryje talkininkų lakūnai 
padarė 1,100 pavienių žygių 
prieš nacius per dieną.
TALKININKAI TIKRAI 

UŽIMS ROMĄ
Anglų generolas Alxan- 

der pareiškė, kad nėra jokio 
pagrindo šnekom, būk vo
kiečiai galį suvaryt talki
ninkus atgal į jūrą į pietus 
nuo -Romos. Dabar anglai- 
amerikiečiai veda antrąjį 
mūšių “raundą”, kurį jie 
tikrai laimės, o paskui mar
šuos į Romą, vis tiek ar tuo 
tarpu pavyks talkininkam 
iš Cassino susijungt su sa
vo kariuomene Anzio ruož-

širdingiausiai dėkui jums, 
draugai, už šias stambias au
kas labai prakilniems tikslams. 
Lai jūsų pavyzdį paseka kiti!

LDS organe Tiesoje skaitau, 
kad klevelandietis S. K. Ma- 
žanskas laimėjo pirmą dovaną. 
Jis įrašė daugiausia naujų na
rių.

Drg. Mažanskas puikus vei
kėjas, 
žmonių 
žinti ir 
bingon 
j on.

Jis labai moka prie 
prieiti, su jais susipa- 
juos laimėti ton gar- 
savišalpos organizaci-

Waterburiecius draugus Stri- 
žauskus pasiekė liūdna žinia, 
kad jų sūnus Albertas dau
giau nebesugrįš. Jis mirė did
vyrio mirtimi. Jis padarė aukš
čiausi pasiaukojimą šiame 
žmonijos kare prieš bestijišką- 
jį hitlerizmą.

Ir ne jis vienas taip miršta 
ir mirs. Jau milijonais didvy
rių kapų nusodinti laukai Eu
ropoje, Afrikoje ir Azijoje. 
Amerikiečių aukos iki šiol te
bebuvo mažos, palyginus su ne
suskaitomomis aukomis Sovie
tų Sąjungos. Bet reikia tikėtis 
aukų skaičiaus padidėjimo—ir 
neilgoje ateityje.

Na, tai suvienytas lietuvių 
kryžiokų frontas ir vėl pamir
šo Hitlerį. Jie savo susirinki
me Brooklyne neva paminėti 
Lietuvos nepriklausomybę per
eitą sekmadienį pamazgas lie
jo ir kalnus vertė ant Sovietų 
žemės ir žmonių.

O Hitleris, tasai baisus žmo
nijos priešas! Kryžiokai nieko 
prieš jį, matyt, neturi. Nenori 
su juomi pyktis, nenori jį už
rūstinti.

Labai įdomu ir štai kas. Bui
vydas, JurgSla, Budrys ir kiti 
kryžiokų čyfai nė žodžiu ne
prasitarė, kad Amerika dabar

linkui jo paties trupančių tvirtumų.
Japonai Burmoj 

anglų vienų kalvų

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Metams

SOVIETŲ LAKŪNAI DAR 3 KARTUS ATAKAVO HELSINKĮ
{3 (3

AMERIKIEČIAI PLEŠKINA 
NACIUS CASSINO VIE

NUOLYNO GRIUVĖSIUOS

Dideli Būriai Sovietų Bomba
nešių Kartotinai Triuškino 
Suomių Sostinę Helsinki

Alžyras. — Amerikos la
kūnams visiškai sudaužius 
vienuolyną ant kalno prie 
Cassino miesto, dabar ame
rikiečiai oro bombomis ir 
artilerijos šoviniais naiki
na vokiečius, kurie dar mė
gina gintis iš už griuvėsių.

Tvirtinama, jog netrukus 
amerikiečiai visiškai nu
šluos priešus nuo to kalno, 
iš kurio vokiečiai iki šiol 
pastojo talkininkam kelią, 
vedantį Romon.

Apie 60 mylių į šiaurius 
nuo Cassino anglai-ameri- 
kiečiai atmušė dar kelias 
vokiečiu atakas Anzio sri
tyje. Bet naciai tebelaiko 
savo rankose Aprilia mies
telį su geležinkelio stočia ir 
Carroceto, 11 mylių į šiau
rius nuo Anzio.

Amerikiečių ir anglų bom-

Jungt. Valstijų Bomba- 
nešiai Pliekė Japonus 

Ponape Saloje
Perlų Uostas. — Didieji 

Amerikos bombanešiai ardė 
japonų įrengimus Ponape 
saloj, Carolines salyne, ma
žiau kaip už 400 mylių nuo 
Truko, didžiosios japonų jū
rinės tvirtumos. Amerikie
čiai numetė 55 tonus bombų 
ir visi sveiki sugrįžo.

Jungtinių Valstijų lakū
nai atveju atvejais bombar
davo kelias dar neatimtas 
iš japonų saliukes Mar
shall salyne.

Naciai Atšaukią Savo Oficie- 
rius iš Šiaur. Suomijos

Stockholm. — Kalbama, 
naciai atšaukią savo oficie- 
rius, kurie šiaurinėje Suo
mijoj tarnavo kaipo susi
siekimų palaikytojai tarp 
vokiečių ir suomių armijų.

Teigiama, kad Hitleris į- 
sakęs savo laivams būti pa- 
siruošusiems Suomijos ir 
Danijos uostuose, bet neži
nia, kuriuo tikslu, ar vokie
čiam plukdyt namo iš Suo
mijos, ar siųst jiem pastip
rinimų.

Suomijoj yra bent 120,000 
vokiečių kariuomęnės.

te, ar ne, — sakė gen. Ale
xander. .

Jis, tarp kitko, priminė, 
jog pats vokiečių komandie- 
rius Kesselringas andai pa
skelbė šitokią taisyklę: “Jei 
negalima įsiveržusio priešo 
suvaryt atgal į jūrą, tai mū
šis jau prakištas.”

Senatas Atmetė Pri
mokė jimus Maisto 

Gamintojams
Washington. — Senatas 

vienbalsiai atmetė prezid. 
Roosevelto reikalavimą pra
tęsti primokėjimus iš val
džios iždo tiems maisto ga
mintojams ir verslininkams, 
kuriem be tokių primokėji- 
mų sunku būtų išsilaikyti 
biznyje, pardavinėjant savo 
produktus n u s t atytomis 
kainomis.

Teigiama; jog ir 'kongre
so atstovų rūmas užgirs pa
našų tarimą' prieš primokė
jimus. Prez. Rooseveltas, 
kaip tvirtinama, tuojau ve
tuos (atmes) tokį tarimą. 
Tuomet reikėtų jau dviejų 
trečdalių senato ir atstovų 
rūmo balsų, kad padaryt 
tarimą įstatymu, nepaisant 
prezidento veto.

Valdžios nariai įspėjo, 
kad, panaikinus primokėji
mus, tuojau pakiltų maisto 
kaina pirkikams bent 3 pro
centais.

Net 3 Smūgiai Helsinkiui 
Per Vieną Naktį!

Stockholm, vas. 17. —Pa
skutines žinios sako, jog 
praeitą naktį 400 sovietinių 
bombanešių net tris kartus 
atakavo Suomijos sostinę 
Helsinkį.

GEN. EISENHOWER SVEIKINA RAUDON. ARMIJĄ
Vyriausias talkininkų komandierius, amerikietis gene

rolas Eisenhower iš Italijos fronto nuoširdžiai sveikino 
Raudonąją Armiją jos 26-to jo gimtadienio proga. Ame
rikos generolas Clark, Penktosios anglų-amerikiečių ar
mijos komanduotojas Italijoj, taipgi su didžiausia pagar
ba pasveikino Raudonąją Armiją.

Generolai Eisenhower ir Clark tuos sveikinimus at
siuntė Nacionalęi Amerikiečių-Sovietų Draugovės Tary

bai New Yorke, kuri ateinantį pirmadienį iškilmingai 
minės Raudonosios Armijos 26-šių metų sukaktį.

EISENHOWERIO SVEIKINIMO TEKSTAS
“Jau dveji metai ir astuoni mėnesiai, kai bendrasis 

civilizuoto pasaulio priešas, be karo paskelbimo, iš pa
salų įsiveržė į Rusijos žemę, pasiryžęs ją užkariauti ir 

naikinti.
“Pasaulis tada stebėjo vieną iš pačių narsiausių ap

sigynimo žygių ištisoje karų istorijoj, kuomet rusų ar
mijos kareiviai pasitiko visuotiną ataką galingosios na
cių karo mašinos ir griežtai sustabdė ją.

“šiandien mes stebime net dar didingesnę karinę epi- 
ką, milžiniškąjį ofensyvą, kuriame tie patys rusų armi
jos oficieriai ir kareiviai kerta dar galingesnius vokie
čiam smūgius ir veja priešą iš nutęriotų Rusijos žemių

Stockholm. — Naktį iš 
trečiadienio į ketvirtadienį 
dideli būriai sovietinių lėk
tuvų du kartu bombardavo 
Helsinkį, Suomijos sosta- 
miestį.

Neoficialiai pranešama iš 
Švedijos, jog tą pačią naktį 
Sovietų bombanešiai ataka
vo ir Suomijds uosto mies
tą Aabo, į šiaur-vakarus 
nuo Helsinkio.

Kuomet suomiu valdovai 
skleidžia gandus apie savo 
“norą ’ taikytis” su Sovietų 
Sąjunga, tai Sovietų lakū
nai jau tris kartus paskuti
nėmis dienomis bombarda
vo Helsinkį ir kitus Suomi-

Dies Neva Tyrinės Sąmokslą 
Tuojautinei Taikai su Ašim
Washington. — Kongres- 

manas Martin Dies pasigar
sino, kad jis su savo kong
resine komisija “tyrinės” 
TAIKA DABAR organiza
ciją, kuri varo, propagandą 
už tuojautinį susitaikymą 
su Hitleriu ir Japonija, be 
tikro jų sumušimo.

Bet Dies užslėpė fašisti
nės Ašies draugus, kurie 
pirmiau vadinosi AMERI
CA FIRST, o dabar veikia 
tokiose išdavikiškose drau
gijose, kaip Susitaikymo 
Draugovė, Taryba Karams 
Kelią Pastoti, ir kt.

Dies su savo komisija 
pirmiau nuglostė ameriki
nius nacius - bundistus ir 
kitus fašistus, o dabar kan
džioja Roosevelto valdžią 
už tai, kad jinai civilėse 
tarnybose laiko tūlus ryžtus 
fašistinės Ašies priešus.

Kas liečia TAIKA DA
BAR sąmokslininkų, tai 
Dies suminėjo įrodytą n'acių 
šnipą. J. A. Collettą ir dar 
vieną asmenį.

Vienas jųdviejų kreipėsi 
net į Ispanijos diktatorių 
Franko, kad suvestų Ame- 

jos miestus. Tuomi jie įspė
jo fašistinius Suomijos val
dovus, kas jų laukia, jeigu 
jie greitai nepasitrauks iš 
Hitlerio karo.

Gandai Apie Paasikivio 
Skridimą Maskvon

Stockholm, Šved., vas. 17. 
— Skleidžiasi girdai, kad iš
lėkęs Maskvon Juho Paasi- 
kivi, buvęs Suomijos minis- 
teris pirmininkas, kuriam 
vadovaujant buvo padaryta 
1940 m. Suomijos taika su 
Sovietais.

Nėra jokio patikrinimo 
tiems gandams.

riką taikon su Hitleriu, o 
kitas agitavo daryti taiką 
be jokio laimėjimo talkinin
kams.

VISA VENGRŲ KUOPA 
PASIDAVĖ SOVIETAM

Maskva. — Mlynovo sri
tyje vengrų pėstininkų kuo
pa iš 49-to jų pulko pasida
vė Raudonajai Armijai. Ne
laisvėn paimta 116 vengrų 
kareivių ir keturi oficieriai. 
Kuopos komanduotojas, ka
pitonas M. Kovač sakė:

“Vengrai kareiviai ir ofi
cieriai nekenčia vokiečių. 
Mes nenorime padėt vokie
čiam fašistam kariaut, bet 
mūsų valdžia atsiuntė mus 
frontam Vengrijos patrijo- 
tams patinka, kad vokiečiai 
sumušami rytų fronte. Ne 
tik mūsų kareiviai, bet ir 
daugelis oficierių atvirai 
kalba apie reikalą tuoj aus 
sutraukyti ryšius su vokie
čiais.”

Sovietų lakūnai bombar
davo suomius ir Švedijos 
pasienyj.

“Aš sveikinu Raudonosios Armijos oficierius ir ka
reivius šia Raudonosios Armijos Diena, kurią jie patys 
iškilmingai mini tokiu tinkamu būdu. Nors lemiamieji 
mūšiai tebestovi mums pryšakyje, bet mes talkininkai 
jau apgulame svirduliuojančią Hitlerio armijos galybę 
iš šiaurių ir pietų, iš rytų ir vakarų, o mūsų kareiviai 
visuose frontuose yra tokie, kad galutinoji mūsų per
galė yra užtikrinta.”

GEN. CLARKO SVEIKINIMO TEKSTAS
“Iš mūsų fronto Italijoj aš siunčiu šilčiausius sveiki

nimus Sovietų Armijos oficieriams ir kareiviams šia 
Raudonosios Armijos Dienos proga; o tai diena labai 
tinkamai pašvęsta nepalyginamajai drąsai ir gabu
mams, kuriuos jie rodė ir rodo, atvejų atvejais sumuš- 
dąmi bendrąjį mūsų priešą.

> “Nuo pirmųjų savo gimtosios žemės didvyriško gy
nimo dienų iki nuolatinių žygiavimų pirmyn šiais pasta
raisiais mėnesiais prieš žiauriuosius įsiveržėlius, Rau
donosios Armijos kareivių žygiai kėlė jr tebekelia ma
nyje ir mano komanduojamuose kareiviuose kuo aukš
čiausią Raudonajai Armijai pagarbą, ir pasigerėjimą.

“Mes sakome, Dieve, padėk rusiškiems mūsų talkinin
kams tvirtame jų pasitikėjime, jog dar tebestovinčiuo
se mums pryšakyje mūšiuose mes laimėsime bendrąją,

■1

RAUD. ARMIJA ŠLUOJA 
NACIUS TOLYN ATGAL 

PSKOVO FRONTE
London, vas. 17. — Rau

donoji Armija per dieną pa
žygiavo dar 9 mylias pir
myn į pietus devyniasde
šimties mylių ilgio fronte 
tarp Peipus ir Ilmen ežerų 
ir atėmė iš vokiečių dau
giau, kaip 37 gyvenamąsias 
vietas į pietus nuo Lugos,

Apsupty Vokiečių 
Tragedija Eina

Vis Didyn
London.— Raudonoji Ar

mija užėmė Jablonovką ir 
tris kitus gyvenamus punk
tus plote, kur apsupta ir 
naikinama likučiai 10 na
cių divizijų, Korsun srityje, 
Ukrainoje. Apsuptieji vėl 
mėgino prasiveržt iš spąstų, 
o kiti hitlerininkai iš lauko 
pusės dar kelis kartus smar
kiai kontr-atakavo sovieti-, 
nes linijas, stengdamiesi 
prakirst spragą apsuptie
siems ištrukti.

Raudonarmiečiai sumušė 
visas tas priešų pastangas, 
nukovė dar 2,500 nacių per 
dieną sunaikino 90 jų tankų 
ir šešias motorines kanuo- 
les ir suėmė didelį skaičių 
vokiečių.

Oficialiai pranešama, jog 
užimdami Korsun miestą, 
apsupto ploto centrą, So
vietai pagrobė 18 vokiečių 
transporto lėkutvų, 20 ka- 
nuolių, du tankus, šešis a- 
municijos ir kitų reikmenų 
sandėlius ir kelis tuzinus 
parašiutų su pririštais prie 
jų maisto produktais, ku
riuos hitlerininkai iš .lėktu
vų nuleido apsuptiem saviš
kiam.

Francisco. — Areš- 
trys šmugelninkai,

San 
tuota 
neteisėtai pardavę 3,000,000 
galionų gazolino.

i j

ir atvadavo eilę geležinke
lių stočių ir miestų bei mie-

Vienas iš atvaduotų mie
stų, Čudskije Zochody stovi 
rytinėje pakrantėje trijų 
mylių pločio vandens “kak
lo”, kuriuom jungiasi didy
sis Peipus ežeras su mažes
niu Pskovo ežeru, į pietus, o 
antrapus šio vandens kaklo 
— jau Estija.

Raudonarmiečiai, tarp 
kitko, užėmė Liubotež mie
stą, prie Peipus ežero ryti
nio kranto, tiktai 27 mylios 
į šiaurius nuo Pskovo. 
Pskovas gi yra centras še
šių geležinkelių ir keturių 
plentų ir stovi tik už kelio
likos mylių į rytus nuo pie
tinės Estijos sienos.

Sovietiniai čiūžininkai, 
vikriai čiuoždami sniegu 
užnugarėn besitraukiančių 
vokiečių, kapoja jų eiles ir 
vienoj vietoj pagrobė 400 

(Tąsa 5-me pust)
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LATVIJOS PARTIZANŲ .
KOVINGI VEIKSMAI. '

Maskva. — Vienas latvių 
partizanų būrys per pusan
tro mėnesio nuvertė nuo 
bėgių 13 karinių vokiečių 
traukinių; sunaikino 10 
garvežių ir 80 vagonų. Vie
noj vietoj, po vokiečių trau
kinio suardymo, hitlerinin
kai per dvi dienas atkasinė
jo žuvusių nacių lavonus iš 
po griuvėsių. Kitas latvių 
partizanų būrys supliekė 
kelias grupes vokiečių, ku
rie plėšė Latvijos kaimus.

Francijos Partizanai, 
Gavę Ginklu, Kaujasi 

Su Vokiečiais

a

London. — Siaučia mū
šiai tarp Francijos patrijo- 
tų - partizanų ir nacių Sa- . 
voy kalnuose. Vokiečiai, su 
kanuolėmis ir skystąja ug
nim atakuoja partizanus, 
bet pastarieji atremia prie- v sus.

Francūzų partizanai jau 
gavo pirmąjį siuntinį gink
lų ir amunicijos iš Anglijos 
ir Amerikos.

Vichy Francijos fašisti
nės “valdžios” policija ir 
milicija ’ išvien su naciai' 
puola francūzus patri jotui

Durtuvų Mūšiai su A 
suptais Naciais

Maskva, vas. 17. —J 
čia mūšiai durtuvais i) 
kinėmis granatomis 
naikinančių apsuptu 
kiečius raudonarmi* 
bandančių apsigint 
Ukrainoje.
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Vokiečiai Belaisviai ir Anti
fašistinė Spauda

New Yorke išeidinėja vokiečių anti
fašistų laikraštis German-American, ku
rį įkūrė žymusis anti-fašistas (nesenai 
miręs) Kurt Rosenfeld.

Prieš tūlą laiką buvo paskelbta spau
doje, kad šio laikraščio nevalia platinti 
tarp vokiečių belaisvių, esančių Jungti
nėse Valstijose karo belaisvių stovyklo
se. Kodėl jo nebuvo valia ten platinti? 
Girdi, todėl, kad German American per
daug griežtai rašąs prieš fašizmą, kad 
jis peraiškus anti-fašistinis laikraštis! 
Tokią nuomonę pareiškė J. V. Provost 
Marshall General!

Jo samprotavimas buvo tokis: Jeigu 
mes čia, Amerikoje, aprūpinsime anti
fašistine literatūra vokiečius belaisvius, 
tai vokiečiai Vokietijoje, atsimokėdami 
mums tuo patim, bruks amerikiečiams 
belaisviams savo fašistinę literatūrą, ir 
kitokiais būdais bandysią “keršyti”.

Niekaip nebuvo galima sutikti su to
kiu aiškinimusi. Ir dėl tokio Provost 
Marshall Generolo nusistatymo kilo aud
ra protestų.

Na, ir pagaliau, anti-fašistai laimėjo. 
Šiomis dienomis tas pats generolas pra
nešė savaitraščiui, kad drausmė tampa 
nuimama, kad German American galima 
platinti tarp vokiečių belaisvių.

kariauja ne prieš Hitlerį, bet prieš Chap
liną.

Charles Chaplinas įkaitintas dėl kažin 
kokių išgalvotų “konspiracijų”, dėl “bal
tosios vergijos” ir t. p. dalykų. Artisto- 
aktoriaus advokatas betgi pareiškė: Tu
rėkite kantrybės, kai Charles Chaplinas 
atsistos teisme, jis viską pasakys ir tuo
met matysime, kaip nekaltai šis vyras 
tapo užpultas.

Mes esame linkę manyti, kad taip ir 
bus: Charles Chaplinas bus išteisintas, o- 
tuomet tūli redaktoriai dar kartą pasi
statys save melagiais, nekaltų žmonių 
šmeižikais.

Kodėl gi prieš Charles Chapliną šian
dien taip tūli siunta?

Dėl to, kad jis yra pažangus žmogus, 
kovoja prieš fašistus.

Jau prieš tūlą laiką prieš Charles 
Chapliną buvo pradėta vesti propagan
da kaip tik toje spaudoje, kuri ugnimi 
spjaudosi prieš visus demokratiniai nu
siteikusius žmones. Tai vis Hearsto, tai 
vis jo bičiulių darbai.

Pastaruoju laiku iš Hollywoodo išėjo 
keletas gerų filmų, palankių Tarybų Są
jungai, nepatinkamų fašistams. Ir va, 
tuojau matome Hollywoode įsikuriančią 
organizaciją “kovai prieš komunistus”. 
Tenka laukti, kad toji organizacija ban
dys viską daryti sukompromitavimui 
Hollywoodo žvaigždžių, stovinčių pažan-' 
gos pusėje. Ar tik nebus čia tos anti
komunistinės organizacijos nagai sukišti 
ir į Charles Chaplino reikalą?

Mums rodosi, jog taip.
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Kas Ką Rašo ir Sako I POETO JANONIO MOTINA—VISUS RA

Gerai, kad nors dabar susiprasta taip 
padaryti.

Paminėtąjį savaitraštį redaguoja Ru
dolph Kohler, žymus vokietis anti-fa
šistas. Laikraštis leidžiama anglų ir vo
kiečių kalbose.

Kiekvienas demokratinio nusistatymo 
žmogus supranta tą dalyką: šiandien, 
kai mes turime vokiečių belaisvių, pri
valome teikti jiems literatūros tokios, 
kuri atidarytų jiems akis, kuri iš nacių 
sužvėrintų jaunų vyrų, darytų žmones. 
Geriausias tam įrankis: anti-fašistinė 
spauda.

Gyvina Savo Veiklą
Tuomet, kai Raudonoji Armija 

giuoja linkui Pabaltijo kraštų, kai pir
mieji josios būriai jau kovoja Estijoje, 
tai ten pagyvėjo partizanų veiksmai.

Ir jie pagyvėjo ne tik Estijoje, bet ir 
Latvijoje ir Lietuvoje. Štai, Lietuvos 
partizanai drąsiai ardo vokiečių susi
siekimus, eksplioduoja militarinius trau
kinius, tiltus ir prie pirmos progos siun
čia pragaran vokiečius valdininkus. Na
cių policijos komandanto užmušimas yra 
vienas reikšmingų žygių, kuriuos atlieka 
mūsų broliai.

Vokiečiai ramybės Lietuvoje neturėjo 
per visą okupacijos laiką; juo mažiau jie 
tos ramybės turės nuo dabar, kai1 Rau
donoji Armija vis artinsis linkui Šven
čionių, linkui Vilniaus.

Amerikos lietuviai neprivalo tik 
džiaugtis savo brolių didvyriškais žy
giais. Jie privalo daugiau veikti, teikti 
jiems pagalbos.

Demokratinių Lietuvių Suvažiavimas 
įkūrė Lietuvai Pagalbos Teikimo Komi
tetą, kuris šiuo metu renka visokią pa
galbą tiems lietuviams, kurie kovoja dėl 
tėvynės išlaisvinimo. Tie lietuviai, ku
riems rūpi savo tėvų krašto laimė ir 
gerbūvis, privalo stotį jiems talkon, — 
stoti dabar. 1

zy-

DVI APGAVYSTĖS
Chicagos kunigų Draugas 

(vas. 11 d.) įdėjęs dvi dide
les apgavystes. Viena skam
ba sekamai: “Ligonis atga
vo sveikatą šv. Panelės Ma
rijos šventėje, Liurde.” Va
dinasi, sveikatą atgavo Ste
buklų pagelba.’ Bet tai yra 
gryna apgavystė. Į jokius 
stebuklus netiki Draugo 
štabas. Jei kuris jų suserga, 
nevažiuoja į Liurdą, bet 
nešdinasi pas gydytoją ir 
j ieško pagelbos.

Bet, ot, paprastus žmo
nes, tikinčiuosius, apgaudi
nėja pasakomis ir prasima
nymais apie išsigydymą ste
buklų pagelba. /

Tos pačios laidos Drauge 
randame Smetonos paveiks
lą ir sekamą pranešimą po 
juo:

“Už jo sielą bus atlaiky
tos pamaldos šv. Jurgio 
bažnyčioje rytoj, 10 valan
dą.”

Vadinasi, švento Jurgfo. 
parapijonai buvo sušaukti 
vasario“ 12 dieną ir- privers
ti melstis už visos Lietu
vos, už visų lietuvių' dau
giausia neapkenčiamą žmo
gui ' . ‘ \
. Žinoma, malda nesvarbu, 
tegul kunigai meldžiasi, Bet 
svarbu/ kad .šitoję kunigų 
misijoje gelbėti iš. pragaro 
Smetonos dūšią glūdi bjau
ri politika. Ten ir meldėsi, 
ten vyskupas D. (TBrien 
laikė misiąs, ten . kunigas 
Jurgįs „Paškaųskas sake pa
mokslų. O tikslas yra kata
likus žmones sužadinti sme- 
tonizmu ■-. fašizmu j • *

Jeigu Smetona buvo toks 
geras ir artimas žmogus 
katalikams, tai, supranta
ma, smetonizmas .irgi yra 
geras daiktas. Tai mulkini
mas ir apgaudinėjimas ka
talikų. Tai yra pirmos rū
šies politinis šarlatanizmas.

PASTABOS
J. Tysliava per “Vienybę” 

išsireiškė, kad, Smetonai už- 
dusus, tarpe tautininkų bei 
smetoninių būsianti geresnė 
vienybė.

Hm... Jeigu taip protauti, 
kaip Tysliava protauja, tai 
ve kokią išvadą reiktų pa
daryti: Smetona užduso — 
tarpe smetoninių bus geres
nė vienybė. Bet jeigu Tys
liava ir dar keli jo vienmin
čiai uždustų, tuomet tarpe 
smetoninių užviešpatautų 
šventa ramybė... Bet taip 
protauti gali tik poetas Ty
sliava. ’

Valstijose randasi lietuvių? 
Gal dalyvavę tame jomarke 
advokatai, teisėjai ir grabo
riai atsakys į šį klausimą. 
Iki šiol mes žinojome, kad 
viso nesiranda nei vienas 
milionas.

Peržvelgus tautinio jo- 
marko dalyvius, perdėm fi
gūruoja teisėjai, advokatai, 
daktarai ir graboriai.

Mat, kur teisėjas, ten tu
ri būt ir advokatas; kur 
daktaras, ten ir graborius. 
Bet gal dalyvavo vienas-ki- 
tas ir duobkasis. Juk 
reikės...*

ir jų

GINA REMTI KARO LAIMĖJIMU
.•‘Net ’pamislyti ; apie karą 

baisu. Ypatingai apie šitą ka
rą’:' Laike, kitų, karų taip ne
buvo, kaip laike šio. Būdavo, 
visi vienodai manydavo —kad 
tik priešas greičiau būtų su
muštas, kad tik karas greičiau 
būtų užbaigtas. Visos motinos 
ir tėvai įtik ir. laukė, kad jų 
sūnai sugrįžtų', iš karo sveiki!

■ Bet šitame kare taip nėra.

bus visi sužeisti ir jų tarpe 
mano sūnus.

Tai visi, kurie turite savo 
artimus kariuomenėje, tai ap- 
mislykite: gal jūsų sūnus guli 
kur nors sužeistas, kenčia di
džiausius skausmus ir mislina 
apie savo motiną.

Visi ir visos būkime vienin
gi, remkime mūsų šalies val
džią, remkime prezidento Roo-

£monės daliriaši, vieni nori/ sevelto pastangas, pirkime kuo

L Komunistą Partija Pradėjo Kam- 
I poniją Naujiems Nariams Įrašyti.

Su Lincolno gimimo diena, vasario 12- 
tąja, Jungt. Valstijų Komunistų Partija 
pradėjo kampaniją naujiems nariams 
gauti. Nuo paminėsios dienos iki gegužės 
1-mosios ši partija pasirįžo įrašyti 22,- 
000 naujų narių.

Angliškasis dienraštis Daily Worker 
skėlbia, kad iki šiol jau yra gauta 2,285 

. nauji nariai. Vadinasi, pradžią komunis
tai jau turi gerą.

Šiemet rinkiminiai metai. Šiemet, beje, 
yra metai, kuriais manoma nugalėti fa
šizmas Vokietijoje. Todėl ir Amerikos 
komunistai pasimojo juo daugiau dar
buotis, kad Teherano konferencijos nu
tarimai nenueitų perniek, kad jie būtų 
pravesti gyveniman, kad prezidentinius 
rinkimus laimėtų demokratija; žodžiu, 
cdmunistai siekiasi šiemet dirbti dau- 
lau negu kada ndrs praeityje. Tam 
kshii jie non padidinti savo eiles nau- 
is darbininkais, farmeriais, intelektua- 
s ir kitokių sluogsnių žmonėmis.
lietuviai komunistai, girdėjome, taip- 
ando įtraukti į partijos eiles daugiau 
vių darbo žmonių. Jiems tas, be abe- 
idaryti pasiseks. Nes jeigu kada 
komunisto vardas žmonėse stovėjo 

i, tai šiandien jis stovi aukščiau-

Ji Verta Teisingos Taikos...
Tuomet, kai pradėjo plisti gandai, 

kad Suomijos fašistai jiešką taikos, len
dą į Tarybų Sąjungos ambasadą Stock- 
holme, jieškodami “išlygų”, tūla Ameri
kos spauda pradėjo verkšlenančiai už
tarti “mažytę Suomiją.” Parašęs tuo rei
kalu įvedamąjį, New York “Timesas” 
pareiškia, jog, girdi, Suomija verta “tei
singos taikos.”

Sunku pasakyti, kaip “Times” supran
ta teisingumą ir neteisingumą,— o tiedu 
dalykai galima visaip aiškintis ir visaip 
juos apibūdinti.

Mūsų nuomone, teisinga taika Suomi
joje bus tokia, jei ji užkirs kelią Suomi
jos fašistams ateityje suokalbiauti su 
kitų kraštų fašistais ir pradėti karą 
prieš savo kaimynines valstybes.

Teisinga Suomijai taika bus tokia, ku
ria einantį Suomijos valdžioje nepasiliks 
Tannerių, Ritų, Mannerheimų — fašistų, 
reakcininkų, nors ir pasivadinusių gra
žiais vardais, nešiojančių demokratijos 
maskas.

Jeigu to nebus, tai Suomijos liaudis 
niekad negalės žmoniškai gyventi: ją 
fašistai slėgs, išnaudos ir vėl įvels į nau
jo karo nasrus.

Atrodo, kad Tarybų vyriausybė šiuo 
sykiu yra pasimojusi sykį ant visados 
Suomijos fašizmui užduoti smūgį, nuo 
kurio jis negalės atsikelti ir vėl šalį į 
karą įvelti. Ji, Tarybų vyriausybė, tą 
padarys militaririiai arba diplomatiniai.

Smetonelis svietui prane
šė, kad nenusimintų delei 
Smetonos uždusimo, nes jau 
esąs jo įpėdinis paskirtas 
Lietuvai prezidentu. Bet 
saugumo delei negarsinąs 
jo pavardės.

Čia vėl taškiakablis, dėlei 
kurio Čechovo činauninkas 
iš proto išėjo bejieškodamas 
vietos, kur jį padėti. Nejau
gi ant tų save vadinančių 
Lietuvos prezidentų uždusi
mo epidemija užėjo? Mat, 
bijo skelbti pavardę, kad ir 
naujai paskirtas preziden
tas neįsiveržtų kur nors į 
gaisrą, kaip ir pastarasis.

Gerai ir darai, Juliuk, 
kad slaptybėje laikai, nes 
tuomi gal žmogaus gyvastį 
išgelbėsi.

Lietuyiški kryžiokai savo 
jomarke, pavadintame sei
mu, pasigyrė pasauliui, kad 
jie atstovauja milioną lie
tuvių. Mes gerai žinome, 
kad Jungtinėse Valstijose 
randasi trys sriovės — de
mokratiniai - pažangiųjų 
lietuvių sriovė, katalikų ir 
tautininkų. Pastaroji ma
žiausia. Na, jeigu jie atsto
vavo milioną lietuvių, tai 
kiek tuomet viso Jungtinėse

ries Chaplin ir Jo Priešai
uoju laiku komerciniai laikraš*- 
iaug štymo paleido prieš garsų- 
rtistą Charles Chapliną, ka ’ 
it pagal jų antraštes, Ameriį

* ■ t ; •. > y • .

IN WAR 
BONDS,

Tautininkai nutarė 
šaukti, na, ir kaukti, 
bolševikams atvadavus Lie
tuvą jiems pavestų. Dabar 
jie zylioja, blaškosi, mėto
si į visas puses. Bežiūrint į 
jų veiklą, prisimena lietuvių 
senas posakis: Lapė visą 
dieną sekiojo paskui bulių 
laukdama, kada jai nukris 
gera porcija, bet nesulaukė. 
Tiek pat laimės ir mūsų lie
tuviškieji kryžiokai.

rėkti, 
kad

Jungtin. Valstijų vyriau
sybė prašo Finliandijos fa
šistus, kad jie sustotų ka
riavę prieš Sovietų Sąjun
gą, pasitrauktų iš karo.

Toks vyriausybės prašy
mas išrodo naivus. Fašistus 
tik ginklo galia reikia pri
versti pasitraukti iš karo, o 
ne prašymais. Kuomet So
vietų Sąjungos armija už
duos Finliandijai atatinka
mą smūgį, tuomet be jokių 
prašymų ji ragožium išsi
vers iš kovos lauko.

Iš Sovietų Sąjungos pra
neša, kad viduryje Lenkijos 
susiorganizavo nauja Len
kijai valdžia. Ta žinia taip 
paveikus į lenkų ponų val-

ŠYPSENOS
LIŪDNAS DESPOTO GALAS.

Taip, poną Smetoną 
Nujojo šėtonas!

Gyveno galingas despotas,
Per smurtą, patapęs vadu;

Jis buvo garsus ir bagotas, 
Valdydamas liaudį ■— kardu!

Vargdienių skriaudom jis pralobo, 
Buvo beširdis, žiaurus;

Su švogeriais savo ir boba
Turėjo geriausius dvarus.

Didžiavosi juo karininkai,
Padarę despotu tokiu,

O vargšai, biedni ūkininkai, 
Kamavos po jungu sunkiu...

Vargdieninę jis šaudė, kalino,.
Norėdamas pa? amžius ponaut,

kad greičiau • laimėti karą, o 
kiti visąi tafri priešingi. Jie no
ri, kad tik -ilgiau naciai galė
tų, pavęrgę laikyti Lietuvą ir 
kitų šalių tautas. Argi gali bū
ti' blogesnis dalykas, kaip to
kis tarpe mūsų skirtumas?

Kur tik sueini tautininką ar
ba kitokį jų pasekėją, tai jie 
griežtai yra priešingi. Jie bai
siai nepatenkinti, kam Rau
donoji Armija muša nacius. 
Oh, kaip jiems liūdna darosi!

Betgi visi Amerikoj tėvai ir 
motinos, broliai ir seserys ir 
milionai vyrų, kurie dėvi kari
nę uniformą, argi jie nesi
džiaugia Raudonosios Armijos 
pergalėmis? Taip, džiaugiasi! 
Juk ir mūsų kareiviai mušasi 
prieš tą patį priešą, prieš tuos 
pačius nacius, kaip ir raudon
armiečiai. Argi jie ne to paties 
tikslo siekia, kad tik greičiau 
priešą nugalėti? Jie vieningai 
kariauna, jie nedalinasi į par
tijas, tai kodėl jų tėvai ir mo
tinos, visi tie, kurių yra arti
mi ir mylimi kariuomenėj, ko
dėl jūs esate priešingi vokie
čių sumušimui?

Taip, jūs nematote savųjų, 
kurie, mūšio lauke vargsta ir 
kurie kraują lieja. Jūs nema
tote ir to, kaip jūsų sūnūs į 
kraują parpuolę vaitoja tų pa
čių nacių sužeisti! Jūsų šir
dys ir tada nesudreba, kada 
jūsų pačių vaikai didžiausiuo
se skausmuose miršta. Oh, kad 
jums (tiems, kurie esate prie
šingi Raudonosios Armijos 
pergalėms) nors vieną va
landą tektų pabūti apkasuose, 
tuos visus sunkumus ir tas 
kančias pergyventi, jeigu jūs 
pamatytumėte tas baisenybes 
ir išgirstumėte karo baisumą 
savo ausimis, tai tada nenorė
tumėt, kad vokiečiai dar il
giau kankintų Lietuvos žmo
nes, ir kad dar karas ilgus me
tus tęstųsi! 
tumėte, kad 
ševikai nori 
Lietuvos.” 
kalbėtumėte ir manytumėte!

Vieniems tėvams valdžia da
vė žinią, kad jų sūnus iš Aus
tralijos parvežtas į Kalifor
nijos ligoninę. Giminės sako: 
—Motina, važiuok ir aplan
kyk sūnų.

—Ne, nevažiuosiu, — sako 
motina, — ne todėl, kad aš 
nenorėčiau pamatyti savo ųny- 
limą sūnelį, bet dėl to, kad 
mano širdis ir nervai neišlai
kys. Aš esu dirbus ligoninėj 
ir aš negalėjau dirbti dėl li
gonių dejavimo, o čia, dabar

daugiausiai karo bonų ir taip 
elgkimės visokiais būdais, kad 
tik tą karą greičiau laimėti ir 
savuosius sugrąžinti ir matyti 
juos savo tarpe!

M. Janonienė.

Binghamton, N. Y

Tada jūs nesaky- 
“tie prakeikti bol- 
išvyti vokiečius iš 
Tada jūs kitaip

džią, sėdinčią Londone, kad 
ši net gavus viduriavimo li
gą. Panašus likimas bus ir 
mūsų ponams su slapuku 
prezidentu priešakyje.

V. Paukštys.

Paskaita. Laidotuvės
Vasario 11 d. Literatūros * 

Draugijos kuopos susirinkime 
buvo įrašyti 3 nauji nariai: J. 
Kazlauskas, A. Garuckis ir J. 
Garuckis. Juos įrašė Kazlaus
kienė, Juozapaitienė ir Liuži
nas.

Kuopos narių atsistojimu pa
reikšta pagarba ir liūdėsis dė
lei mirusio nario Kazio Kapi- 
čausko. Padaryta rinkliava ir 
surinkta $7 nupirkimui gėlių 
jo šermenims.

Užbaigus kuopos tarimus, 
teko perskaityti d r. A. Petri- 
kos parašytą paskaitą “Tary
binių Lietuvių Literatūra Tė
vynės Karo Metu.” Paskaita 
įdomi. Tai peržvalga to dide
lio darbo, kurį dabar eina Ta
rybų Sąjungoj gyveną rašyto
jai. Jie savo raštuose neša ryž
tingumo nuotaiką ne tik už
sieniuose gyvenantiems lietu
viams, bet ir pačios Lietuvos 
žmonėms. Jie kelia tėvynės 
meilę, jie kviečia bendromis 
jėgomis greičiau išvyti iš Lie
tuvos rudojo barbarizmo sve
čius — hitlerininkus, kurie te- 
ribfa 'šalį ir griauna kultūros 
įstaigas.

Susirinkime dalyvavo apie 
30 narių. Tai truputį daugiau, 
negu paprastuose susirinki
muose. Bet būtų nesigailėję ir 
kiti, jei būtų atėję. Po paskai
tai buvo vaišės su užkandžiais 
ir gėrimais.

Sausio 12 d. tapo palaido
tas Kazys Kapičauskas Glen
wood kapinėse.

Kapičauskas su žmona ir 
dukterimi apsigyveno mūsų 
mieste apie 17 metų atgal. Ta
da jis persikėlė į mūsų kuo
pą iš ALDLD 71 kuopos, 
Bridgewater, Mass. Buvo pa
žangos rėmėjas ir Laisvės 
skaitytojas. Jo žmona taip pat 
yra kuopos narė, o dūkte pri
klauso į LDS 6 kuopą.

Kapičausko šermenys buvo 
papuotos gražiomis gėlėmis, 
laidotuvėse dalyvavo nemažas 
būrys žmonių, o J. Vaicekaus
kas pasakė prie kapo atsisvei
kinimo kalbą. Velionis buvo 
kilęs iš Vabalninku parapijos. 
Į Ameriką atvykęs 1905 me
tais. Massachusetts 
gyvena jo du broliai 
o Lietuvoj yra likusi 
šuo.

Palydovai buvo 
užkandžiams 
namus.

Ilsėkis, Kazy. . . Tavo žmo
nai Veronikai ir dukterei Ade
lei reiškiame nuoširdžią sim
patiją liūdesio valandoje.

Jasilionis.

Vieša Padėka
Mes širdingai , dėkavojame 

visiems giminėms, draugams ir 
draugėms, kurie išreiškė mums 
užuojautą nuliūdimo valando
je ir pasitarnavo laike mirties 
ir laidotuvių Kazimiero Kapi
čausko.

V. Kapičauskienė ir 
Adelė Kapičauskaitė.

valstijoj 
ir sesuo, 
viena se-

pakviesti 
į Balazarienės v

Bet teko jam bėgt į Berlyną — 
Pas Hitlerį prieglaudą gaut!

Šalis jo išvydus liuosybę, 
Despotų daugiau neturės, —

Kovojančios liaudies galybė 
Apgint savo kraštą mokęs!

Despotas gerai tą žinojo;
Atvykęs čionai, pagaliau;

Ir velnias tą niekšą nujojo, —
Nujojo nuo žemės toliau...

Mirtis negarbinga jam teko, —
Uždusino jį kailiniai;'

Užtroško jis dūmais, kaip sako, 
O gal jį pasmaugė velniai!

Neliko jo smirdančio kvapo;
Net kūnui ramybės nėra, —

Tūrėjo iškasti iš kapo, »
Nepriėmė žemė gera!

i - Adomas Keršte

Redakcijos Atsakymai
Drg. K. ML Baltimore. At

leiskite, kad negalėsime su
naudoti jūsų kritiką Keleivio 
antrašu. Neapsimoka su tuo 
anti-demokratiniu 
polemizuoti.

lapu daug

..... V
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Trečias PuslapisPenktadiehis, v 18, 1944

Kaip Išpildyti Įeigų Taksų 
Blanka No. 1040A

R (AD THU FIRST* You probably have paid a substantial part of your 1943 tax bill through withholding or directly to the government. You 
may have underpaid or overpaid. File this form. It tells you and your government whether you owe any more, or are entitled to any refund.

Iihno liH. itUful Ihimi Stnici 
. FORM 1040A OPTIONAL U. S. INDIVIDUAL INCOME AND 

VICTORY TAX RETURN • CALENDAR YEAR 1943
[This form may be used instead of Form 1040 if gross income is not morel 

than $3,000 and is only from the sources stated in items 1 and 2 below.J

NAME.
Hast print, Ij tbss rtlum ss jor a busband and unjt, ust botb first namts,

addrfss^ZZ /wyrrnKr __ Mficn.__
Print street and number or rural route City or town State

. Social Security
OCCUPATION—ClLESK No. (if any) 777~J. 77-

D» ist writs In tints spaces

&hl 0
Amount 
paid. Į _________

(Gubier j lump)

Cssh-Check-M. O.

1. Enter the TOTAL amount, before deductions for taxes, dues, insurance, bonds, etc., that you received 
in 1943 as salary, wages, bonuses, commissions, ere. (Members of armed forces read instruction 6)
__________Ltst Employer’s Name
UENfeyco.

Your 
Income

Your 
Credit 

for 
Dependents

Your
Tax Bid 

and 

Forgiveness

What You’ve
Paid 

and What 
You Owe

Terms of 
Payment 

or Refund

City and State_______________
M/CW.

Amount____

0.01.2M.Q..

Total
2. Enter here any amounts you received in 1943 in dividends, interest, and annuities........................

— 3. Now add items 1 and 2 to get your TOTAL INCOME and enter it here..............................................
T“' 4. List the persons—other than wife or husband—who bn July 1, 1943, obtained their chief support 

from you if they were not yet 18, or were mentally or physically unable to support themselves.
Name ef Dependent

JQfi/ES.__
Relationsbip Į If 18 y t ari or over, girt r t asm /or lininį“

DAUGHTER

You ire allowed a credit of 1385 for each dependent. However, if you are not ą married perton living with wife or 
huiband, you may nevertheless be the head or a family as defined in No. 6 on the other side of the form. If you ate 
the head of a family only btcuust cj ibt dtprndrnis you listtd about, allow 1385 for each listed dependent txctpi ont, 

Enter total dependency credit here..........................................................................................................
__5. Subtract item 4 from item 3. Enter the difference here. (Enter item 3 if item 4 is blank)

F“ 6. Turn over this form and check the box at the top which applies to you. Then, using the figure 
you entered in item 5, find your income tax in the table. Enter the amount here...............

7. In the space on the back of this form, figure your Victory tax on item 3. Enter the tax here.........

8. Now add items 6 and 7. Enter the total here.......................................................................................
9. If you filed a tax return on 1942 income, enter the amount of tax here. However, before entering

anything, read carefully instruction 4................................................... ..................................................

10. Enter item 8 or item 9, whichever is larger...........................................................................................
11. FORGIVENESS FEATURE: Don’t fill in A, B, and C below if either item 8 or 9 is $50 or less.

A Enter item 8 or 9, whichever is smaller.............................................................. ...X£ Z7.
B Take three-fourths of A above. Enter this amount or $50, whichever is ✓ □ / 3 

larger. This is the forgiven part of the tax................................................... ••••• •• ......
C Subtract B from A. This is the unforgiven part of the tax. Enter it here.... ...21.. Ql

12. Add item 10 to the amount in item 1IC, if any. Enter the total here. This is your total income and
L. Victory tax............................................... . ............................................... .. . -. • ...........

A Enter here your income and Victory taxes withheld by your employer....
D Enter here the total sums you paid last year on your 1942 income tax bill
C Enter here any 1943 income tax payments last September and December..
D Now add the figures in A, B and C and enter the total here............................ ..... ............

14. If the tax in item 12 is more than the total payments in item 13, you owe the difference. 
1— Enter it here. If the payments are greater, write “NONE” and skip items 15 and 16...........

“15. You may postpone, until not later than March 15, 1945, payment of the amount you owe up to 
one half of item 11C. Enter the postponed amount here..........................................................

16. Enter the amount you are paying with this return (subtract item 15 from item 14)........................
17. If the total of your 1943 payments (item 13) is larger than your tax (item 12), enter the dif

ference. You have overpaid your 1943 tax by this amount..........................................................
_ Check (V) what you want done: Refund it to me □ Credit it on my 1944 estimated tax □

/7
63 ‘2.

...2L. 01

..26Qo

r n. ..17.1 .6.0
QI

.2.1.3.

po
PP
oo
O

00
00.

.58

X4

O.Q.

17.
03.

33.8

2)3

/o

07

69
38

51 
ii.

I declare under the penalties of perjdry that this return hatbeen examined by me, and to the beit of my knowledge and belief, is a true, correct and complete return.

Date. / __ ,1944 (Signature).
(If thit<y«l>n indu

( Signature)_______________________ _
income of bo:h a husbmd xnd wife, it muit be s.gned by bot!:)

Above is the front side of Income Tax Form I040A, filled out by the Bureau of Internal Revenue to show how an 
Imaginary John J. Jones should doit. Reverse side, not shov/n in lhe picture, contains tables to be looked at and a 
few more questions to be answered.

Washingtonas. — John J. 
Jones išpildė savo įeigų taksų 
blanką aną dieną, ir jis rado, 
kad tai buvo daug lengviau, 
negu jis tikėjo, kad bus.

Jones yra paprastas darbi
ninkas. Raštininkas ofise. Jis 
uždirbo $50 per savaitę. Turi 
žmoną ir mažą dukrelę Mari
ja.

Todėl, kad jo įeigos buvo 
mažiau, negu $3,000, jis turė
jo vartoti trumpesnę jeigu tak
sų blanką, vadinamą Form 
1040A. ši trumpa forma buvo 
specialiai pagaminta žmonėms 
kaip Jones, žmonėms, kurių 
jeigos nebuvo didelės ir kurie 
neturėjo komplikuotų biznio 
reikalų, šioj formoj nereikia 
išskaičiuoti paliuosavimus, ir 
panašius dalykus, nes blankoj 
kreditas pažymėtas nekuriems 
palių osavimams.

Pažiūrėkime, kaip Jones iš
pildė savo jeigu taksų blanką, 
žingsnis po žingsnio, tas padės 
mums irgi išpildyti savo.

Pirma, Jones atydžiai per
skaitė ir blanką ir visus įro
dinėjimus. Antra, Jones pa
lengvino dalykus, turėdamas 
visas reikalingas skaitlines. 
Čia jo surinktos skaitlinės.

a) Jis buvo užsirašęs, kiek 
iš viso jis 1943 m. uždirbo, ir 
kiek įeigų taksų ir pergalės 
taksų jo darbdavys atmušė 
nuo algos. Jis tas skaitlines ga
vo nuo savo darbdavio,' recy- 
tės formoj (form W—2), įsta
tymas reikalauja, kad darbda
viai darbininkams išduotų to
kias recytes.

b) Jis buvo užsirašęs visas 
kitas įeigas. Jones turėjo ir ki
tų sutaupų, jis pažymėjo, 
kiek nuošimčių bankas jam iš
mokėjo arba jam kreditavo 
praeitu metu.

c) Jis buvo užsirašęs jo 
1942 m. taksus ir kiek jų už
mokėjo. Jones nukopijavo šias 
skaitlines nuo recytės (Form 
1125), kurią Collector of In- 
temai Revenue jam pasiuntė.

Jones dabar galėjo išpildy
ti savo blanką. Jis užrašė var
dą, adresą, užsiėmimą ir pažy-

nuošimtį nuo karo 
jeigu jie iškeisti j

pa- 
bo- 
pi-

3. Jis pridėjo $25 prie

vai-mėjo savo “social security” 
numerį pažymėtose vietose.

Dabar seksime, ką jis to
liau darė: . . ......

Item 1. Item 1 liečia algas 
ir kitus užmokesčius. Jones už
dirbo $50 per savaitę praeitais 
metais, dirbdamas kaipo rašti
ninkas dėl Henry Smith kom
panijos. žinoma, iš jo algos 
kas savaitė buvo sulaikyta mo
kesčiai už karo bonus, taksus, 
unijos užmokesčius, bet Jones, 
uždirbdamas $2,600, turėjo tik 
tą sumą pažymėti po vardu 
jo darbdavio.

Item 2. čia jis užrašė $25, 
nuošimtį nuo sutaupų. Jones 
turi karo bonų, bet nereik 
žymėti 
nų, tik 
nigus.

Item
algos, $2,600. Iš viso įplaukų 
$2,625.

Item 4. Jones čia užrašė 
vardą dukrelės Marijos, ir 
kaip blankos įrodyta, užrašė 
kreditą iš $385.

Item 5. Jis atskaitė kreditą 
už dukrelę.

Item 6. Jis matė, kad jis 
priklauso No. 4 kategorijoj. 
Taigi padėjo ženklelį X P° 
No. 4. Tas reiškė, kad Jones 
ras savo įeigų taksus Column 
C. Jones suma po Item 5 pir
mame puslapyje buvo $2,240. 
Jis' peržiūrėjo lentelę, kur ta 
skaitlinė pažymėta. Rado li
niją, kuri sakė’ “virš $2,225, 
bet ne daugiau $2,250.” Pa
žiūrėdamas skersai Column C, 
matė $159. Ta suma buvo 
Jones įeigų taksai ir jis įrašė 
ją po Item 6, pirmame pus
lapyje.

Item 7. Dabar Jones skaito 
paskutinį puslapį, kur pažy
mėta “victory tax.” Linijoj A 
jis nukopijavo sumą, kurią bu
vo užrašęs po Item 3 kitoj pu
sėj, kuri suma buvo $2,625. 
Linijoj B jis užrašė savo “vic
tory tax” paliuosavimą iš 
$624. Atskaitęs, jis užrašė 
$2,001 linijoj C. Jones dabar 
skaito dviejų linijų nuošimčių 
lentelę, rado jam pritaikintą

nuošimtį (vedęs, su vienu 
ku) ir paženklino. Jo nuošim
tis buvo 2.9. Jis turėjo padau- 

.gilxU .per .029 ir vėl 
lentelė padėjo. Jis rado, kad 
jo “victory tax” buvo $58.03 
ir jis užrašė tą Linijoj D pas
kutiniame puslapyje ir tą pa
čią sumą po Item 7, pirmame 
puslapyje. •

Item 8. Jis pridėjo abu tak
sus kartu ir rado, kad taksai 
dėl 1943 m. buvo $217.03.

Item 9. Jis jau rado, kad jo 
įeigų taksai dėl 1942 m. buvo 
$84.17 ir tą1 čia įrašė.

Item 10. Suma po Item 8 
buvo didesnė, negu suma po 
Item 9, tai jis padėjo Item 8 
sumą čia — $217.03.

Item 11. Kadangi Item 9 su
ma buvo mažesnė, jis užrašė 
tą sumą po Item 11a. Dabar 
jis turėjo skaičiuoti tris ketvir
tadalius $84.17—suma buvo 
$63.13. Ta suma didesnė, ne
gu $50, tai jis užrašė $63.13 
po Item 11b. Ta suma atleista 
dalis jo taksų. Atskaitydamas, 
jis matė, kad neatleista suma 
1942 m. taksų buvo $21.04.

Item 12. Pridėjęs $217.03 ir 
$21.04, Jones rado, kad jo 
pilni taksai buvo $238.07. Yra 
daug pinigų vienu kartu išmo
kėti, bet dabar yra “pay-as- 
you-go” sistema, ir Jones ra
do, kad jam ta sistema padės.

Item 13. Nuo skaitlinių, ku
rias jis pagąminO prieš išpil- 
dant savo įeigų taksų blanką, 
Jones užrašė po Item' 12a 
$171.60, kuriuos jo darbdavis 
atmušė nuo algos, ir jis užra
šė po Item 13b $42.00, kuriuos 
jis užmokėjo 1942 m. taksais. 
Nieko neužrašė po Item 13c, 
nes jam nereikėjo paduoti 
“declaration of esimated tax,” 
praeitų metų rugsėjo arba 
gruodžio mėnesį. Pridėjęs dvi 
sumas jis rado, kad jau užmo
kėjo $213.69 'taksų.

Item 14. Liko $24.38. Jones 
tiek kaltas dėl 1942 ir 1943 
m.

Item 15. Jones rado, kad jis 
gąli atidėti ligi sekamų metų,

■

Lietuvių raudonarmie
čių pulko kovūnas leite

nantas S. Malakauskas, ap- 
dovano tas medaliumi: 
“Už Kovos Nuopelnus,” 
už jo narsumą kovoj prieš 
nacius.

Shenandoah, Pa
Sustreikavo 900 Mainierių
Sustreikavo Knickerbocker 

mainierių lokalas vasario 10 
dieną, todėl, kad iš darbo bu
vo pavarytas Julius Barauskas, 
komiteto narys. Mainos 
priklauso Reading Coal Co. 
Kompanija kaltina Barauską, 
būk jis agitavo mainierius ne
dirbti už du.

Vasario 11 dieną laikė susi
rinkimą General Mine Boar- 
das West Mahanoy ir buvo 
pakviestas advokatas Mr. De
vers kalbėti kompensacijos 
klausime. Jis labai nuosekliai 
išaiškino tą reikalą. Jis patarė 
šaukti didelį masinį mitingą 
tuo reikalu, kuriame turi būti 
pakviesti 
nai ir jis 
surengti 
mitingas,
lietuvių kliubai ir draugijos.

Būtų gerai, kad draugai ap
lankytų sužeistus draugus Pe
trą Pik utį ir Viktorą 
kurie yra Locust Mt. 
nėję.

kalbėti kongresma- 
patsai bus. Nutarta 
platus tuo klausimu 
Kviečiami dalyvauti

Kauną, 
Ligoni-

Elizabeth, N. J
» • 1

Aprašyme atsibuvusių pra
kalbų sausio 23 dieną ir pa
duodant aukavusių vardus, 
įvyko klaida. Ten pasakyta, 
kad Jonas Pūkis aukavo $10, 
o turėjo būti: Jonas Pūtis au
kavo $10. Klaidą atitaisau ir 
drg. J. Puti atsiprašau.

J. Wizbar.

iki pusę 
po 

yra

Jo-

kiek buvo kaltas 
$21.04, kuriuos jis įrašė 
Item 11c. Pusė tos sumos 
$10.52.

Item 16. Liko $13.86 ir
nes turėjo tą sumą užmokėti 
prieš kovo 15.

Item 17. Jones neturėjo 
gauti jokių sugrąžintų pinigų, 
tai čia nieko nerašė.

Jones užrašė dieną, mėne
sį, metus, pasirašė vardą, ir 
viskas užbaigta. Išpildytą 
blanką, čekį dėl $13.86, pra
nešimą (Form 1125) apie savo 
1942 m. taksus įdėjo į konver- 
tą, ir išsiuntė Collector of In
ternal Revenue, ir jo reikalas 
su Dėde Samu užbaigtas.

O.W.I.

NĖRA TŲ NAMŲ, KUR 
NEBŪTŲ DŪMŲ....

Bet jų bus mažiau, kur bus

DAUG LABŲ DIENI)
Atlikto Kriukio

Liinksmos poezijos rinkinys
Ant šios ašarų pakalnės

Vargas žmones žudo,
Ir dėlto ne sykį velnias 

Mus veltui supjudo!
(Rinkiny plačiau rasi.)

Kaina su Prisiuntimu $1 
Kreiptis pas autorių 

R. ŽIDŽIŪNĄ 
arba Laisvės Administracijoj 

427 LORIMĖR STREET 
Brooklyn,: 6, N. Y.

Bostoniečiai šią knygą galit 
, gauti pas I& Kubiliūną.

VARDAN DIEVO MEILĖS, NUŠAUKITE 
MANE, PAGELBĖKITE UŽBAIGTI

MANO KANČIAS ' I

dėl ma-

pradėjo 
klausti,

Man tarnaujant Lietuvos ka
riuomenėj atsargos batalijone 
Kaune, Smetonos viešpatavimo 
laikais, dažnai prisieidavo Ibūti 
sargyboj skirtingose vietose. 
Vieną kartą būnant sargyboj 
Kaune prie Valstybės Banko, 
aš ir dar vienas d-gas kareivis 
išėjom iš sargybos buto ir atsi
sėdome šalia gatvės ant suolo. 
Tarpe savęs besikalbant ir žiū
rint į žmones, kurie vaikščioja 
tai į vieną, tai į kitą pusę gat
vės, pastebėjom, kad ateina 
kokia, tai moteriškė. Jos eigas
tis nemažai atkreipė mūsų akis 
dėl to, kad ji paeina kelius 
žingnius pirmyn, sustoja, dis
kelį pastovi, pasilsi ir vėl žen
gia kelius žingsnius ir vėl su
stoja, pasilsi ir taip toliau. Aš 
ir*” mano draugas" pamanėm, 
turbūt girta ar beprotė, arba 
serganti!

Taip pamažėl] ši moteris pri
siartino prie mūsų suolo ir at
sisėdo greta mūs. Mes pažiūrė
jom į jos veidą. Atrodo nese- 
nesnė kaip 18 ar 19 metų mer
gina. Ji pati užkalbina mus 
šiais žodžiais:

Draugai kareiviai, ar nebū
tumėt iš jūsų katras ant tiek 
geras ir pagelbėtomėt 
nęs. nelaimingos?

Sustojo kalbėjus ir 
verkti. Mes pradėjom
kokios pagelbos pageidauji iš 
mūs, kainų; prižadam patar
nauti, jeigu tik bus galima. 
Mergina vėl pradėjo kalbėti. Ji 
pasakė:

“Ar jūs matėt, broliai karei
viai, kaip aš einu. Aš esu ne
apsakytai baisus ligonis, o dar 
baisesne liga serganti. Mano 
draugas patarė kreiptis pas 
daktarą...”

“Bet,” mergina tęsė “pavely
ki!, aš paaiškinsiu savo visą 
nelaimę ir ligos priežastį.”

Mes klausėm jos kalbos, štai
U

jos žodžiai:
“Aš paeinu iš biednų tėvų 

šeimynos. Tėvelis buvo silpnos 
sveikatos, ale vis kaip kada 
gaudavo uždirbti kokį litą dėl 
duonos. O motina vasaros laiku 
dirbdavo ant daržų, o žiemą 
beveik už dyką plaudavo gyve
namų butų grindis pas turtin
gus žmones. Nors ir labai var
gingai, tiesiog pusbadžiai, bet 
vis pragyvendavom. Tačiau tė
velio sveikata netarnavo ilgai. 
Jis mirė. Palikome motina ir 
keturi vaikai siratomis. Moti
na viena nepajiegdavo uždirfoti 
tiek, kad užtektų pragyventi ir 
užsimokėti rendą už kambarį. 
Namo šeimininkas išmetė mus 
iš kambario dėl to, kad suėjus 
mėnesiui laiko, reikėjo sumokė
ti randą,, o motina neturėjo pi
nigų.

“Aš ir motina susinešėm vi
są mūsų menką turtą1 po Alek
soto mediniu tiltu,
kiekvieną dieną eidavo 
Kauno miesto viršininkus, 
davo ašaras, prašydavo, 
duotų nors kokią pastogę.
nei vieno iš tų prakeiktų virši
ninkų neatsirado, kuris būtų 
turėjęs žmonišką širdį ir 
klausęs motinos prašymo.

“Po tiltu pragyvenom dvi 
vaites ir nežinia kiek ilgai
tume ten gyvenę, jeigu vie
nas geros širdies biednas sene
lis nebūtų užėjęs pas mus po 
tiltu. Motina išpasakojo jąm, 
kaip mes čia apsigyvenom ir 
kad per dvi savaites kiekvie
ną dieną prašėm miesto virši
ninkų, kad duotų’ nors kokią 
pastogę, bet niekas prašymo 
nepaklausė.

“Tas geras senelis priėmė 
mus pas save Trečiam Forte po 
žemėmis.

“Tame senelio kambaryj ra
dome tik vieną duryse mažiu
ką langelį, kuris buvo ne į lau
ko pusę, ale į koridorių, per ku
rį saulės niekuomet nebuvo ga
lima matyti. Kambaryj neap
sakytai buvo tamsų, bet vistiek 
neapsakytai buvom dėkingi tam 
seneliui, kad jis priglaudė mus 
pas save tame požeminiame ka
pe. Džiugu buvo, kad nebu
vom gyvi palaidoti, galėdavom

įA/' (> vi ' ■
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Motina 
pas 
lie
ka d 
Bet

t

iš

sa- 
bū-

išeiti į orą ir pasigėrėti saule 
ir kitais gamtos gražumais.

“Po keturių mėnesių gyveni
mo po žemėmis, susirgo mūsų 
motina, o kartu su motinos li
ga aplankė mus alkis arba, ge
riau sakyti, badas. Palikome 
be duonos. Aš iš visų mūsų šei
mynos narių buvau vyriausia, 
14 metų, broliukas buvo 8 me
tų, o sesutė 6 metų, o pats ma
žiausias broliukas tik 3 metų. 
Broliukai-ir sesutė verkia, pra
šo valgyti, o čia nėra kas duoti.

“Labai daug kartų buvau 
nuėjus pas miesto viršininkus 
prašyti nors menkos pašalpos, 
kad nors duonos duotų. Bet 
niekas mano kruvinų ašarų ne
pasigailėjo ir niekas mano pra
šymo balso nepaklausė, ir jo
kios pašalpos negalėjau gauti. 
Turėjau eiti stuba nuo stubos 
pas miesto gyventojus, prašy
dama maisto kiekvienoj stuboj. 
Įėjus paaiškindavau, kas link 
mūsų nelaimingos padėties, 
žmonės, išklausę mano kalbos, 
neatsakydavo, beveik kiekvie
noj stuboj gaudavau maisto.

“Teisybė, nemažai žmonių 
užeidavau, kurie patys neturi 
ir vos tik ginasi nuo bado. Su
prantama, kad toki biedni žmo
nės mažai ką gali pagelbėti, ale 
nors užtektinai iš tų biednų 
žmonių gaudavau užuojautos. 
Jie keikia tą prakeiktą valdžią 
nemažiau kaip ir aš.

“Taip ubagaudama pas žmo
nes, maitinau sergančią moti
ną, broliukus ir sesutę. Po dvie
jų mėnesių motina pradėjo eiti 
silpnyn, prie ligos dar prisidė
jo rūpesčiai ir nedavalgymas. 
Tad vieną dieną su biskeliu pa
rinkto maisto parėjus namo, 
radau motiną mirusią.

“Motinai mirus aš palikau 
savo broliukų ir sesutės globo
toja. Po motinos mirties daug 
kartų buvau nuėjus pas miesto 
viršininkus, prašiau, kad duo
tų nors menką pašalpą. Virši
ninkai pasakydavo, kad aš ga
liu eiti tarnauti ir dar dadėda- 
vo, kad jie pažiūrės, ką jie tu
ri daryti su mano broliukais ir 
sesute.

“Kaip prieš motinos mirtį 
du mėnesiu ubagavau pas žmo
nes, taip ir po mirties turėjau 
kiekvieną dieną eiti prašyti 
maisto ir drabužių, kaip dėl sa
vęs, taip ir dėl broliukų ir se
sutės. Taip vaikščiojant ir uba
gaujant po miestą susitikau 
vieną vyrą, kuris man pasiūlė 
dešimts litų už tai, kad aš par
duočiau jam savo nekaltybę.
' “Lai būna prakeikta ta va
landa, kada aš sutikau tą žmo
gų! Lai būna prakeikta ta va
landa, kada aš gimiau! Lai bū
na prakeikti tie viršininkai, 
kurie nepasigailėjo mano aša
rų ir neužgirdo mano prašymo 
ir nedavė jokios pašalpos!

'“Dėl neapsakytos meilės sa
vo broliukams ir sesutei pali
kau auka to žmogaus už tuos 
dešimts litų.

“Su tuomi ir prasidėjo mano 
visų bjauriausias prostitutės 
amatas. Visai per trumpą laiką 
pasijutau, kad aš esu venerinių 
ligų apimta. Apsisaugoti ne
mokėjau, o pas daktarus irgi 
bijojau eiti dėl dviejų priežas
čių. Viena, kad būtų mane pa
ėmę į drausmės namus dėl to, 
kad aš ne pilnų metų. O antra, 
taip sau nutariau, kad ir pri
sieitų mirti, ale nesiskirti nuo 
broliukų ir sesutės ir gelbėti 
juos sulig savo išgalės, kad iš
gelbėjus juos nuo bado mirties, 
bei vargo, skurdo ir alkio.

“Nors ir nesveika būdama, 
buvau priversta ir toliau Uba
gauti ir prostitutės amatu už- 
darbiauti dėl pragyvenimo.

Tokiu būdu nemažai ir vyrų li
ko užsikrėtę nuo manęs tokia 
pat liga, kaip ir aš. Jeigu jūs 
pamatytumėt tas žaizdas, ku
rios randasi ant mano kūno, 
jūs išsigąstumėt ir sakytumėt, 
kaip tu, mergina, dar gyva esi, 
tokias žaizdas nešiodama ant 
savo kūno!”

Tuo kartų sargybos j viršinin-

viršininkas pasakė, 
mielaširdystės mes

I

f

išgirdom jos prašy-

užbaigti mano kančias!” 
šiurpuliai nukratė mūs 
kai

kas išėjo iš sargybos buto ir 
pastebėjęs’, kad mes kalbamės 
su mergina, priėjo prie mūsų 
ir pasakė: “Vyrai, jau laikas 
eiti pamainyti sargybą.”

Aš užklausiau merginos: 
“kokios pagelbos nori iš mūs, 
kareivių ? šis puskarininkas 
yra sargybos viršininkas, gal 
sutiks patarnauti, jei tik bus 
galima.”

Mergina pradėjo prašyti 
mus visus tris, štai jos prašy
mo žodžiai: “Vardan Dievo 
meilės, nušaukite mane, pageU 
bėkite

Net 
kūną, 
mą.

Sargybos 
kad tokios 
negalim atlikti. Palikome mer
giną besėdinčią ant suolo, o 
mes suėjom į sargybos butą, 
pasiėmėm šautuvus ir išėjom 
pamainyti sargybą. Tokiu bū
du ir neteko sužinoti, kur jos 
broliukai ir sesutė gyveno ir 
kas juos maitino.

Kas iš skaitytojų perskaitęs 
šį šiurpulingą straipsnį nenorė
site palaikjdi už teisybę, aš pa
tarsiu paklausti tuo kartu bu
vusio sargybos viršininko, 
puskarininko Vadavo Melauc- 
ko, kuris dabartiniu laiku gy
vena Kanadoj ir turi ūkį Al
bertos provincijoj. Kanados 
lietuvių šimtai pažįsta V. Me- 
laucką, ba jis yra gyvenęs ke
lis metus Montrealo mieste.

Taip pat prašau visus lietu
vius, kaip vyrus, taip ir mote
ris perskaičius šį raštą, pa
tiems būti teisėjais, ar mes ga
lim apkaltinti tą jauną mergai
tę, kuri vos tik pražydus pali
ko sirata ir daugelį kartų pra
šė Smetonos kryžiokų valdžios 
viršininkų, kad duotų nors 
menką pašalpą, bet niekas jos' 
prašymo nepaklausė? Ar mes 
galim apkaltinti tą mergaitę, 
kuri' dėjo visas savo jėgas uba
gaudama ir iš tų surinktų pas 
žmones trupinių maisto maiti
no savo sergančią motiną, bro
liukus ir sesutę? Ar mes,galim 
apkaltinti tą mergaitę, kuri po 
motinos mirties ir toliau turė
jo ubagauti ir net savo kūno 
nesigailėti, kad tik palaikius 
gyvybę savo broliukų ir sesu
tės, kuriuos A. Smetonos val
džios ištikimiausi draugai pa
liko bado mirčiai ?

Skaitydami istoriškas kny
gas surandame raštų apie lau
kinius žmones, kurie vadinami 
žmogėdžiais. Jeigu ir buvo ka
daise tokie žmonės, galima spė
ti, kad ir jie pasigailėdavo si- 
ratų vaikelių. Ir tie žmogėdžiai 
būtų davę maisto ir suteikę na
kvynę. O dabar tikri savi bro
liai lietuviai, A. Smetonos val
džios ištikimiausi draugai, ku
rie ėjo viršininkų pareigas, ne
girdėjo tos mergaitės prašymo: 
“Ponai, gelbėkit mus, duokit 
duonos!” Jie visi buvo apkurtę 
ir jos prašymas liko neišklau
sytas, paliko tuos keturius vai
kučius bado mirčiai.

\
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>

šiuo 
šaulio, 
žmogžudžius, kas pralenktų be- ' 
širdingumą A. Smetonos ir vi-, 
sus jo valdžios ištikimuosius 
kryžiokus, kurie buvo Lietuvoj 
valdovais! ‘ 1 v 'SŠį mano neužmirštamą atsi
minimą baigiant rašyti, 9 /d. 
sausio mėn., radijas pranešė, 
kad' buvęs visų didžiausias Lie
tuvos darbo žmonių nepriete
lius Ant. Smetona mirė. /Tas 
žmogus prasišalinęs ant visa
dos iš gyvųjų tarpo, nusinešė 
į grabą tokį juodą vardą, kad X 
Lietuvos darbo žmonės jo bai
sius darbus su pasibjaurėjimi 
minės tūkstančius metų.

J. Girkus.

laiku iš civilizuoto pa- 
išskiriant Hitlerio /

*

/■į|
f j

Kviečiame j dienraščio Lr 
vės bazarą! jvyks kovo-Me 
3, 4 ir 5 dd., Grand Para 
salėse, 318 Grand St., Bar
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(Tąsa)
— Apie mano atvykimą ir mano misiją 

— kol kas nė žodžio. Po trijų savaičių 
mano žmonos gimimo diena. Ta proga 
mes čia surinksime geriausias apylinkės 
šeimas ir turtingiausius žmones, kuriems 
rūpi mūsų veikimas. Tuo pačiu metu 
jūs pas save sušauksite kunigų pasita
rimą. Be to, jūs pasistenkite susitikti su 
vietos politikais: kas ten jiems vado vau- 

'ja?
— Pepesas* advokatas Skladkovskis.
— Jis jau socialistas? Greitai! Ir vė

tytas, ir mėtytas gyvulys! Su juo atsar
giau, tėve Jeronimai! Kol situacija pa
aiškės, šitas sugebės tris kartus mus vo
kiečiams parduoti. Iš Varšuvos aš atsi
vesiu keletą karininkų, kuriuos reikės 

• apgyvendinti padoriose šeimose. Pradėsi
me žmonių atranką, pamažu juos apgin
kluosime... Tegu kuris nors iš jūsų kole
gų pasakys pamokslą, šaukdamas į kovą 
už tėvynę ir didžiąją Lenkiją. Jeigu net 
jį areštuotų, nesvarbu, — išvaduosime! 
Aš atvešiu pinigų. Kol kas, štai penkio
lika tūkstančių markių. Tarp kita ko, į- 
spėkite, kuriuos reikia, kad greitai vo
kiečių markė žlugs. Varšuvoje aš susi
tiksiu su popiežiaus nuncijumi ir papra
šysiu patarimo, kaip jums toliau veikti. 
O dabar pagrindinis uždavinys — telkti 
jėgas. Tai, rodos, viskas, ką aš norėjau 
pasakyti... Dabar prašau nuvažiuoti 
ps kunigaikštį Zamoiskį ir .perduoti jam 
šitą laišką.

Jie atsikėlė.

stipriame vaikine kažkas gero, nepalies
to. Keista, kad jo balsas nejaunuoliškas, 
lūžtąs, bet sutvirtėjęs, vyriškas.

— Gal aš jums kliudau?
— O, ne! — atsakė Pranciška. — Juk 

tu nuo pat ryto .dirbi be poilsio, lyg kas 
tave veja. Pietavai?

— Aš... šitai... pietų neturiu. Bet ir ne
sinori.

— Na, taip, pasakok! Kvailystė! Pa
dėk kilimą nunešti, paskui nueisime į 
virtuvę, pa valgysime. Aš taip pat nepie
tavau.

Vaikinas nesiryžta.
— Tatai nebuvo derėta.... Jūsų vyres

nysis su mėlynu švarku, kuris samdė, 
pietų neminėjo.

— Tai mano uošvis. Imk kilimą! Pa
valgysi, ten ne tik tau, bet ir dešimčiai 
pakaks. Nebijok, .dėl to nesuvargs! — 
Pranciška nekantriai pasitaisė prikyštę.

Jaunuolis pakėlė kilimą ir, užsimetęs 
ritulį ant pečių, nusekė paskui kambari
nę į rūmus.

Great Neck, L. I.
Vieša Padėka

Reiškiame širdingą padėką 
visiems, suteikusiems mums 
užuojautą ir pątąrnavimą mū
sų liūdesio valandoje, laike 
mirties mūsų mylimo vyro ir 
tėvo Jonę Vidžiūno.

širdingai ąčių jums, brangūs 
drąugąi ir draugės, už simpa
tijas ii’ pąąukąyiipą (brąngąus 
laiko, laike šermenų ir palydė
jimo į kręijiąto^iją.

Didžiai dėkui drg. A. Bim
bai už pasakytą paskutinę at
sisveikinimo kąlbą. Visiems 
širdingai ačiū.

Teresę Vidžiūnas, 
velionių žmona. 
Dukterys :
Najomi ir Rita.

Baltimore, Md

ANTRASIS SKYRIUS
Pranciška užsižiūrėjo į vaikiną, skai

džiusį malkas. Štai, jis užsimojo, kirto, 
ir toli nulėkė pusė rąstigalio. Antras kir
tis, trečias...

Malkų krūva greitai augo. Ir tame 
lengvame kirvio švaistyme jautėsi tikru
mas ir jauna jėga.

. — Tu atsipūstum truputį. Kur skubi? 
pasakė Pranciška, sudėdama išdulkintą 
kilimą.

Jaunuolis, negalėdamas suprasti, pasi
žiūrėjo į kambarinę. Jo akys mėlynos, ■

— Duok, Barbora, mums ką nors val
gyti. Tik daugiau! Reikią berniuką pa
valgydinti, aš taip pat išąlkau, — tarė 
Pranciška, įeidama į virtuvę. — Su ta 
švente namuose viskas aukštyn kojomis! 
O kas bus, kai ji prasidės... Priėmimas 
šimtui svečių, orkestras iš miesto.... Mąt- 
ka boska! Tokios seniai nebuvo, — šne
kėjo Pranciška, sodindama vaikiną prią 
stalo, ant kurio Barbora dėjo lėkštes su 
barščiais.

— Kaip tu vadiniesi? — paklausė 
Pranciška, pildama vaikinui antrą lėkš-

— Raimondas.
— 0 pavardė?
— Rajevskis.
— Ar tu miestietis? Tėvą ir motiną 

turi ?

viršum ;^fų juodi antakiai, lyg išskėsti 
sparnai >ore. Nepaklusni garbana nu
krito ant akių.

“Gražus berniukas, nėr ko kalbėti, 
nors dar to nežino. Lūpos dar vaikiškos, 
nebučiuotos”, — patyrusiu moterišku 
žvilgsniu atžymėjo Pranciška.

Nusišypsojo jam. Tame aukštame ir

— Ką gi, matyti, sunku gyventi, kad 
uždarbiauti eini? Ar tėvas kare?

— Ne.
— O kur?
Jaunuolis nutylėjo.
Pranciška, dėdamasi suprantanti, atsi

duso.
— Pametė jus, tikriausiai?
Į virtuvę įbėgo Helė. Šovusi akutė

mis į nepažįstamąjį vaikiną, sučiauškėję:
— Ponai važiuoja į Žambis'kius... Gra

fienė bričkute, o jaunasis grafas raitąs. 
Dabar Anelė garbanoja Stefaniją, o aš 
bėgu į arklidę pasakyti, kad atvažiuotų 
arklius.

Savo organe Dirvoj, sausio 
28 d., fašistukas neteisingai ir 
šmeiždarnas apraše kriaučių 
lokalo tarimus iš gruodžio J15 
d. Visų pirma turiu pasakyti, 
kad tas gaivalas kriaučių susi- 
riukinie nebuvo, nors susirin
kimas buvo šauktas plakatais, 
nes ,tai buvo metinis susirinki
mas, kur buvo nominuota ir 
renkama lokalo valdyba ir ki
ti unijos atstovai 1944 metam.

Jis ten rašo, būk tik buvo 
“išgautas mandatas ir sveiki
nimas“ Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimui, įvykusiam iN'ew 
Yorke-Brooklyne. žinoma, taip 
gali rašyti tik lietuviškas kry
žiokas P. Jaras. Patsai mu
ša galva į sieną ir sako, kad 
kitiems “užduotas antausis.”

Toliau jis sako, kad demo
kratiniai nariai “pasinaudoda
mi neskaitlingu narių atsilan
kymu,” o tikrumoje susirinki
mas buvo skaitlingas, visi bal
savimai ^uvo atlikti dempkrą- 
tiniu ir įprastu būdu; už su
teikimą ątstovui mandato buvo 
24 bąlsai, o prieš buvo 16. Bet 
P. Jaras nebūtų snretoninin- 
kas, jeigu jis skaitytus! su di
džiumos narių valia ir teisy
be.

Jam neapeina nei' teisybė, 
nei nerūpi unijos reikalai, nes 
jeigu būtų rūpėję, tai būtų 
atėjęs į susirinkimą, bet ten 
neparodė nosies. Bet, sužino-

* Pepesas, lenkų socialistų partijos na-
(Bus daugiau)

VILNIES
Lowell, Mass.

Fąręmkime Draugijos tGražų 
Darbą

Pereitą se.kmądienį, tai yrą, 
vasario 13 dieną, Lietuvos Sū
nų ir Dukterų praugija sąvo 
mėnesiniame susirinkime iškin
ko du atstovus į Demokratinių 
Am. Lietuvių parybos vietinį 
skyrių. Jai yra: V. Mikalopas 
ir F. Ąr,bąčauskąs.

Man rodosi, kad šitie du 
draugai ląbąi tinka į mūsų or-- 
gąnizuęjąmą vietinį tarybos 
skyrių. Jau kelios ęrganuaci- 
jos turi išrinkusios po porą’ 
atstovų, bet dar fte visos. •Ki
tos irgi turėtų pasiskubinti su 
atstovų išrinkįrnu, iy tuomet 
pas mus jąų prądetas dąrŲąą 
.d.ąug greičiau .eįtų. Q gi mūsų 
tėvų sąliai ■— Uiejtuvai reikią' 
labąi skubios ir, taip .sakaųtf 
verkiančios pagalbos.

Lietuvos Šjjnų ir DuŲęyųi 
Draugija, kuri yisųomet neąt-i 
silięka pųo parėmimu pažan
gaus ir demokratinio dąj^ 
.dųbar rengią gražų pąžiRonį 
šį sekmadienį, vasario 20 die
ną, 2 vai. po piet, L. <Piį. ęiiu-j 
bo svetainėje, 338 C.eųtral §t.:

Tai bus gražus parengimas:; 
turėsime skaniai pagamintų 
silkių, skanių bąbkų ir kito-’ 
kių gaminių, ką mųsų ga.bio-: 
sios moterys pagamins tiems 
pietums. Nagi kaipgi, alučio' 
irgi netruks visiems, kas tik' 
dalyvaus. Q to visko kaina bus, 
.tik 50c ypatai.

Draugijos nariams tikietas 
verstinas, kaipo metinio paren
gimo. Tad visi dalyvaukite..

Le VANDA
FUNERAL parlors 

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

KALENDORIUS
1944 Metam

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

KNYGA IŠ 16^-rlų PUSEAIULŲ
KAINA 25c UŽ EGZEMPLIORIŲ

Turiningas moksliniais raštais, istorinėmis 
informacijomis ir poezija.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRĄŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Tuęjaus Įsigykite tą svarbią knygą ir naudokitės jąja.

LAISVES ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, 6, N. Y

V11 n n r. j > z'rl'.r- r«i-*»

Vietos ir impor- 
tųotos degtinės ir 
vynai, geri ausiu 
bravorų alus ir 
ęjius. Kada busite 
Bropklyjąe, užeiki
te susipanžinti.
Ill'll...........ii.................."T™ 

n.‘y. '
Blokas nuo Uewes Sjt. elcvcdterįo stoties. Tel. jĘVergnreen 4-9508

BRONIAUS VARGŠO
(LAUęĘyĮčIAŲS)

GYVENIMAS IR DARBAI
DR. A. PETRIKĄ

P 32 Puslapių Kuiną 15c f

Bronius Vargšas-Laucevičius buvo žymiausias Ame
rikos lietuvių rašytojas, apysakininkas, dramaturgas 
ir Visuomenininkas. Svarbų kiekvienam susipažinti su 

jo gyvenimu ir atliktais darbais.

LAISVES ADMINISTRACIJĄ 
rimer Street, Brooklyn, N. Y.427

Lietuviu Rūro Kompmia ]
> Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 1 

kavąlkui, už^ąjcyjdte anksto. Nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies. fl

■ * l • ‘•1

Mes taipgi ąp^ūpinaip aliejum tuos, kurie savo namuo- j 
se turi Oil Burners. Kuro reikąlu prašorųe kreiptis:

Tfu«Ember Fuel Co., Inc. J 
’ 496 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. I

TELEFONAS EVERGRESN 7-1661 •

jęs, kad sekamame susirinki
me bus veltui duodahia alaus, 
tai jis susikvietė kaip kuriuos 
kriaučius, pripasakojo jiems 
visokių melų ir sukląidiąo juos, 
nustatydamas prieš demokra
tinius lietuvius.

Bet taip neilgai bus. Hitle
riui jau artinasi galas, o kar-, 
tu artinasi ir smetoųiniąm fa
šizmui. Lietuviai, kurie dabar 
vienur ar kitur buvo suklai
dinti smetoninių elementų ii’ 
tie stos su visais demokrati
niais lietuviais Roosevelto pro
gramos pagalbai ir Lietuvos 
pagalbai, kaip tik ji bus iš po 
nacių išlaisvinta.

Kriaučius.

Cleveland, Ohio
Vasario 12 dieną atsibuvo 

parengimas Lietuvių Literatū
ros Draugijos 190 kuopos, kar
tu draugiškas pasilinksmini
mas ir pasikalbėjimas apie 
veiklą ateityje. Oras pasitaikė 
nemalonus, šaltas ir snieguo
tas, kuris daugelį sulaikė nuo 
atsilankymo.

Bet manome, kad sekamą 
sekmadienį, vasario 20 dieną, 
turėsime daug daugiau svečių, 
nes bus suvaidinta trijų veiks
mų dramą, White Eagle sve
tainėje, 8315 Kosciusko Ave., 
tarpe 79th St. ir Ansel Rd. 
Pradžia 5 :30 vai. vakare. Pra
šome visus ir visas atsilankyti.

Kitas Ohio valstijos lietuvių 
sąskridis įvyks nedėlioj, vasa
rio 27 d-, 10 vai. ryto, Slovėnų 
svetainėj, 15810 Holmes Ave., 
kur įvyks Ohio Lietuvių Vieny
bės Konferencija, koncertas ir 
prakalbos. Visus ir visas pra
šome įsitėmyti tatai.

•Į CHARLES’ I 
f UP-TO-DATE | 
j BARBER SHOP j

K. DEGUTIS, Savininkas J 
| Prieinamos Kainos g 
į 306 Union Avenue 'j 
J! Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. j 
J Brooklyn *
f GERAI PATYRĘ BARBERIAI ii F. f. SHALINS

(Skalios kas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

b U i • ') -■ • - ■

1 Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves '

$150
Koplyčias suteikiam nemoka- j 

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

f '•.« ✓a A r-, . -/♦ a.• i

Kiekvieną sub.atą 
■karšta vakariene.
Atskilas kambarys 
užėjimui grupėmis.
l^ed.ėliomiš atda
ras nuo 1 ya.ląn-

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

HARTFORD, CONN.
Labdaringas parengimas dėl Lie

tuvių kovotojų; Tąrybų Sąjungoj, 
kuris buvo paskelbtas, kad Įvyks 
kovo 19 d., bus nukeltas 1 balandžio 
23 d. Kovo 19 d. įvyks Raudonojo 
Kryžiaus parengimas, Liet. Ukėsų 
Kliąbe. Nenorėdami šiam parengi
mui pakenkti, pakeičiame viršminė- 
to parengimo datą. Kurie turite* 
įsigiję karo bonų laimėjimo bilie
tukus, pasilaikykite. Bus geri ba
landžio 23 d. — W. Brazauskas.

Svarbios prakalbos įvyks sekma
dienį, 20 d. vasario, Laisvės Choro 
salėje, 155 Hungerford St., 2 vai. 
dieną. Kalbės D. M. šolomskas iš 
Brooklyn, N. Y., sekamais svarbiais 
klausimais: Kada naciai bus išvyti 
iš Lietuvos? Kaip mes galime ge
riausiai padėti Lietuvos kovotojams 
už laisvę? Kaip mes galime padėti 
prez. Roosevelto Administracijai 
greičiau laimėti šį karą. Po prakal
bų, galėsite duoti klausimus į ku
riuos kalbėtojas atsakinės. Kviečia
me dalyvauti. — Rengimo Komisija.

hamtramck^mich.
LLD 188 kų. susirinkimas įvyks 

sekmadieni, vasario 20 d., 11 vai. 
ryto. Yemans salėje, 3014 Yemans 
St. Visi nariai dalyvaukite, nes tu
rime daug svarbiųjų ’ reikalų aptarti. 
— Sekr. (39-41)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks 20 d. vasario, 3 vai. die
ną, 735 Fairmount Ave. Prašome 
visas nares dalyvauti šiame susirin
kimo, nes turėsime labai daug svar
bių darbų atlikti. Kaip tai mezgime, 
drapanų rinkime, bonų pardavimo, 
kraujo davime ir daug kitokių dar
bų. *—■ . Šmitienė. (40-42)

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 

vGREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Parė Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

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

Telefonas EV. 4-8698
459

(Skersai nuo Republic Teatro)

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ
Mes egzaminuojam akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Pąioiue ir pritaikome akiiiius kada reikalingi.

DRS

CHARLES J. ROMAN
(RAIUANAUSKAB)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

GREAT NECK, N. Y.
Sekmadienį, 20 d. vasario bus jo

doma graži operetė (spalvuota fil
mą) “Kuprotas Oželis." Taipgi ma
tysite ir kitų įdomių paveikslų, 
“Battle for Stalingrad,” “U. S. 
Battle of Tarawa," matysite Pirmyn 
Chorą, šokikų grupę ir tt. Filmas 
rodys Geo. Klimas. Pradžia 6:30 v, 
vak. Įžanga 50c asmeniui. Visus 
kviečia Pirmyn Choras. (40-42)

SO. BOSTON, MASS.
Svarbų parengimą apšvietos klau

simu ruošia ALDLD 2-ra kuopa 
ateinančio  j nedėlioj, vasario XFeb.) 
20 dieną, 4 vai. po pietų, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo svetainėj, 
376 Broadway.

Paskaitą apšvietos klausimų duos 
d. D. Jusius iš Quincy, Mass., o 
skanius užkandžius prirengs Anta
nas Jankus, garsusis Bostoną apy
linkės “šefas.” Kviečiame visus at
silankyti ir pasinaudoti šia nepa
prasta proga, kuri So. Bostone ne 
tankiai pasitaiko. Mes užtikriname, 
kad šis parengimas bus pamokinan
tis ir draugiškas. Įžangos nebus. — 
Rengėjai. (40-42)

BRIdgeport; conn.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

20 d. vasario, 2 vai. dieną. Jaunų 
Vyrų salėje, 407 Lafayette S|t. Visi 
nariai dalyvaukite ir taipgi užsimo
kėkite duokles, nes Centrui reikia 
pinigų išleidimui knygų. Bus išduo
tas raportas iš Laisvės šėrininkų su
važiavimo: — A. Jocis, Fin. Ūašt.

BALTIMORE, MD.
LDS 48 kp. ruošia vakarienę ir 

šokius, šeštadienį, vasario 19 d., 
Lietuvių salėje, 851 Hollins St. Pra
džia, 8 vai. vakaro. Įžanga $1.10, 
vien tik šokiams 55c. Bus geri muzi
kantai, Alice Franz’ trio pirmu kar
tu gros mūsų parengime lietuviškus 
ir amerikoniškus šokius. — Peter 
Paserskis.(39-41)

(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršąug 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či j antams.)
& STENGER !

OPTOMETRISTS
394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-8342

JLiųdė^io yąlapdoj kręjp- 
įkjtėą prie mąųęą dieną 
ar nąktį, greit jautpiksi- 
ip.e mędejrnišką patąn^a- 
vimą. Patogiai įr graliai 
modemiškai įruoštą įpū- 
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.

1J13 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas 4H0

f
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Norwood, Mass.

Talkininkų lėktuvai vėl 
atakavo nacių įrengimus 
šiaurinėj Francijoj.

Pasidarė ?” 
susimokinę 
Vyrų Cho- 
mo Rytojais

Penktadienis, Vasario IS, f944

AMERIKIETIS GIRIA 
SOVIETŲ LAKŪNUS

Italija. — Skelbiama, kad 
jau ir lenkai, vadovaujami 
savo generolo Anderso, ei
sią į mūšį prieš vokiečius.

šiemet Laisvės Bazaras bus puošniose ir 
‘ erdviose salėse

GRAND PARADISE HALLS 
318 Grand Street Brooklyn, N. Y,

n
Laisve, Lithuanian Daily News 

__   i •- - - - - ’   _ L- l . --- -
Penktas Puslapis

Rand. Armija Šluoja 
Nacius Atgal

Portland, Oregon
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

trokų su kariniais reikme
nimis.

Atimdami iš vokiečių 
Zamm geležinkelio stotį, 
rytiniame Peipus ežero šo
ne, į pietus nuo pirmiau at
vaduoto Gdovo, raudonar
miečiai suėmė grupes nacių, 
pagrobė 18 kanuolių ir dik- 
čiai įvairių karo reikmenų. 
Šioj fronto dalyj per dieną 
buvo užmušta daugiau kaip 
2,000 hitlerininkų.

Apeiną Nacius Narvoj
Neoficialiai pranešama,

jog Sovietų kariai, šonu ap
eidami vokiečius Narvoj, 
maršuoja linkui Tartu mie
sto, 25 mylios į vakarus nuo 
Estijos rubežiaus.

Naciai praneša, kad So
vietai atakuoja juos ir ties 
Staraja Russa, 110 mylių į 
rytus nuo Pskovo, taip pat 
Vitebske, Baltarusijoj, ir 
Krivoj Rogo srityje, Ukrai
noje.

MASINIS NACIŲ TANKŲ 
NAIKINIMAS

Maskva. — Visuose so
vietiniuose frontuose vas. 
15 d. buvo sunaikinta bei iš 
veikimo išmušta 128 vokie
čių tankai ir nušauta 23 jų 
lėktuvai.

Buffalo, N. Y., vas. 17.— 
Sugrįžęs iš Sovietų, ameri
kietis lėktuvų specialistas 
L. W. Rogers giria sovieti
nius lakūnus už gabų vei
kimą amerikiniais lėktu
vais.

Nacių Pasigarsinimas
Naciai pasakojo, kad So

vietai laivukais mėginę iš
kelt savo kariuomenę į vo
kiečių užnugarę Narvoj, 
Estijoj; bet, girdi, vokiečiai 
juos atmušę ir kelis laivu- 
kus nuskandinę. — Niekas 
nepatvirtina šio nacių pasi- 
garsinimo.

Suvienytų Draugijų Bankietas, 
Teatras, Dainos, Muzika

Yra ruošiamas nepaprastas 
parengimas, kuriame turėtų 
visi, ne tik Norwoodo, bet ir 
iš plačios apylinkės suvaliuoti 
skaitlingai ir pasigėrėti nor- 
woodieciu scenos mylėtojais, 
kurie suvaidins komediją — 
“Kas Mūsų Mamei 
Lošėjai yra gerai 
ir puikiai vaidina, 
ras net su dviem
mokinasi naujas dainas, Olga 
Zarubaitė prie pi j ano, o W. 
Petrik su smuiką, vyrai baigia 
mokytis ir jau šiam dideliam 
parengime dainuos: dainą 
apie Stalingrado didvyrišką 
atsilaikymą prieš hitlerizmą, 
Suvienytų Tautų himną. Čia jo 
ir žodžius paduodu tos nepa
prastai gražios dainos.

JUNGTINĖS TAUTOS. 
♦

Ir saulė ir žvaigždes net ūžia, 
Nuo žemės galingos dainos, 
Tai vilties pasaulio dainužė, 
Tai himnas gadynės naujos.
Jungtinės tautos broliškai, 
Su vėliavom,
Maršuoja pergalei laimėt 
Bendron kovon. -
Budėkit jūs, pavergtos šalys, 
Po kurka tamsiosios jėgos, 
Bus kerštas žmonių visagalis, 
Kaip žaibas, kaip vilnys jūros.
Kaip saulė nuskaidrina rytą, 
Kaip upės subėga jūron, 
Bus laisvė plačiai atdaryta, 
Mes žengiam gadynėn naujon.

Taipgi Olga ir Kastancija, 
dvi jaunuolės, pirmą sykį pas 
lietuvius pasirodys su savo 
gražiomis dainelėmis, kaip du- 
etistės. Olga Zarubaitė pija- 
nistė. Tikimės turėti ir akor- 
dijan solo iš kito miesto. Prie 
gražios programos bus duoda
ma skani vakarienė. Tas vis
kas įvyks sekmadienį, vasario- 
Feb. 20 d., Lietuvių svetainė
je, Norwoode. Pradžia 4-tą 
valandą po pietų.

Specialiai kviečiami Stough
ton, Canton, Montello, Bridge
water, So. Boston, Dedham, 
Cambridge ir Brighton demo
kratinio nusistatymo lietuvius 
ir lietuvaites suvažiuoti ir pa
sigėrėti tikrai smagiu parengi
mu, kurį rengia suvienytos 
Norwoodo draugijos. Taipgi 
bus ir 4-tos Karo Paskolos bo- 
nai pardavinėjami, kurie išga
lėsite, pirkit Karo 4-tos Pa
skolos bonus.

Iki pasimatymo su visais sve
čiais. John Grybas.

Visko Po Biskį

Kaip žinoma, pas mus Kai- 
serio kompanija turi keletą' 
jardų. Tuose jarduose stato 
“Victory” laivus, ir tas dar
bas eina kaip ėjęs. Iš tų nau
jų victory laivų daugelis yra 
parduodama Sovietų Sąjungai. 
Portland© prieplaukoje šiuo 
laiku vis daugiau yra Sovietų 
Sąjungos, laivų, čia gamina vi
sokius daiktus dėl Sovietų Są
jungos pagal “Land-Lease” bi- 
liaus planą. Taipgi Russian 
War Relief čia gerai darbuo
jasi dėlei Sovietų Sąjungos ka
ro pagalbos.

Sausio 24 dieną, 1944 m., 
Russian War Relief of Port
land Komitetas buvo surengęs 
bankietą, kaipo paminėjimui 
dviejų metų sukakties šios 
svarbios organizacijos. Ir šia
me bankiete lankėsi generali
nis Sovietų Sąjungos konsulas 
iš San Francisco, Calif., Jacob 
M. Lomakin. Sykiu su juo bu
vo jo moteris, taipgi su juo 
buvo Fred Myers iš New Yor
ko, direktorius New Yorko 
Russian War Relief. Jie visi 
važiuoja su maršrutu po Paci- 
fiko miestus. Į šį bankietą atsi
lankė didelė minia žmonių, 
daugumas turėjo grįžti atgal, 
nes vietos nebuvo. Publika, ku
ri pasiliko, tiktai per pusę jos 
tegavo valgyti, nes perdaug 
publikos buvo, tai ir maisto 
tiek neturėjo, kad visus paval
gydinti. Tai jau matyt, kad 
žmonės jau pradeda suprasti 
ir raudonųjų jau nebijo.

Sovietų konsulas J. M. Lo
makin pasakė gražią kalbą, 
kuris pirmiausiai kalbėjo ang
lų kalboj, o pabaigoj rusiškai, 
publika smarkiai sveikino jo 
kalbą. Savo kalboje nurodė, 
kad naciai neteko 7 milionų ar 
daugiau armijos ir 60 tūkstan
čių aeroplanų, tiek pat tankų, 
kaip pradėjo karą prieš Sovie
tų Sąjungą. Tai gražus skai
čius. Jisai mano, kad nacių 
mašinerija yra dar tvirta.

Baigdamas savo kalbą jis 
kvietė visas Jungtines Tautas 

subrusti ir priešą juo 
sumušti. Sako: Kuo 
su priešu apsidirbsi- 

mažiau jaunuolių bus 
kuo ilgiau karą tęsi-

ty, Ore., su LLDkp., Portland, 
Ore., turėjome surengę du pik
nikus ir vieną vakarienę. Per 
tuos metus tapo sudėta aukų 
dėl Sovietų Sąjungos karo pa
galbos $514, Vilnies dienraš
čiui $160, Laisvės dienraščiui 
$51, Amerikos Raudonajam 
Kryžiui $40.50, Apšvietos Fon
dui $7, pasveikinimui Ameri
kos Demokratinių Lietuvių Su
važiavimo $15. Iš viso susida
rė $787.50. Tai neprasčiausiai 
dėl tokios mažos lietuvių ko
lonijos. «
Apie Mūsų Lietuvius Kareivius

Girdėjau, kad Alfonsas Um
bras, S. O. Umbrasų sūnus iš 
Oregon City, Ore., randasi 
kur nors Pacifike. Jau pirmo 
laipsnio leitenantas (1st Lieu
tenant). Sunku buvo persiskir
ti su seržantu Dovydu Matuse
vičium, kuris gruodžio mėnesį, 
1943 m., išvyko iš čia. Nuo 
Dovydo paskutinį sykį girdė
jau iš New Yorko. Daugįau 
nieko dar ligi šiol negirdėjku. 
Dovydas metai atgal čia at
vyko į Vancouver Barracks. 
Washington, iš New York, N. 
Y. Čia išbuvo vienus metus. 
Nuo pat jo atvažiavimo teko 
su juo susipažinti. Seržantui 
Dovydui Matusevičiui linkime 
geros kloties.

Dar neseniai teko susitikti 
su viena lietuvaite, kuri tar
nauja Marinų Korpuse, tai 
seržantas Isabel Baltrušaitis 
iš New Comruercetown, Ohio. 
Sgt. Isabel Baltrušaitis dirba 
Portlande raštinėje. Isabel 
kalba gražiai lietuviškai. Gera 
lietuvaitė, kad savo tėvų kal
bos nepamiršta. 1

Vieną šventadienį mes ją 
nuvežėme į Oregon City, Ore., 
kad supažindinti su daugiau 
lietuvių. Ji sako, kad čia Ore
gone lietuviai jai atrodo links
mesni, negu kitur. Ačiū jums, 
Isabel, už pagyrimą mūsų lie
tuvių. Kas nori su lietuviais 
susieiti, tas ir, atranda 
taip, kaip Isabel atrado.

Mūsų jaunuoliai visur 
buojasi už demokratijos 
kymą ir karo laimėjimą.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI 

p

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

b

juos

dar- 
išlai-

S.

VALGYKLŲ DARBININKAI 
NUOLATINIS DARBAS

ELEVATORIO OPERATORIUS —
PECKURYS (Naktims)

TAIPGI VYRAI VIDAUS RUOŠAI
Rezidėncijiniame Viešbutyje 

$107 I MENESĮ
MR. KLEIN

325 W. 45th St.

GEROS ALGOS
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS

BERNIUKAI INDŲ ATĖMIMUI

INDŲ MAZGOTOJAI

OYSTERMAN

APVALYTOJAI

PUODŲ MAZGOTOJAI 

užkandžių išdavėjai 
VYRAI PRIE SODĖS

REIKALAUJAME PALIUOSAVIMO 
PAREIŠKIMO

RESTAURANTS OF
ROCKEFELLER CENTER

KREIPKITĖS KASDIEN 9 A.M. 
IKI 4 P.M.

MISS GIBBONS, ROOM 202 
1212 SIXTH AVE.

(KAMPAS 48TH ST.)

VYRAI

(41)

Gyvybiniai Svarbiems -
Kariniams Darbams

Mums reikia vyrų, daug vyrų ...
Dirbti Vidui ir iš Lauko

KRAUTI SVARBIAS KARO MEDŽIAGAS 
MŪSŲ ARMIJAI

GEROS DARBO SĄLYGOS

WESTERN 
ELECTRIC CO

(43)

RAŠTININKAS PRIE IŠSIUNTIMŲ, PAKA
VIMŲ. Daugmeninė geležinių dirbinių įstaiga.

Pastovus darbas, gera alga. 40 valandų, 
viršlaikiai.

SEMER HARDWARE CO.
19 Leonard St. (43)

VYRAI
WAREHOUSE DARBAS 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
$23 PRADŽIAI;

40 valandos; biskį viršlaikių.
ALGONQUIN 4-9413

VYRAI (4)
Sugabūs bei prasilavinę naudotis mašinų 

įrankiais.
Ankstyvesnis patyrimas nereikalingas.
Kreipkitės 9 iki 12 vai. dieną.

MILLS AUTOMATIC
MERCHANDISING CORP.

21-16 44th Road
LONG ISLAND CITY.

(47)

VYRAI
Bendras Fabriko Darbas 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
GEROS ALGOS. NUOLAT 

Dieniniai ir Naktiniai Šiltai
DAUG VIRŠLAIKIŲ

ATLAS WASTE MFG. CO.
COOPER AVE. & DRY

GLENDALE, L. I. 
MATYKITE MR. NUNNS.

(42)

HARBOR RD.,

REIKALINGI
AUTO MECHANIKAI
PILNAM AR DALIAI LAIKO
Nuolatinis Darbas Būtinoje Pramonėje

MOKAMA VIRŠIAUSIOS ALGOS
Patogi darbui vieta 

Linksmos Darbo Sąlygos
'Puri laikytis WMC taisyklių.

FOLEY CHEVROLET CO.
963 BROAD ST., NEWARK.

Mitchell 2-6890
Klauskite Mr. LacKey

(42)

VIRŠ 3000 ŽMONIŲ
Kartu Tilps Į Sales

LAISVĖS BAZARE

Bazaras bus tris dienas:
Penktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį

Kovo 3, 4 ir 5 Dienomis
March, 3, 4, 5,1944

Pasamdytos dvi puošnios ir erdvios salės, kur telpa virš 
3,000 žmonių kartu. Ballroom puiki vieta šokiam ir ant
roje pusėje estrados atskira salė valgiam ir gėrimam. 

Abiejose salėse yra gražūs barai.

PRAŠOME BAZARUI DOVANŲ
Laisvės reikalas yra visos Amerikos reikalas. Tad 

laukiame bazarui dovanų iš visų kolonijų.

Argentinos Valdžia 
Vis Pro-Naciška

Kreipkitės: Employment Departments 
100 Central Ave. 

Kearny, N. J. 
arba

1561 Boulevard 
Jersey City, N. J.

Pirmad. iki šeštad. nuo 8:30 A.M. iki 5 P.M. 
Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 

pareiškimą.

PAPRASTI DARBININKAI 
KARINIAMS DARBAMS

GERA ALGA, GREITI PAKILIMAI
PASTOVUS DARBAS 
POKARINIS DARBAS

REIKALAUJAMA PALIUOSAVIMO/
AMERICAN SMELTING 

& REFINING CO., 
2345 BORDEN AVE., 
LONG ISLAND CITY.

(42)

(42)

MERGINOS-MOTERYS 
16—45

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
Patyrimas Nereikalingas. 
Malonios darbo sąlygos.

Kreipkitės bile dieną nuo 8 v. ryto iki 5 v.V. 
Iš būtinų pramonių reikia paliuosavimo.

PROTEX PRODUCTS CO.
61 BISHOP STREET, 

JERSEY CITY, N. J. 
________________ (48)

MERGINOS-MOTERYS
Siuvimui su Singer Sewing Mašina. 

Nuolatinis Darbas. 
Gera Alga. Laikas ir pusė už viršlaikius. 

PERFECT WEAR NOVELTY 
26 WAVERLY PLACE, N. Y. C.

A

MERGINOS
Lengvas fabriko darbas, patyrimas 

nereikalingas.
LERICK, 302 — 5th AVĖ.

MERGINOS
Patyrimas nereikalingas, prie dirbtinių gėlių.

CO-ED FLOWER 
335 WEST 38th STREET

SINGER MACHINE OPERATORĖS 
Su arba be patyrimo. Gera Alga, laikas ir 

pusė už viršlaikius.
LUCKY TOY CO., 30 BLEECKER ST., 

WOrth 4-tf856.
_______
MERGINOS PAKAVIMUI

Lengvas darbas. 40 valandų savaitė, 
dirbti viršlaikius. Kreipkitės dienom

U. & J. LENSON CORP.
92 Front Street, N.Y.C.

Proga
• i j

(48)

OPERATORĖS
PATYRUSIOS ANT SINGLE 

MAŠINOS
LENGVAS DARBAS. GERA ALGA

Kreipkitės
B. & L. SUPPLY CO.
99 CENTRAL AVENUE 

NEWARK, N. J.
______________________________________ (46)

VIEŠBUČIŲ DARBININKĖS
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
MAUDYNIŲ PRIRUOŠĖJOS 
$21.25 Į SAVAITĘ. KREIPKITES J 

HOUSEKEEPER
HOTEL STI GEORGE

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

MERGINA
Atlikimui gražaus rankom siuvimo darbo. 

Nuolatinis darbas. Wickersham 2-1075.
(41)

MERGINOS mokytis amato. Nuolatinis 
darbas. Gera proga. 

QUICK BINDERY SERVICE 
108 Fulton St., N. Y. C.

Ir dar grojo KGW 
po vadovyste A.

greičiau 
greičiau 
greičiau 
me, tuo 
išmušta,
me, tuo daugiau, karių žus.

Konsulas padėkavojo Port
land© žmonėms, kad taip jį 
gerai priėmė, ypač dėkavojo 
Portlando Russian War Relief 
už jų tokį gražų darbą.

Jacob Lomakin atrodo jau
nas vyrukas, bet gabus. Tame 
bankiete matėsi visokių žmo
nių, ir lietuvių būrelis matėsi. 
Buvo kunigų, generolų ir šiaip 
kareivių.

Tame bankiete griežė So
vietų Sąjungos jūreiviai. Jie 
gražiai griežė ant savo rusiš
kų muzikos -įrankių. Vienas 
jūreivis sudainavo porą dainų, 
tikrai gražiai dainavo. Publi
ka jį karštai sveikino delnų 
plojimu, 
orkestras,
Bercovitz. Tikrai buvo gražus 
bankietas ir liko gražaus pel
no.

Tie Sovietų Sąjungos jūrei
viai su savo muzika padeda 
parduoti War Bonds, jie va
žiuoja po visus laivų statymo 
jardus ir ten darbininkams 
duoda koncertus. Mieste jie 
per pietus duoda žmonėms 
koncertus, ir tuomi paakstina 
pirkti karo bonus.

Drabužių rinkimas eina 
sparčiai dėlei Sovietų Sąjun
gos. Jau daug yra surinkta 
drabužių, prie šio darbo dau
giausia dirba moterys.

Bažnyčių kliubai, kaip tai F. 
Meyer pranešė, kad per 1943 
m. Russian War Relief pa
siuntė drabužių Sovietų Sąjun
gai už 16 milionų dolerių. Jis 
pažymėjo, kad daugiausia 
buvo iš Portlando, Oregon, iš
siųsta. Tas rodo, kad žmonės 
gražiai pradeda žiūrėti į So
vietų Sąjungą.
Dabar Apie Lietuvių Veikimą

Per 1943 metus bendrai mū
sų kuopos, kaip LDS 106 kuo
pa ir LLD 223 kp„ Oregon Gi-

Buenos Aires. — Pro-na- 
ciškų Argentinos oficierjų 
grupė privertė pasitraukt iš 
vietų užsieninį ministerį 
gen. A. Gilbertą, “preziden
to” Ramirezo sekretorių E. 
Gonzalezą, švietimo ir tei
singumo ministerį Zurivįa 
ir pagarsėjusį nacį Leopol
dą Lugones. Jie buvo išspir
ti todėl, kad, girdi, sykiu su 
Ramirezu norėję paskelbt 
karą prieš Vokietiją ir Ja
poniją. ,

Ramirez pavadavo juos 
kitais. Bet Ramirez tebelai
ko savo valdžioje pulk. Jua- 
ną Peroną, darbo ministerį, 
kuris pats vadovavo smur
tui prieš Gilbertą ir kitus 
minimus vyriausybės na
rius. Ramirezo ministerių 
kabinete tebėra ir pro-na- 
ciški ministerial gen. Per- 
linger ir Zuveria, nepaisant, 
jog Ramirez valdžia nese
niai “sutraukė (dėl svieto 
akių) diplomatijos ryšius” 
su fašistine Ašim.

Raudonasis Laivynas Iškėlė 
Savo Jėgas Estijon

Žinios iš Švedijos sako, 
kad Sovietų karo laivai iš 
Suomijos Įlankos iškėlė sa
vo kariuomenę Estijon į vo
kiečių užnugarę, vakaruose 
nuo Narvos.

Washington. — Kongres- 
manų komisija pasiūlė nu- 
mušt lėšas apšvietai.

10% SAVED 
NOW .OR 100% 
TAKEN BYTHE 
AXIS LATER)

VYRAI PROSYTOJAI prie geros 
rūšies vyriškų koatų.

S. MARKOWITZ
17 E. 16th St.

.(45)

AUTO TROKŲ MECHANIKAI 
, MECHANIKAM 
PAGELBININKAI 

VYRAI GARADŽIUI
Nuolatinis Darbas. Gera Alga.

IŠ BŪTINŲ DARBŲ REIKIA 
PALIUOSAVIMO PAREIŠKIMO

Kreipkitės
RAILWAY EXPRESS 

AGENCY, INC.
MR. F. J. LEONARD, 

General Foreman,
218 E. 44th St.

«

(45)

PAPRASTI DARBININKAI
$36.40 už 48 valandas. Laikas ir pusė viršaus
40 valandų. IDEAL CAN CO., 1118 Flushing 

Ave., Brooklyn, EVergreen 7-7393.
US)

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

pasiųstų armiją Europon 
muštų Hitlerį iš vakarų. Jie 
reikalavo: Bet, kai naciai bus 
sumušti ir išgrūsti iš Lietuvos, 
Amerika turi pasiųsti armiją 
ir suvaldyti “bolševikus,” ku
rie bus nacius išviję!

Ar begali būti provokatoriš- 
kesnis ir juodašimtiškesnis rei
kalavimas ?!

ir

Beje, Chicagos kryžiokai- 
irgi buvo susirinkę neva Lie
tuvos nepriklausomybę pami
nėti ir priėmė ilgiausią rezo
liuciją. Toje rezoliucijoje tik 
prabėgamai astuoniomis eilu
tėmis užgriebti naciai, tuo tar
pu prieš Sovietų Sąjungą pa
švęsta daugiau kaip šimtas ei
lučių. i

BATAI
RANKŲ DARBININKAI 

ANT
VYRIŠKŲ AUKŠTOS KLASĖS BATŲ

RANKINIAI DIKSNIOTOJAI 
RANKINIAI SIUVĖJAI 

RANKINIAI APSKLEMBĖJAI 
Nuolatinis darbas. Gera alga.

BŪTINA PRAMONĖ 
KREIPKITES

JOHNSTON & MURPHY 
SHOE COMPANY

40-54 LINCOLN STREET 
NEWARK, NEW JERSEY

 (42)

REIKIA MERGINŲ!
PATYRIMAS NEREIKALINGAS! 

PUIKI PRADINE ALGA! 
DAUG VIRŠLAIKIŲ!

Geros Progos Pakilimams. Pasitari
mai 9 iki 12 vai. dieną, visą savaitę,

LOUIS FREY CO. INC 
68 TRINITY PL. 

(arti Rector St.)

MAŠINISTAI
Pilnai išsilavinę, pirmos klasei

LATHE HANDS
Daug viršlaikių 

Reikalingas atiiekamumo pareiškimas
TOOLS, JIGS & FIXTURES CO.

25-18 41st AVE.
Arti Queens Plaza

LONG ISLAND CITY
.(42)

MERGINOS
NAMŲ MOTERYS

Išlavinimui kaipo
KEPĖJOS IR VIRĖJOS

ir

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
VYRAI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
$20.50 I SAVAITĘ. NUOLATINIS DARBAS.

VAKACIJOS. KREIPKITĖS Į 
HOUSEKEEPER

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

(X)

Linksmos aplinkybės; bi kuri gera 
šeimininkė gali būt tinkama; gera 
alga ir patogios valandos. Naktini 
nedirbama; sekmadieniais ir šven
tėse uždara; uniformai duodami. ,

COLONNADE CAFETERIA
20 CLINTON ST., 

FEDERAL TRUST BLDG.
NEWARK, N. J.

<41Į
OPERATORES

Patyrusios prie rupaus audimo. Vakacijos su 
alga. Nuolatinis darbas.

ERNEST CHANDLER, 173 Wooster St.
(8-čios lubos)

(«K

TROKŲ DRIVERIAMS 
PAGELBININKAI

TURINTI NUOVOKĄ PRIE LEDO 
IR ANGLIES. 

GEROS ALGOS 
Kreipkitės

MUTUAL ICE & COAL 
540 W. 50th St. 

Phone CIRCLE 7-5297

CO.

(44)

DALIAI LAIKO 
PILNAM LAIKUI 

LAIVŲ APTARNAUTOJAI
KREIPKITĖS 

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

(41)

OPERATORIAI
Patyrų prie rupaus audimo vandeninių kubilų 
siuvimo; darbas nuo kavalkų; gera alga, 

nuolat; apmokamos vakacijos.
ERNEST CHANDLER. 173 Wooster St. 

(3-ėlos lubos)
(48)

MERGINOS IR MOTERYS
Dėti į dėžutes perlinius kartelius. 

40 VALANDŲ 5 DIENŲ SAVAITE 
Nuolatinis darbas. Patyrimas 

nereikalingas. 
GERA ALGA.

HELLER
411 — 5TH AVE.

, ______________________________ £421

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

Siuvamųjų Mašinų Operatores. Patyrimai N*V 
reikalingas. Valdžios Kontraktas. Gera AlgaJ 
Proga pakilimams. Iš Būtinų Darbų Reikia ; 

Turėti Paliuosavimo Pareiškimą.
INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th St. ir 4th Ave. 9-tos lubos

(4«)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BERNIUKAI—VYRAI
BENDRAM FABRIKO DARBUI

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

reikia turėU paliuosavimo pareiškimo,

INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th St. ir 4th Ave. 9-toa lubos.
_______ i______ į W

REIKALINGI STALIORIAI
ir

RANKINIAI ŠVEITĖJAI
Nuolatinis Darbas 

GERA ALGA
MURPHY DOOR B 

956 BROOK AV 
BRONX. N. X.

(45)

(41)

’J

BUY WAR. BONDS

$.A1; 4

%

šimtai talkininkų lėktu
vų atakavo įvairius nacių 
punktus šiaurinėje Italijoj.

VYRAS
Pagelbėti Prie Prižiūrėjimo Pečiaus 

Ir Kitokių Darbų.
8 VALANDŲ DIENA

Proga .laikyti darbą ilgam laikui su i>akėli- 
mai& Gyvenimo vieta duodama, jeigu 

reikalinga.
G. X. MATHEWS CO.

58-05 ROOSEVĖLT AVE' WOODSIDE, L. I. 
. , Lincoln Ąve, Sta,,.^lushW Subve.

CO
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Penktadienis, Vasario 18, 1944

New ¥>rk(K<M02fe?lni(K Vyriau sybininkai I >r ad ė j o 
Rusijai Pagalbos Vajų

Marcelė Purvėnienė 
Ligoninėj

Triuškint Anti-Semitiz 
mą, Ragino Žymus 
Vyriausybininkas

“Atakuokite, atakuokite, 
atakuokite, kur tik tironija 
kelia galvą,” ragino Jungtinių 
Valstijų generalio prokuroro 
padėjėjas Norman M. Littell, 
kalbėdamas kovai prieš anti
semitizmą konferencijoj perei
tą pirmadienį, viešbutyje Penn
sylvania, New Yorke.

Littel nurodė, kad įvairių 
priešžydiškų organizacijų vei
kla paeina tiesiai iš Berlyno 
ir kad “toji pradinė nacių in
vazija Amerikon prasidėjo 
žingsnis po žingsnio,” kad ji 
atėjo tiesiai po “nacių propa
gandos ministerio Goebbelsp 
direkcijomis” ir su “nacių pi
nigine pagalba nacių agentams 
ir spaudos leidiniams čionai ir 
užrubežyje.”

Amerikon, sakė jis, tie pini
gai atėjo “dvidešimt dolerinių 
paketuose, o Anglijon ' penkių 
svarų notose.”

Anot to vyriausybininko, 
Hitlerio propaganda, ar tai at
ėjusi tiesiai nuo jo per jo lei
tenantus čionai, ar per Lisabo
ną, ar kitais keliais, kai kam 
gerai apsimokėjo, o lengvati
kiai žmoneliai verčiami prary
ti tą propagandą, kaipo “iš
mintį ir apšvietą.”

Šimto firmų atstovai, susi
rinkę į Vaizbos Butą, 26 Court 
St., svarstė, kaip geriau išeiti 
su taksais. #

Artimiausios Labai Svarbios 
Lietuvių Iškilmės

Ta pati grupė Lietuvių Liau
dies Teatro aktorių, kurie per
eitą sekmadienį suvaidino dra
mą “Aš Jau Partizanas” ir 
komediją “Vos Neapsivedė,” 
vadovaujama Jono Juškos, su
vaidins tuos pat veikalus šį 
sekmadienį vasario 20-tą, 3:30 
po piet, Am. Labor Party Hall, 
4714 5th Ave., South Brook
lyne. Prieš ir po vaidinimo bus 
šokiai.

Tos grupės aktoriai prašo
mi susirinkti prie Laisvės sve
tainės, sekmadienį, ne vėliau, 
kaip 4 vai. po pietų, kad galė
tume visi kartu nuvažiuoti į 
South Brook lyną.

Vasario 26-tos vakarą, Finų 
salėj, 15 W. 126th St., New 
Yorke, įvyks ketvirtas metinis 
Pabaltijos Kultūrinės Tarybos 
koncertas - balius, rengiamas 
kartu lietuvių, latvių, estų ir 
suomių organizacijų, dalyvau
jant visų 4 tautų žymiems mu
zikos ir dainos solistams ir 
chorams. Tikietai gaunami pas 
platintojus ir Laisvės raštinėj. 
Prašome visus įsigyti tikietus 
iš anksto.

Lietuvos žmonėms Drabužių 
Centras, 417 Lorimer St., 
praktikoje veikia jau seniai, 
bet oficialis jo atidarymas, su 
šauniais pietumis, įvyks 27-tą 
šio mėnesio, Laisvės salėj, kuri 
randasi sekamose duryse nuo

TAUTINĖS GRUPĖS SVEIKINA RAUDONĄJA ARMIJĄ
Sekmadienį, Vasario 27 d. — 2:30 P. M.

MAJESTIC THEATRE, 245 WEST 44th STREET
minint 26-tą Metinę Raudonosios Armijos

Sukakties Dieną
----------------- PROGRAMA
GARBES SVEČIAI—J. V. ir Raudonosios Armijos Atstovai.
KALBĖTOJAI: Senatorius James E. Murray iš Montanos;

Zlatko Balakovic; Edwin S. Smith.
Dramatiškas vaidinimas, padedant Ukrainų Leontovicho Chorui *** 

Rusų Radiščevo Šokikų Grupė ***
Dr. Louis Goranin ir jo Jugoslavai dainininkai *** Lenkų Darbininkų 

Teatras *** Seda Armėnų šokikų Grupė *** ir daug kitų.
-------------------------------------- -------- Tikietai $1.10, 83c ir 55c.----------------------------------------------

Rezervuokite sau viotas Nationalities Division, National Council of American-Soviet 
Friendship, 232 Madison Ave., New York 16, N. Y., Room 1101, MU 3-2080

Pietūs, vei- 
kalakutienos, 
suvažiavimo 

ir sočiai pa- 
centų įžangą,

Didelis Ačiū Lietuviu 
Liaudies Teatro 

Draugams
drabužių centro, 
kiausia, nebus 
bet jeigu laike 
moterys skaniai 
valgydino už 50
tad šiame bankiete, užsimokė
ję $1, — alkani nebūsite. O 
jeigu liks doleris kitas, visi 
eis lietuvių raudonarmiečių 
svederiams ir kitkam reikalin
gam mušime hitlerininkų iš 
Lietuvos.

Tikietai gaunami pas kliu- 
bietes ir jų drauges kitose or
ganizacijose, taipgi Laisvės 
raštinėj.. Prašo tikietus įsigyti 
iš anksto, kadangi dabar pas
kutinę valandą negalima gau
ti maisto, viskas turi būti už
sakyta gerokai iš anksto.

Pietūs bus duodami lygiai 1 
vai. dieną, o po pietų iki vėlu
mos pasilinksminimas, taipgi 
lankymasis į drabužių centrą, 
kur svečiai galės pamatyti ir 
išgirsti, kiek jau nudirbta, kas 
ir kaip dirbama, pamatyti jau 
gatavai prikrautas ir užadre- 
suotas skrynias su dovanomis 
lietuviams raudonarmiečiams, 
vaikučiams ir užfrontės darbo 
kariams.

Už visas didžiausia ir ilgiau
sia iškilmė, kurioje dalyvaus 
tūkstančiai Brooklyno ir apy
linkės lietuvių, tai bus dien
raščio Laisvės bazaras, įvyk
siantis kovo 3, 4 ir 5 dienomis, 
puikiose ir patogiai privažiuo
jamose Grand Paradise salėse, 
318 Grand St., Brooklyne.

Bazarui dovanos ateidinėja 
jau dabar. Jos visos turi ateiti 
ne už ilgo, kad spėtume iš 
anksto apie jas informuoti 
Brooklyno lietuvių visuomenę, 
kuri visuomet būna pačiu di
džiausiu išpirkėju tų dovanų. 
Ir reikia jų daug, kad
tūkstančiai svečių turėtų ką 
pirkti per tris dienas.

Rep.

tie

Chester Sadauskas 
Jau Anglijoj

Brooklyno ir Queens prezi
dentai pereitą antradienį pra
dėjo specialį Sovietų Sąjungos 
pagalbai vajų su oficialėmis 
ceremonijomis miesto salėse.

Kings County iškilmėse 
miesto prezidentas John Cash- 
more ir Mrs. Tracy S. Voor- 
hies, pirmininkė Kings County 
Civilinių Apsigynimo organi
zacijos, įteikė pirmuosius 
Brooklyno pundelius Russian 
War Relief Brooklyno Komite
to pirmininkui kunigui Wil
liam Howard Melish, šv. Tre
jybės bažnyčios vikarui.

Tie pundeliai specialiai tai
komi Sovietų Sąjungos atva-

duojamiems nuo nacių žmo
nėms. Tokių pundelių dabar 
yra užpirkęs šimtus Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetas 
ir neužilgo išsiųs lietuviams.

Queens Boro Hali įvykusio
se tokiose pat ceremonijose to 
apskričio prezidentas James 
Burke įteikė pirmąjį Queens 
pundelį Russian War 
pirmininkės padėjėjai 
apskrityje, Mrs. Dean 
Edwards.

Abiejų miesto dalių
dentai įdėjo po asmenišką laiš
kelį į miesto vardu įteikiamą 
Sovietų Sąjungos žmonėms do
vaną.

Relief 
tame 
Gray

pre z i-

Pereitą sekmadienį, laike 
Liaudies Teatro parengimo, 
drg. Juozas Purvėnas, brook- 
lynietis, Laisvės prenumerato
rius, pranešė šių žodžių rašy
tojai, kad jo moteris, Marce
lė, jau 10-ta diena, kai randa
si Memorial ligoninėje, York 
Avė., prie 68th gatvės. Jai pa
daryta operacija ant appendi
citis.

M. Purvėnienė įėjo 
ninę vasario 3 dieną, 
padarė operaciją. Drg. 
nai, nenorėdami, kad 
nors sužinotų jų sūnus
das, kuris dabar tarnauja Dė
dės Šamo armijoje anoj pusėj 
vandenų, todėl nesiskubino 
pranešti pažįstamiems ar drau
gams apie pasidavimą opera
cijai. Ligonė po biskį eina sti
pryn. Lankymas tik su šeimos 
korta.

Linkime drg. Purvėnienei 
greito pasveikimo ir laukiame 
jos sugrįžtant.

į ligo- 
o 4-tą 
Purvė- 

kaip 
Algir-

neužteko,

Vasario 13 d. Liet. Liaudies 
Teatro parengimas buvo pa
sekmingas dėl to, kad dauge
lis jo draugų, rėmėjų ir pačių 
vaidintojų gražiai pasidarba
vo. Pavyzd., paimkim drg. 
Augutienę, kuri nusiskundė 
turinti slogą ir nesijaučianti 
gerai, bet, pamačius reikalą, 
nepaisydama savo negalavi
mo, padėjo drg. Julei Lazaus
kienei ir Lilijai Lazauskaitei 
pagaminti skanius užkandžius. 
Deja, tų užkandžių, atsižvel
giant į skaitlingą atsilankymą 
svečių, toli gražu
bet tai ne gaspadinių kaltė. 
Šiuo laiku, 
gauti mėsos be punktų ir neži
nant, kiek bus valgytojų, rei
kalinga apsieiti kuo skrum- 
niausiai su maistu.

Dėkui geroms gaspadinėms.
Drg. K. Rušinskienė buvo 

pasipirkus du tikietus į pa
rengimą. Tačiau jos vyras tą 
dieną turėjo dirbti, tai ji vie
na atėjo parengiman. Pama
čius reikalą, ir ji stojo darban 
susodinti svečius.

Drg. J. Dainius jau įsigyve
no sau tradicinį vardą, kaipo 
oficialis 
jas prie 
atsisakė 
karta. •

Laisvės vietinių 
ja drg. S. Sasna 
niai kooperavo su 
ir daug prisidėjo parengimo iš
garsinime.

Daugelis iš pačių aktorių 
pašaliečių buvo pasiėmę 
kalno tikietų pardavinėti ir
pasekmės, kaip žinome, buvo 
geros.

Antano Pavydžio puiki ke
turių kavalkų orkestrą taip 
pat negalima 
minėjus. Tai 
parengimo.

Bet visų neįmanoma čia su
minėti, taigi visiems svečiams 
ir rėmėjams-pagelbininkams, 
kuomi nors prisidėjusiems prie 
parengimo sėkmingumo, tęnka 
Liet. Liaudies Teatro vardu 
tarti vienas didelis, nuoširdus 
AČIŪ!

Liet. L. Teatro 
Veik. Sekr.

mat, neįmanoma

tikietų pardavinėto- 
durų. Aišku, jis ne- 
nuo to darbo ir šį

žinių vedė- 
labai malo- 

komitetu

ir 
iš 
to

pamiršti nepa
buvo pažiba to

ĮŽANGA

55c

(su taksais)

•— ■■

Jonas Juška, abiejų veikalų 
režisorius.

A. Buknlenė, Alenos, vedusios 
moteries, Mortos draugės, rolėje. 
Charles Yuknis, Karštapėdžio, 
farmerio, pajieškančio apsivedi- 
mui merginos rolėje.
Petras Grabauskas, Pauros—vo
kiečiams parsidavėlio viršaičio 
rolėje ir komedijoje Jono rolėje. 
Geo. Wareson, vokiečio smogiko 
Himelštoso rolėj.

VAIDINIMAS IR ŠOKIAI 
Lietuvių Darbininku Susivienijimo 50 Kuopa 

Bus Suvaidinta:

“AŠ JAU PARTIZANAS”
(“Dėdės Silvestro Kieme”)

“VOS NEAPSIVEDĖ” 
Labai Juokinga Komedija 

Sekmadienį, Vasario-Feb. 20

Pradžia 
3:30 P.M.

Vaidinimas 
Prasidės 6 

/ai. Vakare

\Veikianti Asmenys Aukščiau Minimuose Veikaluose:
Jotas Lazauskas, Dėdės Silvestro
dramoje ir komedijoj Vinco rolėj.
Julia Stankaitienė, dramoje kai
mietės Burokienės rolėje ir ko-

j medijoje Mortos rolėje.
Ona Repsevlčlūtė, Onutės — par
tizanės rolėje.
Juozas Byronas, Petro, partizano
rolėje. ,

American Labor Party Hall
i Tarp 47tb ir 48th Streets

14 f)fth Ave. Brooklyn, N. Y

Česlovas Sadauskas, sūnus 
eastnewyorkieciu Kastancijos 
ir ’St. Sadauskų, prieš šventes 
išplaukė užjūrin ir šiomis die
nomis tėvai gavo nuo jo antrą 
laišką, rašytą iš Anglijos. Ke
lionę, rašo jis, turėjo sėkmin
gą. Dabar apsipranta su nau
jomis sąlygomis ir pasiruošia 
didžiosioms pareigoms.

Jonas Sadauskas, kitas jų 
sūnus, jau virš dveji metai kai 
tarnauja Hawaiiu salose. Pa
sklidus žiniai, kad daugelis iš
tarnavusių virš dviejų metų 
gal turės progą atlankyti sa
viškius, gauti ilgesnę atostogą, 
Jopas perspėjo tėvus nedėti į 
tai didelės vilties, sakydamas, 
kad mes dar turime atlikti la
bai daug kovų pirm svajojimo 
apie pasimatymą.

Sadauskų žentas taipgi ran
dasi kariškoje tarnyboje, na
mie likęs tik jaunametis sūne
lis.

Sadauskai yra sąmoningi 
demokratijos gynėjai: Jie skai
to dienraštį Laisvę, seka viso
kias karo ir politines žinias, 
dalyvauja demokratinių lietu
vių svarbesniuose susirinki
muose ir juos remia, taipgi 
laiks nuo laiko prisideda, pa
gal išgalę, su parama Lietuvos 
žmonėms, kovojantiems prieš 
tą patį visų priešą fašizmą, 
prieš kurį kariauti jie išleido 
savo šeimyną.

Prezidentas Prašė 
Merginai Pagalbos

Prezidentas Rooseveltas per
eitą trečiadienį atidėjo ke
lioms minutėms svarbias kraš
to pareigas, kad pagelbėti ei
linei South Ozone Parke mer
gaitei Arinai Mayer.

Mayer’aitė prieš 40 su virš 
dienų pradėjo žagsėti be susto
jimo, pastarosiomis dienomis 
taip tankiai, kad ir kalbėti 
vargiai gali. Per daug naktų ji
nai jau nemigus, svoryje nu- 
puolus nuo 115 iki 80 svarų. 
Kadangi ši liga ją ištiko jau 
ne pirmu kartu, tad ji prašė 
armijos, kad paliuosuotų ato
stogoms Dr. Lester Samuels, 
kuris jai seniau pagelbėjo. 
Armija atsisakė paliuosuoti, 
nurodant, kad dabar jau daug 
daktarų gali padaryti operaci- 
jukę, kuri prašalina žaksėji- 
mą. Bet mergina, aną syk tu
rėjusi kelis kitus daktarus ir 
nebuvusi jų pagelbėta, užsi
spyrė savojo daktaro. Jos bro
lis parašė laišką prezidentui 
Rooseveltui, o prezidentas 
nuo savęs parašė armijos vy
riausiam daktarui prašymą.

Vienok atrodo, kad prezi
dento prašymas mažai gelbės, 
nes minėtas daktaras jau esąs 
specialėse pareigose ir mergi
na turėsianti pasitenkinti kitų 
daktarų pagalba.

Anna Mayer, 21 m., South 
Ozone Park, prieš 43 dienas 
pradėjus žaksėti, negali; su
stoti. Jos svoris per tą laiką 
nupuolė nuo 115 iki 81 svarų.

Dviejose taksų mokėjimo 
raštinėse vasario 14-tą pasi- 
mokėjo 18,000 asmenų.

Atostogauja Floridoj
Alfreda Steele, duktė Frank 

ir Jadvygos Steele, 163 Green-' 
point Ave., pereitą nedėlią iš
važiavo trumpai atostogai į 
Miami, Florida. Iš ten rašo, 
kad oras puikus, aplinkuma 
graži, tad 
linksminasi, 
sekmadienį.

Alfredai
žiavo atostogų trumpam lai
kui jos brolis Henrikas, tar
naująs kariuomenėj pietinėse 
valstijose, tad jiem susitikti 
neteko.

smagiai ilsisi ir
Tikisi grįžti šį

išvažiavus, parva-

Pakeičia Naktinio 
Telefono Laiką

H. Grimm, batvalis, 80 m., 
rastas uždusęs gasu savo lovoj, 
267 W. 22nd St., New Yorke.

Queens Kolegijoj sekamam 
semestrui užsiregistravę 1,676 
civiliniai, 
daugiau, negu paprastai. Ka
riškių specialiai lavybai užre
gistruota mažiau.

Brooklyno Union Gas Co. 
per savo raštines surinkus virš 
25 tūkstančių svarų atliekamos 
popieros.

dešimčia nuošimčių

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8' vakare

Penktadieniais uždaryta.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

JQ LIETUVIŠKAS KABARETAS
’ Qį STANLEY MISIŪNAS

/ II Oil SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

Nuo kovo 1-mos New Yor- 
ko valstijoj pakeičiama nakti
nio telefono laikas — būdavo 
imama naktinės kainos už te
lefoną nuo 7 vakaro, o naujo
sios bus nuo 6 vai. vakaro. 
Tas daroma prisitaikant prie 
federalės vyriausybės patvar
kymo suvienodinti laiką visose 
valstijose.

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame. 
Irikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 

'I 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 B-6191LITUANICA SQUARE RESTAURANT
282 Union Ave.

BROOKLYN

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS

O | A M O N D

BROOKLYN, N. Y.
Tol, EVergreen 4-6864

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST.

Prie R.K.O. Republic Teatro

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

^arfy^rotbi/

DIAMOND ENSEMBLE
FIRST IN her h_.

K HEART - r,Or
FIRSy ...

DIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAIL

NO. 070 
l.ti/l v Crosh y 
Matched 14K gold

But b fur

rings, intricately 
fashioned in ro 03-
mantic designs.
.lovely^ Weekly Term

(41-43)

Ali Lędy Crosby 
ensembles in pre
sentation. boxes.

Aplankykite Mūsų Religinių Daiktų De- 
partmentą. Mes Turime Pilnai Visokių RO
ŽANČIŲ, KRYŽIŲ, MEDALIŲ, STOVY- 
LŪKIU ir MALDAKNYGIŲ. Maži rankpi- 
nigiai palaikys jums bi daiktą.REIKALAVIMAI

Reikalinga knygvedė (Bookkeeper); 
mokestis pilnai apsipažinusiai $35. 
Prašome kreiptis pas Steponą Kar
veli, 45 Roebling Street, Brooklyn, 
N.- Y,

įrĄt*’ - . I

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

Tel. STttffg 2-2173. ATDARA VAKARAIS




