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kilo dėlei taksų.
Kongreso dauguma nori tak

sų naštą suversti ant paprastų
jų žmonių. Prezidentas Roo- 
seveltas mano, kad tas eitų 
prie kainų kilimo, prie reika-J 
lavimo aukštesnių algų ir in
fliacijos.

Taksų Kilius Daro
mas Įstatymu prieš 

Prezidento Valią

RAUDON. ARMIJA PER DIENĄ ATĖMĖ 
IŠ NACIŲ 3 MIESTUS-TVIRTUMAS: 
DNO, VITEBSKĄ IR ROGAČEVĄ

Jungtinių Valstijų Lakūnai 
Penkias Dienas Paeiliui 
Bombardavo Vokietiją

Prezidento pusėje visa tie
sa. Kongresas eina klaidingu 
keliu. Kongreso dauguma gina 
ponijos reikalus šiame atsiti
kime.

Niekas visai nebekalba to veto, kuriuom jis atmetė 
apie kovą prieš nepilnamečių jpermažą naujų taksų bilių. 
vaikų darbą. Todėl nepilname-į Jeigu ir senatas sudarys 
čių skaičius pramonėje nesvie- į bent

darbas atsi- 
naujosios kartos 
Karas neigiamai 
tos pusės.
sąlygose nė nebus

tiškai išaugo. New York Vals
tijoj vienoje tokių vaikų dirba 
daugiau kaip keturi šimtai 
tūkstančių.

Nepilnamečių 
liepia ant 
sveikatos, 
veikia ir iš 

Gal karo
galima išvystyt kovą prieš vai
kų darbo pavojų. Bet po karo 
ji turės iš naujo prasidėti. Pa
miršti įstatymai prieš nepil
namečių darbą pramonėje tu
rės būti prikelti ir panaudoti.

Worker” (vas.
Sako,

Plieno darbininkų unijos or
ganas “Steel 
25 d.) muša trivogą.
plieno trustas tapo tik laiki
nai pažebotas. Plieno magna
tai rengiasi tuojau po karo pa
skelbti karą darbo unijoms.

Taip buvo po 1 Pas. Karo. 
Taip gal pasikartoti po šio ka
ro. Tai turės atminti darbinin
kai, kai ateis prezidentiniai 
rinkimai.

Rooseveltas dar prieš karą 
pasirodė geru organizuotų 
darbininkų draugu. Netenka 
abejoti, kad jis ir po karo už
tars darbo unijas prieš plieno 
ir kitų pramonės karalių kėsi
nimąsi ant jų gyvybės.

Visgi man gaila Juozo Lauč- 
kos, Amerikos redaktoriaus. 
Niekaip vyras negali patikti 
smeton-naciams.

O jis taip norįs su jais susi
kalbėti ir gražiai sugyventi! 
Amerikoje (vas. 25 d.) jis sa
kosi net perdėjęs, tai yra, pa
melavęs apie pardavimą bonų 
fašistų seime, kad tik jiems ge
ro padaryti. Girdi:

“Tautininkų suvažiavime bu
vo išpirkta karo bonų už 61,- 
OOO dol., o ‘Amerikoje’ buvo 
parašyta, kad ten buvo nupirk- 

Washington.— Demokra- *
tų senatorių vadas Barkley 
mandagiu laišku atsakė į 
prez. Roosevelto telegramą, 
kurioj prezidentas prašė 
Barkley nesitraukt iš vado
vybės. Savo laiške Barkley 
pareiškė, kad jis nuoširdžiai 
priima Roosevelto paaiški
nimą, kad Rooseveltas ne- 

ta ir'pažadėta nupirkti ket- norėjo įžeisti kongreso, 
virtosios Paskolos bonų už kuomet prezidentas aštriai 
180,000 dol. Vadinasi, ‘Ame-' nupeikė kongresą už priė- 
rikos* aprašyme bonų išplati- mimą blogo naujų taksų bi-
nimas net gerokai padidin
tas. . .”

Tačiau, girdi, Tysliava ir jo 
pamočninkas Mačiulaitis vis 
tiek nepatenkinti, vis tiek ko- 
liojasi t

Tai 
turėtų 
vį suvaldyti.

Bet, iš antros pusės, dau
giau negu bloga, tiesiog šlykš
tu,, kad Laučka meluoja ir 
Amerikos skaitytojus apgaudi
nėja lietuviškų fašistų naudai.

labai bloga. Tysliava 
susiprasti ir savo liežu-

Brazilijos valdžia jieškanti 
užmezgimo diplomatinių ryšių 
su Sovietų Sąjunga.

Labai keista. Dvidešimts še- 
šius metus ėmė Brazilijos vai-' 
džiai surasti Sovietų Sąjungą!

(Tąsa 5-me pusi.)

Washington. — Kongreso 
atstovų rūmas 299 balsais 
prieš 95, tai yra, daugiau 
kaip dviem trečdaliais bal
sų, nustelbė prez. Roosevel
to veto, kuriuom jis atmetė

du trečdaliu balsų 
prieš prezidento veto, tai 
šis bilius taps įstatymu 
prieš prezidento valią.

Prez. Rooseveltas reikala
vo $10,500,000,000 naujų 
taksų, daugiausiai nuo di
džiųjų pelnų; o kongreso 
priimtas bilius teskyrė tik
tai $2,300,000,000 naujų tak
sų, kurių daugumą turėtų 
sumokėt eiliniai žmonės. 
Prezidentas atmetė jį kai
po anaiptol neužtenkamą 
kariniams reikalams ir kai
po naštą beturčiams, o 
lengvatą turtingiesiems.

Dabar prieš prezidento 
veto balsavo 99 demokratai 
kongresmanai ir 199 repub- 
likonai.

Maskva. — Vas. 23 d. bu
vo sudaužyta 29 vokiečių 
tankai ir nušauta 18 jų lėk
tuvų. ’

Anzio fronte, Italijoje, 
esą 150,000 nacių.

Sen. Barkley Norįs 
Santaikos tarp Kon
greso ir Prezidento

liaus.
Barkley savo kalboje se

nate po to šiurkščiai išsto
jo prieš prezidentą ir teigė, 
būk Rooseveltas įžeidęs 
kongresą.

Dabar senatorius Barkley 
savo laiške sako, kad tas 
nesmagus įvykis gal patar
naus kaipo pamoka vienin- 
gesniam veikimui tarp pre
zidento ir kongreso, kad 
“mes galėtume kuo grei
čiausiai baigti šį baisųjį ka
rą.”

Barkley buvo rezignavęs 
iš senatorių daugumos va
dovybės, bet tuoj po to de
mokratai senatoriai vėl

I vienbalsiai išrinko jį savo 
jvadu. 7

Berlyno propagandos ministerija pa
skelbė penktadienį iš ryto, kad vokiečiai 
pasitraukė iš Vitebsko, Baltarusijos gu
bernijos miesto.

Raudonoji Armija jau pirm kiek laiko "
dalinai apsupo nacius Vitebske iš šiau
rių, rytų ir pietų. Dabar gi vokiečiai ta
po išmušti iš to miesto, o ne patys pasi
traukė.

Vitebskas buvo viena iš drūčiausių 
Hitlerio tvirtumų Baltarusijoj. Pirm ka
ro tas miestas turėjo apie 167,000 gyven
tojų. Vitebskas yra mazgas keturių 
svarbių geležinkelių, einančių į Lenin
gradą, Smolenską - Maskvą, Kijevą, 
Minską, Lenkiją, Latviją ir Lietuvą.

mą, yra laikomas raktu į Estiją, Latvi
ją ir Lietuvą.

LINKUI MINSKO
Raudonoji Armija atkariavo Rogačevo 

■ tvirtovę, už desėtko mylių į 
šiaurius nuo žlobino, keturių geležinke
lių mazgo, pietinėje Baltarusijoje. Atva
duodami Rogačevą, raudonarmiečiai pra
kirto sau kelią į Bobruisko tvirtumą ir 
į Minską, Baltarusijos sostamiestį. Vie
nas tik Sovietų kariuomenės dalinys už
mušė 4,000 hitlerininkų kautynėse dėl 
Rogačevo.

Šiauriniame fronte naciai, šluojami at
gal linkui Latvijos, palieka daugius savo 
kanuolių ir kitų sunkiųjų pabūklų. Ties 
Dno buvo supliekta 30,000 vokiečių. Šia
me fronte Raudonoji Armija numaršavo 
iki 17 mylių pirmyn per vieną dieną.

Pskovo ir Baltarusijos frontuose So
vietai per dieną atėmė iš priešų daugiau 
kaip 290 gyvenamųjų vietų, o tarp jų as
tuonias geležinkelių stotis, eilę miestų ir 
daug miestelių.

Išmušant vokiečius iš Rogačevo, rau-

DNO SMŪGIS NACIAM
London, vas. 25. — Sovietų kariuome

nė atėmė iš vokiečių Dno, keturių gele
žinkelių centrą ir nacių tvirtumą, apie 
60 mylių į rytus nuo Pskovo, stovinčio 
arti Estijos ir Latvijos sienų. Į rytus 
nuo Peipus ežero raudonarmiečiai užėmė
pozicijas jau tik 19 mylių į šiaurius nuo donarmiečiai pagrobė 62 jų kanuoles, 27 
Pskovo, šešių svarbiausių geležinkelių minosvaidžius, 35 radijo perduotuvus ir 
stebulės ir didelių plentų centro. Psko- daug kitų karo reikmenų. Gana didelis 
vas, ’paverstas į galingą vokiečių tvirtu- nacių skaičius buvo paimta nelaisvėn.

LAIMĖJO ROOSEVELTO REIKALAVIMAS 
DAMOKĖJIMAIS AP RĖŽT MAISTO KAINAS

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongresas nutarė 
pratęst valdišk. Commodity 
Credit Korporaciją iki 11945 
m. birželio 30 d. jau be jo
kių “pataisymų”.

Taigi Roosevelto valdžia 
galės šios įstaigos lėšomis 
ir toliau primokėti tam tik
riems maisto • gamintojams

NACIAI PRANAŠAUJA 
DIDŽIUS ĮVYKIUS 

LIETUVOJE
London, vas. 25. — Ber

lyno pranešimai Švedijai a- 
pie Sovietų užėmimą Viteb
sko ir Rogačevo sakė:

“Įvykiai Baltijos ir Bal
tarusijos frontuose dabar 
pradeda eiti ekspresinio 
traukinio greičiu. Jeigu vo
kiečiai negalės sustabdyt 
rusų palei Pskovo-Polocko 
liniją, tai arčiausiu laiku 
galima laukti sensacingų į- 
vykių Baltijos kraštuose” 
(Latvijoj, Lietuvoj ir Esti- 
joj).

United Press karinis ko
respondentas R. Musei spė
ja, jog naciai kalba apie 
kokius tai galimus sukili
mus tuose kraštuose.

Pagerėjo Talkininkų 
Pozicijos Italijoj 

Italija, vas. 25. — Ang
lai - amerikiečiai Italijos 
frontuose atmušėirontuose atmušė naujas 
vokiečių atakas' ir pagerino 
savo pozicijas.

ir verslininkams, kuriem 
sunku būtų išsilaikyt biz
nyje, pardavinėjant savo 
produktus tokiomis kaino
mis, kokias vyriausybė nu
statė. Tokiais damokėjimais 
yra sulaikomi valgio pro
duktų gamintojai ir biznie
riai ’nuo sauvališko kainų 
kėlimo.

Neseniai prez. Roosevel
tas atmetė - vetavo kongre
so tarimą, kuris buvo pri
kergęs prie Commodity 
Credit Korporacijos biliaus 
“pataisymą”, reikalaujantį 
panaikinti tuos damokėji
mus nuo ateinančios vasa
ros. Prezidento politikos 

i priešai mėgino sudaryt kon- 
gresmanų rūme ir senate 
bent dviejų trečdalių balsų 
daugumą prieš Roosevelto 
veto ir taip pagamint įstū-

Nukautas Leitenantas 
Alfred R. Krasnickas
Washington. — Amerikos 

karo departmentas pranešė, 
jog pietiniai-vakarinio Ra
miojo Vandenyno fronte 
prieš japonus tapo užmuš
tas leitenantas Alfredas R. 
Krasnickas. Jo motina Anna 
Krasnickienė gyvena South 
Coventry, Connecticut.

London, vas. 25. — Jau 
šeštą naktį pagrečiui vokie
čių lėktuvai bombąrdavo 
Londoną. Paskutinį kartą 
buvo nušauta 10 nacių bom
banešių, nors jie iš labai
aukštai mėtė 
nius ir

savo sprogi 
padegamąsias bom 

tymą prieš jo valią. Bet se
nate jie negavo dviejų treč
dalių reikalingų tam balsų.

Tuomet senatas ir kong
reso atstovų rūmas nu
sprendė priimt tik patį 
Commodity Credit Korpo
racijos bilių be jokių už
draudimų prieš minimus 
damokėjimus.

NAUJAS FAŠISTINIS 
PERVERSMAS AR

GENTINOJE
Montevideo, Uruguay, 

vas. 25. — Kraštutiniai tau
tiniai, arba fašistiniai, Ar
gentinos kariuomenės ofi- 
cieriai su revolveriais ran
kose privertė Argentinos 
prezidentą P. P. Ramirezą 
pasitraukti iš valdžios. Nau
ju prezidentu jie paskyrė 
fašistuojantį generolą Ed. 
Farrellį, iki šiol buvusį vi- 
ce-prezidentą.

Naciams pritariantieji 
karininkai padarė šį per
versmą be jokių ginkluotų 
susikirtimų. ' Jie nuvertė 
prez. Ramirezą todėl, kad 
jis sutraukė diplomatijos 
ryšius su Vokietija ir Japo
nija ir lyg ruošėsi paskelbt 
karą fašistinei Ašiai (su
prantama, norėdamas už 
tai pinigų iš Jungtinių Val
stijų).

Pranešama, jog šeši per
versmo vadai generolai pa
skyrė vice prezidentu Leo- 
oną Scasso, pagarsėjusį 
karštą mačių pakaliką.

Prez. Ramirez paskelbė,

London, vas. 25. — Pul
kai Amerikos bombanešių, 
lydimi anglų lėktuvų kovo
tojų, vakar vėl ardė ir degi
no karinių fabrikų miestus 
Šveinfurtą ir Gothą, Vokie
tijoj, ir Steyrį, vidurinėje 
Austrijoje. Taigi jau pen
kias dienas pagrečiui ame
rikiečiai iš oro sprogdino 
svarbiuosius nacių karo 
pramonės centrus.

Iš ketvirtadienio žygių Į (Berlyno radijas penkta- 
prieš Vokietiją negrįžo 49 dienio rytą vėl skelbė, kad 
amerikiniai bombanešiai ir talkininkų lėktuvai iš nau- . 
10 jų payldovų, lengvųjų jo bombarduoja Šveinfurtą, 
lėktuvų. Amerikos bomba- karinės mašineHjos dirbyk- 
nešiai ir angliškieji jų pa- jlų miestą Vokietijoje.)

6,500 Japoną Už
mušta Kwajaleine
Tokio radijas pranešė, 

kad amerikiečiai nukovė 
jau 6,500 japonų Kwajalein- 
Ehiwetok koralinėse salose, 
vakariniame Marshall salų 
kampe.

Japonai taip pat sako, 
kad Amerikos lakūnai 
daugmeniškai atakavo japo
nus Mili, Jaluit ir Taroa sa
lose, Maleolap atolle.

Badoglio ir Karalius 
Tikisi ir Toliaus
Valdyti Italus

Neapolis. — Italijos val
džios premjeras Badoglio, 
besikalbėdamas su laikraš
čių korespondentais, sakė, 
jog jis tikisi, kad jo ir ka
raliaus Viktoro valdžia bus 
pripažinta kaipo “pilna tal
kininkė”. Badoglio pareiškė, 
jog karalius nežada pasi
traukti nuo sosto?

Badoglio pasiuntė padė
kos telegramą Anglijos 
premjerui Churchillui už 
tai, kad Churchillas sakė, 
jog anglai-amerikiečiai da
bar pripažįsta Badoglio-ka- 
raliaus vyriausybę, kaipo 
“vienintelę praktišką teisė
tą valdžią,” Italijoje.

Pernai lapkr. 13 d. Bado
glio žadėjo pasitraukti iš 
valdžios, kai tik amerikie
čiai ir anglai užims Romą.
Dabar jis jau neketina pa-,c^zU vadas gen. Charles de 
sitraukti ir po Romos ūžė- Gaulle, Jungtinių Valstijų 
mimo. ' karo sekretorius Henry

Stimson, Kanados ministe- 
ris pirmininkas Mackenzie 
King ir Norvegijos emigra
cinės valdžios karo ministe- 
ris Oskar Tharup. K

Sovietų užsienių 
komisaras Molotovas 
šė pokilį užsieninių

Anglai - amerikiečiai per 
5 dienas sunaikino 499 na
cių lėktuvus.

Talkininkų lėktuvai vas. 
25 vėl bombardavo Vokieti
ją 

būk jis todėl pasitraukiąs is 
valdžios, kad .reikią jam pa 
silsėti.

lydovai nušovė 66 nacių 
lėktuvus.

Tą pačią dieną 250 ameri
kinių bombanešių pleškino 
tris dideles vokiečių lėktu
vų stovyklas Holandijoj, iš 
kur visi sugrįžo Anglijon. 
Kiti anglų - amerikiečių 
lėktuvai atakavo karinius 
nacių punktus šiaurinėje 
Franci j oje.

Čile Drasko Vokiečių 
Šnipų Lizdą

Washington. — Čilės res
publikos valdžia Pietų Ame- -- 
rikoj paskutinėmis dieno
mis suėmė 100 nacių ir Ja
ponijos šnipų ir įsakė areš- 
tuot visus kitus žinomus fa
šistinės Ašies agentus. Į

Čilės vyriausybė pranešė, - | 
jog Hitlerio šnipai veikė 
pagal nurodymus Vokieti-* 
jos ambasadorių Argentino
je ir Čilėje. Nacių agentai 
slaptais radijo perduotuvais 
perleido Berlynui daug 
svarbių karui žinių.

Ispanijos ir kitų vadina
mų bepusiš)<ų kraštų lai
vuose taipgi veikė nacių 
šnipai ir davinėjo nacių 
submarinams nurodymus 
prieš Jungtinių Tautų lai
vus. Tariamieji bepusiški 
laivai kartu šmugeliavo Vo
kietijai įvairias būtinąsias 
karines medžiagas iš Pietų 
Amerikos.

■ B r

Roosevelto-Churchilld
Sveikinimai Raudona

jai Armijai
Maskva. — Sovietų spau

da paskelbė Jungtinių Tau
tų vadų sveikinimus Raudo
najai Armijai jos 26-šių 
metų sukakties proga. Ją' 
sveikino prez. Rooseveltas;' ' 
Anglijos premjeras Chur
chillas, kovojančiųjų fran- 

'nvirzii xmrlnci rmn U’Vi n fla 4a

ir korespondentams. Po’ 
je dalyvavo ir daugelis 
mių sovietinių generolu
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/tfes Su Prezidentu Rooseveltu
Jungtinių Valstijų kongrese tapo su

keltas triukšmas dėl to, kad preziden
tas Rooseveltas vetavo (atmetė) kong
reso priimtą taksų bilių, kuris yra pa
lankus turčiams, bet žalingas biednuo
menei.

Prezidentas Rooseveltas siūlė kongre
sui priimti įstatymą, pagal kurį šiais me
tai Amerikos žmonės sumokėtų taksais 
$10,500,000,000. Tai didelė pinigų suma, 
bet atsiminkime, kad mes gyvename ka
ro metą, kad kiekvienas pilietis, kiekvie: 
nas gyventojas nors sykį turi įsisąmo-- 
ninti, jog jis gyvena karo metą, kuriuo 
tenka kiekvienam pasiaukoti.

Po ilgų svarstymų, “tyrinėjimų” ir 
daug kalbų, kongresas, tarsi pašaipai, 
priėmė taksų įstatymą, kuriuo paskyrė 
taksams sumą tik $2,315,200,000!

Nereikia nei aiškinti, jog tokia suma 
toli gražu neužtenkama. Net prez. Roo
sevelto oponentas, Wendell L. Willkie,- 
pareiškė, kad taksais turėtų būti paskir
ta sumokėti 16 bilijonų dolerių, o ne virš 
du bilijonai dolerių, kaip kongresas nu
tarė.

Ir šis kongreso taksų įstatymas buvo 
tokis, kad jame daugiausiai paliečiami 
biednesnieji žmonės, o turčiai, kurie turi 
iš ko mokėti, kurie gali mokėti, sau gra-

- žiai “apeinami.”

bandė daryti viską, kad išgelbėti padėtį.
Kuo tas viskas užsibaigs, šiuo^ žodžius 

rašant, mes nežinome, bet vienas daly
kas aišku: reakcininkai repųblikonai ir 
reakcininkai demokratai pašimojo atvi
rai ir griežtai išstoti prieš prezidento 
Roosevelto karinę programą.

Daugelis tų senatorių ir kongresma- 
nų yra priešingi ketvirtajam prezidenty
stės terminui, kuriam prez. Rooseveltas 
veikiausiai apsiims, todėl jie dabar vis
ką daro, kad jam, Rooseveltui, paken
kus, kad jį diskredituoti žmonių akyse.

Bet mums atrodo, jog tiems ponams 
pasimotas tikslas pravesti gyveniman 
nepavyks. Jiems gali pavykti laikinai 
sukelti prieš prez. Rooseveltą žmonių da
lį, bet kai žmonės apsidairys, pagalvos, 
jie pamatys, kad prezidentas Rooseveltas 
yra teisingas, o jie klaidingi, kad jų pro
grama yra pavojinga ne tik karui laimė
ti, bet ir mūsų krašto ateičiai.

Nereikia nei aiškinti, kad niekam nė
ra smagu mokėti didelius taksus už pa
jamas. Juo sunkiau pajamų taksai mo
kėti biednuomenei, darbo žmonėms, ku
rių algos mažos. Tačiau kiekvienam turi 
būti žinomas tas faktas: karo iškaščius 
privalo panešti patys Amerikos žmonės, 
jei ne dabar, tai vėliau; pajamų mokes
čiai (taksai) privalo gulti juo labiau ant 
turčių, ant tų, kurie karo metu daro pa
sakiškus pelnus.

Prisipažinkime, kad iki šiol Amerikos 
žmonės dar labai mažai tejuto bet kokius 
karo sunkumus. Atsiminkime, kad mū
sų, civilinių žmonių, gyvenimas, paly
ginti jį su mūsų karių, mūsų jūreivių gy
venimu — yra rojus. Atsiminkime, kad 
milijonai mūsų jaunų vyrų, dėvinčių ka
rių uniformomis, aukoja viską, ką jie tu
ri geriausio: savo gyvybę. Tad mums, 
dirbantiesiems, mokėti didesni taksai už 
pajamas, nėra baisu. Bet mes norime, 
kad proporcionaliai mokėtų ir vįsoki 
pelnagrobiai, turčiai, kaip reikalauja 
prezidentas Rooseveltas!

Štai kodėl mes šiuo klausimu stovime 
su prezidentu Rooseveltu šimtu nuošim
čių !

Pastaba. Kai šitie žodžiai jau buvo su
rinkti, atėjo žinių, kad kongresas virš 
dviem trečdaliais balsų taksų bilių jau 
priėmė!
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Kas Ką Rašo ir Sako

Aiškus dalykas, prezidentas Roosevel
tas nesutiko su tokiu taksų biliumi ir 
jis jį vetavo, po juo nepasirašė, bet su
grąžino kongresui. Jeigu jau kongresas 
negali priimti kitokio taksams mokėti 
įstatymo, prezidentas manė, tai tegu pa
silieka senasis, pagal kurį piliečiai mo- 

‘ kėjo už praeituosius metus! Atmesda
mas šį kongreso taksų bilių, prezidentas 
Rooseveltas padarė aštrių kongresui pa
stabų, pabrėždamas, jog tai nėra taksų 
mokėjimo bilius, bet taksų mokėtojams 
pašalpos bilius ir tokis bilius, kuris tar
nauja ne biednuomenei, bet godišiams 
pelnagrobiams. Šis bilius patarnaus, sa
kė prezidentas, “not for the needy but 
for the greedy.”

Mūsų Meilė Senajam Kraštui

Aišku, tokiu savo pareiškimu prezi
dentas metė į kongresą plytą, visai ne
vyniodamas jos į šilką.

Na, ir dėl to kilo triukšmas. Pirmiau
siai jis kilo senate, kur demokratų frak
cijos vadas, senatorius Barkley, pareiš
kė, kad jis pasitraukiąs iš vado vietos, 
kad jis protestuojąs prieš prez. Roose- 
vęltą ir, žinoma, nutraukiąs su prezi
dentu Rooseveltu visus politinius ry
šius.

Senatoriui Barkley entuziastiškai pri
tarė tiek repųblikonai, tiek konservaty
vūs demokratai, neapkenčią prezidento 
Roosevelto, kovo ją prieš jojo karinę pro
gramą. Žemesniajame kongreso bute, at
stovų bute, panaši maišatienė užvirė. 
Tuo triukšmu, kurį sukėlė senatoriaus 
Barkley rezignacija iš demokratų frak- 
ęijbs senate vado vietos manoma nu
stelbti Roosevelto šalininkai ir gauti 
šiam taksų biliui du trečdaliu balsų at
stovų bute, kuris tuo klausimu daro ta
rimus.

Nereikia nei aiškinti, kiek daug šis 
senatoriaus Barkley sukeltas triukšmas 
pasitarnaus (laikinai) Roosevelto prie
šams.

Tą supranta ir pats prezidentas, to
dėl jis pasiuntė laišką sen. Barkley 
prašydamas, kad šis nesitrauktų iš savo 
vietos, o jeigu jis patieks savo rezigna- 
ciją, kad kiti demokratai senatoriai ją 
atmestų, o jei ne — kad jie iš naujo jį 
išrinktų demokratų frakcijos vadu.

žodžiu, prezidentas Rooseveltas (kuris 
tuo sykiu buvo išvykęs iji Washington©)
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Amerikos lietuvių demokratinė visuo
menė yra pasiėmus ant savęs didelį dar
bą ir didelę atsakomybę linkui senojo, 
gimtojo krašto Lietuvos. Plačiai ir giliai 
apie tai kalbėjome Amerikos Demokra
tinių Lietuvių Suvažiavime. Visų buvo 
nuomonė, kad Lietuvos reikalai visuo
met buvo ir pasiliks mums labai arti prie 
širdies. Mes jais rūpinomės praeityje ir 
rūpinsimės ateityje.

Dabar mes turime dėti visas-pastan
gas, kad Lietuva būtų kuogreičiausiai 
išlaisvinta iš fašistų vergijos. Tai grei
čiausias mūsų darbas. Todėl mes turime 
visais būdais remti lietuviškuosius Rau
donosios Armijos pulkus ir Lietuvos 
partizanus, taipgi abelnai lietuvius So
vietų Sąjungos gilumoje.

O kai Lietuva bus išlaisvinta, teiksime 
tiesioginę pagelbą Lietuvos žmonėms. 
Tai turės būti tikrai milžiniškas, masinis 
Amerikoj rinkimas visokeriopos pagel- 
bos Lietuvos žmonėms. Mes taipgi steng
simės padėti Lietuvai atsisteigti po karo, 
u

Tai tokioje dvasioje buvo priimta re
zoliucija. Visi suvažiavimo dalyviai už 
rezoliuciją balsavo entuziastiškai, su 
gražiais, aukštais pasižadėjimais ją tuo
jau pravesti gyveniman.

Suvažiavimo išrinktoji Demokratinių 
Lietuvių Taryba tuojau suorganizavo 
Lietuvai Pageltos Teikimo Komitetą. 
Tasai Komitetas be jokio delsimo ėmėsi 
už darbo. Plačiai ir garsiai atsišaukta į 
visus lietuvius. Pažangiosioms organiza
cijoms laiškai išsiuntinėta. Raginta ko
lonijos steigti drapanų ir pundelių rin
kimo centrus.

Vadinasi, iš Centro pusės padaryta 
viskas, kas galima, kad teikimas pagel
bės Lietuvai būtų pastatytas ant tvirtų 
kojų.

Bet kokios tų pastangų pasekmės? 
Kaip atsiliepta iš kolonijų? Kuomi pa
sirodyta ?

Ar aukšti pasižadėjimai suvažiavime 
paremti tokiais pat dideliais darbais?

Tai klausimai, į kuriuos turi atsakyti 
kiekviena kolonija, kiekviena organiza
cija, kiekvienas veikėjas, kiekvienas nuo
širdus lietuvis. * '

Mes raginame, kiekvieną koloniją šiuos 
klausimus paimti ir apsvarstyti be jokio 

’delsimo.

ORGANIZUOTI DARBI
NINKAI IR KARIAI

Apie du milijonai C. I. O. 
ir Amerikos Darbo Federa
cijos narių ' šiandien tar
nauja Jungtinių Vaįstijų 
ginkluotose jėgose. Su la
bai mažomis išimtimis. A-’ 
merikos darbo unijos įrodė 
savo nuoširdžįausį patrijo^' 
tizmą ir atsidavimą karo 
pastangoms. Tačiau, sako
ma, tiek armijoj, tiek laivy
ne yra susidariusi opinija, 
kad organizuoti darbininkai 
nenori rerflti arba neremia 
karo pastangų visu šimtu 
nuošimčių. Kariuose esanti 
sudaryta opinija, kad strei
kų daug ir kad jie labai 
daug pakenkia karo reika
lams.

Šitokia opinija, žinoma, 
yra labai neteisinga. Ji 
griežtai prieštarauja fak
tams.

Todėl, mūsų supratimu, 
labai teisingai C.I.O. ir 
Amerikos Darbo Federaci
ja susirūpino t pasiekimu 
mūsų karių su tiesa apie 
organizuotų d a r b i ninku 
veiklą laimėjimui. C. I. O. 
pradėjo leisti speciales savo 
žinių biuletino laidas, ski
riamas mūsų krašto gink
luotoms jėgoms. Tačiau su
siduria su biuletino prista
tymo kariams keblumais, 
nes ginkluotų jėgų vadovy
bė atsisako leisti unijoms 
siuntinėti savo informaci
jas tiesiai kariams.

Su ta pačia problema su
sidūrė ir Amerikos Darbo 
Federacija. Ji nori, kad jo
sios mėnesinis organas 
“American Federationist” 
pasiektų karius. Bet armi
jos ir laivyno vadovybė ma
no kitaip ir Federacijos 
žurnalas karių nepasiekia.

LENKIJOS DVARININ
KŲ APETITAI

Joachim Joesten rašo 
New Yorko’ dienraštyje 
“PM” apie lenkų dvarinin
kų apetitus. Jis kalba apie 
taip vadinamą “rytinę Len
kiją”, kuri, kaip jau vi
siems žinoma, yra Vakarinė 
Ukraina ir Vakarinė Balt
rus! j a. Lenkų valdžia ištrė
mime turi ant tų kraštų 
pretenzijų ir nori, kad jie 
po karo būtų vėl prijungti 
prie Lenkijos.

Joesten teigia, kad ten 
lenkai yra mažumoje. Jis

sako: “U931 metų cenzas 
parodė, kad tiktai 40 nuoš. 
ten buvo lenkų; 37 nuoš. 
ukrainiečių, 8 nuoš. žydų, 7 
nuoš.* baltrusių. Likusioji 
gyventojų dalis susidėjo iš 
įvairiausių tautelių.

“Bet socialiai, lenkai bu
vo valdančioji klasė tose 
srityse, kurios buvo labiau
sia atsilikusios ir suvargin
tos sritys' visoje Europoje. 
Didžiuliai dvarai, apima 
tūktančiūs akrų, buvo sau- 
jalės turtingų dvarininkų 
rankose, tuo tarpu valstie
čių masės skendo varge. 
Kunigaikštis Kadzvila, tur
tingiausias ir galingiausias 
iš visų lenkų magnatų, vie
noj tik Volynijos provinci
joje valdė daugiau kaip 85,- 
000 akrų žemės... Ir jis tu
rėjo daug kitų dvarų kito
se provincijose.

“Lvovo, Stanislow ir Tar- 
nopolio provincijose Rytinė
je Galicijoje, buvo 379 dva
rai su daugiau kaip 2,500 
akrų kiekvienas. Kai kurie 
turtingiausi magnatai turė
jo daugiau kai po dešimts 
tokių dvarų. Iš viso lenkiš
koji ponija toje apylinkėje 
valdė 2,500,000 akrų že
mės.

“Panašios sąlygos buvo 
šiaur-rytinėje Lenkijos da
lyje, kurią rusai dabar va
dina Vakarine Baltrusija. 
Čionai lenkai dvarininkai 
tesudarė devynius dešimta
dalius vieno nuošimčio visų 
gyventojų, betgi jie kontro
liavo’ 40.5 nuoš. visos že
mės.

“Daugelis tų žemės vieš
pačių tuo pačiu kartu buvo 
šėrininkais galingojo Ipo
tekų Banko, kuris valdė 
dauguma sunkiosios pramo
nės Lvovo ir Tarnopolio a- 
pylinkėje ir žibalo laukus 
Boryslaw ir Drohobych 
provincijose, o kiti buvo 
tų pramonių direktoriai ar
ba vedėjai.”

Vadinasi, kaip žemė, taip 
pramonė Vakarinėje Ukrai
noj ir Vak. Baltrusijoje bu
vo lenkų dvarininkų ranko
se. Liaudis buvo baisiai pri
slėgta ir pavergta. Tie pa
tys dvarininkai dabar per 
lenkų valdžią ištrėmime rei
kalauja, kad tos provincijos 
arba tie svetimi kraštai ir 
po šio karo būtų jiems pa
vesti slėgti ir plėšti.

Tai San Francisco State College vaikų centras. Čia
darbininkes motinos gali palikti kūdikius, eidamos dar
ban ir pasiimti grįždamos namo.

Iš Dem. Amer. Lietuvių Tarybos Raštines
AM. RAUDONOJO KRYŽIAUS KAMPANIJA

Demokratinių Lietuvių Suvažiavimas tarė:
“Amerikos Raudonasis Kryžius vaidina didelį vaid

menį taikos metu, bet tas vaidmuo labai padidėja karo 
metu. Mes privalome remti šią garbingą įstaigą, visaip 
teikiančią pagalbą mūsų kariams frontuose ir jų šei
moms užfrontyje...”

Kovo 1 d. prasidės didžiulis metinis Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus vajus dėl sukėlimo $200,000,000 sumos pi
nigų. Nereikia aiškinti, kam ARK tokia pinigų suma rei
kalinga. Kiekvienas, kuris turi sūnų, draugą ar pažįsta
mą kariuomenėje, kiekviena, kuri turi vyrą ar brolį ka
riuomenėje, tegu tik paklausia jo — jis pasakys, kokią 
svarbią rolę Raudonasis Kryžius atlieka rėmime mūsų 
karių. Ypač tą pasakys tie mūsų kariai, kurie yra išga
benti kur nors toli į Pacifiką, Aziją, Afriką, Europą. 
Taigi čia netenka aiškinti, kodėl mes turime nuoširdžiai 
remti Amerikos Raudonąjį Kryžių.

Dem. Amerikos Lietuvių Tarybos pasidarbavimu 
Brooklyne įsikūrė Lietuvių Komitetas Raudonajam Kry
žiui remti. Komiteto pirmininku yra Pranas Buknys, 
vice-pirm. Katarina Petrikienė, skrt. Marytė Sinkevičiū
tė. Šis komitetas savo darbą pradeda plačiai. Jis, žino
ma, veikia glaudžiuose santykiuose su Raudonuoju Kry
žiumi, iš kurio gauna visus nurodymus ir reikiamą me
džiagą.

Ką daro kitų miestų lietuviai? Kaip jie tam reikalui 
darbuosis?

Be abejo, ne visur bus galima sukurti lietuviškieji ko
mitetai, toki, kokį Brooklyno lietuviai turi. Tačiau kiek
viename mieste lietuviai gali ir privalo susisiekti su vie
tos A. R. K. raštine ir pasisiūlyti dirbti šiame vajuje.

Mūsų Dem. Am. Lietuvių Tarybos skyriai, kur jie jau 
įsikūrė, privalo šio darbo neužmiršti. Visoki bendros 
veiklos komitetai turėtų tą daryti. Kur tokių komitetų 
nėra, tai mūsų Literatūros Draugijos kuopos ir Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo kuopos privalėtų susidomėti 
šiuo darbu. Jos turėtų imti vadovybę, iniciatyvos rėmi
mui Raudonojo Kryžiaus, įtraukimui visų vietos lietuvių 
į Raud. Kryžiaus kampaniją.

R. MIZARA, D ALT Sekretorius.

Lavintis, šviestis niekad 
nėra pervelu. Skaitykit ge
ras knygas.

Pittston, Pa.

Ir Mes Visi Privalome Juos Remti

BŠgįtį

Šis paveikslas parodo, kaip pavojin
giausiose vietose yra Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus atstovai bei prieteliai mū
sų kariams nelaimėje. Čia matote būrį 
parašiutistų ir pastebėsite tarp jų iš kai
rės į dešinę 3-čią su Raudonojo Kryžiaus 
ženklu ant 
. Iš
ženklu ant kepurės.

Iš parašiutų leidžiami kariai puldami 
kartais susižeidžia. 0 dažnai priešas su-

žeidžia juos. Jiems reikia greitos pagel- 
bos. Tad Raudonojo Kryžiaus pagelba 
yra su mūsų sūnais, vyrais ir broliais vi
suose frontuose, visose pavojingiausiose 
vietose.

x (Penktadienio Laisvėje prie šio teksto 
buvo įdėtas kitas paveikslas, 

su jam pri-
per klaidą buvo įdėtas kitas 
todėl čia pakartojame tekstą 
klausančiuoju paveikslu.)
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Liet. Literatūros Draugijos 
12 kuopos susirinkimas įvyko 
vasario 6 dieną. Narių atsilan
kė nedaug, turto raštininkas 
išdavė raportą, pasirodo, kad 
jau 14 narių pasimokėjo duo
kles už 1944 metus.

Nutarta surengti kokį pa
rengimą ar ką kitą, mat, kuo
pos iždas yra veik tuščias. 
Draugė M. Pečenkienė sutiko 
duoti vietą, 138 3rd St., Wa- 
yominge. Parengimas įvyks ba
landžio 11 dieną, tai yra, se
kamą sekmadienį po Velykų.

M. Kalauskas.

Užginčija gandus apie So
vietines bombas Švedijoj

Washington. — Sovietų 
radijas oficialiai užginčijo 
pasakojimus, kad girdi, ru
sų lakūnai mėtę bombas ties 
Stockholmu, Švedijoj:

“Visi tokie pranešimai 
prieš tarauja faktams”, sa
ko Maskvos radijas: “Jo
kių rusiškų lėktuvų nebuvo 
Stockholmo srityje; todėl 
jie ir negalėjo ten bombų 
mėtyti.”

(Galimas daiktas, kad 
vokiečių lėktuvai provoka- 

| tariniais sumetimais palei
do Švedijon kelias pateku
sias jiems “rusiškas bom
bas”, kaip kad švedų valdi-
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M. VIKTUTĖ.

GETTO
Nedidelio ūgio, liekna juodaplaukė 

mergaitė — atrodo kaip vaikas, tik juo
dos akys, gilios ir liūdnos, byloja apie 
neišpasakytas kančias, apie geležinę iš
tvermę, patyrimų įgytą. Jos vardas Cha
se B. Ji kilusi iš Vilniaus. Vokiečiams 
užėmus Vilnių, ji su tėvais ir dar viena 
seserim išėjo pėsčia iš miesto, bet paeiti 
teko netoli. Netoli Glubokoje (Bielorusi- 

P joj) ju°s pasivijo vokiečiai.
— O kas toliau buvo? — klausiu aš 

t jos.
Ji tylėdama padavė man pluoštą po

pierių.
— Čia aš viską surašiau, dar parti

zanų būryje būdama, — pasakė ji man 
kurčiu balsu. Štai, šituos užrašus aš čia 
ir patiekiu:

“Pirma auka — krito tėvas. Nedide
liam kaimelyj, kuriame mes sustojome, 
užėjo vokiečiai ir visus vyrus iš mūsų 
grupės — tėvą, dėdę, pusbrolį ir kaimy
ną Bronšteiną — išvedė į gatvę. Pasigir
do šūviai, ir kai mes išbėgom pažiūrėti, 
viskas jau buvo baigta. Tėvui buvo iš
šauta į veidą, dėdei kulka išplėšė akį 
kartu su smilkiniu, o dėdei ir pusbroliui 
sudraskė visą veidą — tik apatinis žan
dikaulis paliko. Apstulbusius nuo 
sielvarto, net gerai nesuprantančius, kas 
atsitiko, vokiečiai mus nuvarė į miestelį 
Glubokoje — į Getto.

...Getto! Dažnai Vilniuje mes eida
vom žiūrėti Getto gatves, užsilikusias 
dar nuo viduramžių,, smalsiai aplandžio- 
davom visus kampelius ir stebėdavomės, 
kaip žmonės čia gali gyventi. Getto Glu
bokoje nebuvo toks baisus iš išvaizdos — 

* keletas desėtkų namų, aptvertų medine 
tvora, — bet esmėje jis buvo baisesnis 
negu viskas, kas apie viduramžių Getto 
yra žinoma. Čia sugrūdo apie 4 su puse 
tūkstančio (žmonių. Getto, kuriame aš 
buvau nuo 1941 m. spalio mėn., buvo al-^ 
kanų, užguitų sutvėrimų knibždėlynas, 
kuriame ’ kiekvieną dieną nuo bado mir
davo dešimtys ir šimtai žmonių. Pra
džioje mes gaudavom 125 gr. duonos ir 
tai buvo viskas. Akys blizga, rankos dre
ba, kada gauni tos duonos riekelę, o dau
gelis krinta čia pat ant žemės ir raitosi 
alkio mėšlungyje. Vaikai apkabina mo
tiną ir klausia: “Mama, vokietis mus 
sušaudys ar gyvus užkas?”

Kasdieną žmonės varomi į mirtį, kas
dieną tuštėja gatvės ir namai. Vis ma
žiau ir mažiau palieka žmonių. Kai ku
rie, turį aukso, mano galėsią iš mirties 
išsipirkti. Jie papirkdavo sargybinius, 
kad juos neišvežtų sušaudyti. Bet kada 
auksas baigdavosi, jie stodavo į pa
smerktųjų pirmąsias eiles. Sausio mėne
sį išvedė mūsų šeimininkę su' dviem vai
kais. Po keletos dienų vaikai sugrįžo at- 

. • gal. 7 ir 5-ių metų vaikai pasakoja, kad 
vokiečiai anksčiau sušaudė motiną, o 
paskui gyvus juos įmetė į duobę. Moti
na, mirtinai sužeista, paskutinėmis jė
gomis padėjo vaikams išsikasti iš duo
bės, ir štai jie atėjo atgal. Bet neilgam. 
Po trejeto dienų juos vėl paėmė ir dau
giau jau jie nebesugrįžo. 1941 metų pa
baigoje žydų getto paliko mažai iš tų,' 
kurie laukė mirties. Niekas neverkia ir 
neaimanuoja, tik motinos spaudžia prie 
širdies vaikus, nenorėdamos, kad gyvus 
mestų į duobę. Vokiečiai juokdamiesi 
ištraukia vaikus iš motinų rankų ir pa
kelia juos ant durtuvų. Vieną kartą, an
trą kartą, paskui meta motinoms prie 
kojų vaiko lavoną. Pakeldama vaiką ir 
spausdama jį prie širdies, motina eina į 
kapus, — reikia dar nusirengti ir pačiai 
atsigulti j duobę, tik tada vokiečiai iš 
viršaus šaudo. Visa žemė raudona nuo 
kraujo ir šilta nuo gyvais užkastų žmo
nių. Ir vėl žydai atsigrįžta veidu į Ry
tus, kaip kadaise ispanų inkvizicijos lai
kais. Bet tada jie laukė išgelbėjimo iš 
dievo, o dabar jie laukia išgelbėjimo iš

* galingos Raudonosios Armijos, kuri iš
laisvintų ne tik juos, bet ir visą žmoniją 
nuo rudojo maro.

Bet mes, jaunieji, nenorėjom sudėję 
rankas laukti mirties. Ir mama man sa

kė: “Bėk, vaikeli, tegu tave geriau bė
gančią sušaudo, negu ant mano akių iš- 
koneveikia.” Taip sakė daugelis motinų. 
Ir mes pradėjom j ieškoti ryšių su parti
zanais. Kadangi jau seniai nustojo mus 
skaičiuoti ir išeįiti iš getto buvo nesunku, 
tuo labiau, kad sargybiniai stovėjo tolo
kai vienas nuo kito, naktį mes atitrau- 
kėm porą tvoros lentų ir aš išėjau į kai
mus jieškoti partizanų. Reikia atsiminti, 
kad Bielorusijoj rasti partizanus ne taip 
sunku. Kiekvienam kaime rasi žmonių, 
kurie surišti su partizanais. Aš nuėjau 
į vieną kaimą — 3 km. nuo Glubokoje. 
Ten vokiečių nebuvo. Užėjau į pirmą pa
sitaikiusią trobą ir papasakojau visą sa
vo istoriją. Į trobą susirinko bemaž visi 
to kaimo gyventojai. Moterys verkė, 
klausydamos mano pasakojimų ir sunešė 
man duonos, sviesto, kiaušinių. Paga
liau vienas senis patraukė mane už ran
kovės ir išsivedė į gatvę. “Žinai, dukrele,
— tarė jis man, — geriausia tau bus su
sirišti su partizanais. Nueik į Polikar- 
povką, apie 30 kilometrų nuo čia, pas 
Antaną, — jis girininkas, — pasakyk, 
kad tave siuntė dėdė Mykolas ir papasa
kok jam viską. Jis jau tave nuves, kur 
reikia.” Paaiškinęs man kelįą ir įdavęs 
dar duonos, jis atsisveikino su manim. 
Ir aš nukeliavau į Polikarpovką. Dienas 
slapsčiausi miške ar kaimuose, o nakti
mis eidavau. Pagaliau į trečią dieną at
vykau į Polikarpovką, pas tą girinin
ką. Jis mane priėmė. Aš su juo susita
riau ir leidausi atgal. P 4-rių dienų vėl 
buvau getto. Mama sutiko mane su iš
gąsčiu: “Kodėl, tu, vaikeli, grįžai?” Aš 
ją kaip galėdama nuraminau ir pradė
jau organizuoti pabėgimus. Iš viso mūsų 
pas partizanus išėjo toj pirmoj grupėj 
18 žmonių.

Reikia pasakyti, kad miestelio gyven
tojai — rusai ir bielorusai ir kt. iš ap
linkinių kaimų nenusigando vokiečių ir 
nenutraukė su mumis ryšių. Kasdien jie 
ateidavo prie getto tvoros, atnešdavo 

--dt^nosr^bulvių^erdųodavo-m^ms lape
lius ir sakydavo naujienas. Taip man te
ko getto skaityti Stalino kalbąs, pasaky
tas lapkričio 7-tą dieną ir liepos 3-čią 
dieną.

Taigi, kovo mėnesį mes leidomės į 
kelionę. Į priekį mes išsiuntėm 4 žval
gus, kurieihs ištyrus kelią, mes leisdavo
mės toliau. Einam tik naktį, dieną ilsi
mės miške. Kojos kruvinos, jėgos išsen
ka, bet mes veržiamės vis pirmyn ir pir
myn. Prie miško, kaip buvo sutarta, ma
nęs laukia girininkas. “Atvesk žmones,” 
—sako jis. • Aš atvedžiau visą grupę ir 
mes atsargiai slenkam giliau į mišką. 
“Stok!”—staiga išgirstam. “Kas eina?” 
—/‘Savi, savi,”—rėkiam mes iš visų jė
gų ir neklausydami jokių komandų iš
bėgam verkdami ir juokdamiesi į aikšte
lę, puolam ant kaklų ten esantiems žmo
nėms, bučiuojamės. Išgelbėti! Kas gali' 
atvaizduoti tą laimingiausią gyvenimo 
minutę! Praėjo pirmieji džiaugsmo aki
mirksniai, mes apsižiūrėjom: kokie geri 
veidai, kokios geros, žmoniškos akys. 
Partizanų vadas mėgino mus barti už 
tai, kad mes neklausydami komandos, 
visgi išbėgom į aikštelę, juk galėjo atsi
tikti nelaimė — partizanai galėjo palai
kyti mus už vokiečius, bet pasižiūrėjęs į 
mūsų laimingus veidus, pamojo ranka: 
“Gerai, eikit valgyti, paskui pakalbė
sim ...”

Pagaliau aš gavau progos keršyti ir 
aš išpildysiu priesaiką, duotąją motinai 

• prieš išvykstant iš getto. .“Vaikeli mano,
— sakė ji man atsisveikindama, — nie
kur su tavim aš neeisiu,, nes negaliu, bet 
tu žinok, kad tu turi keršyti už tėvą ir 
už mane ir už visus. Kaip gali, taip kau
kis prieš juos.” Ir aš kaunuos. Kova dar 
nebaigta, kruvina sąskaita dar neužda
ryta. Prieš akis iškyla vis nauji1 ir nauji. 
baisūs vaizdai: ir tėvas, ir motina, ir 
tie 2 vaikeliai, kuriems mirštanti moti
na padėjo išsikasti iš duobės, ir tie vai
kai, kuriuos vokiečiai Glubokoje susmei
gė ant durtuvų,, ir šimtai tūkstančių ki
tų. Ar gali kada nors užsibaigti vokie
čių padarytų nusikaltimų išskaičiavi- 
^ias? Tų nusikaltimų yra be galo ir ker
štas už juos irgi yra begalinis.”

VYDŪNAS. 3 HAUPTMANNAS. Kitaip nė nega- 0

BARBARAI
(Fragmentas iš tragedijos 

“Pasaulio Gaisras”)
II VEIKSMAS.

‘ULDurg, au kilu nauprmannu t Kaput 
i), keli leitenantai, bursas Goerke ir

Įima manyti!
LEITENANTAI. Labai gerai! Pui

ku ! Tik pritartina!
HAUPTMANNAS von TEUTBURG. 

Bet karas neturėtų sveikojo kraujo pa
gadint.

McKees Rocks, Pa. 1
LDS 142 kp. susirinkimas 

įvyko vasario 6 dieną. Atlikus 
kitus reikalus, prieita prie lajš-

41 Reginys.
Vokiečiai, Majoras, Hauptmąnnas von 

Teutburg, du kitu hauptmannUj (kapito
nai 
kiti kareiviai.

Majoras atjoja iš dešinės, Įvairioji jo 
ranka apraišyta. Hauptmannai jį lydi, 
taip pat raiti. į

MAJORAS (sustoja ir sako). Čia su
stosime t '■

HAUPTMANNAS von TEUTBURG 
(atsigrįžta, joja kiek atgal ir šaukia). 
Bataillon — halt! (stot!)

(Girdėti, kaip toliau atgal šaukiama) 
Halt! halt! halt! Žemyn, Laisvai!

(Žengimo dundėjimas liaujasi.)
MAJORAS. Tegul vyrai būva kaip 

tinkami! Mes čia pasiliksime, kol gausi
me kitą įsakymą.

(4 buršai atbėga ir paveda žirgus.)
KELI LEITENANTI (prieina). Čia 

kvartiera? Šitame kaime?
MAJORAS. Pirmiau kiek pasilsėsime. 

Turime laukti įsakymo. Dėl didžių nuos
tolių čia pasiliksime gal kurį laiką.

2 HAUPTMANNAS (apsižvalgyda
mas). Kaimas tikrai gražioj padairoje.

HAUPTMANNAS von TEUTBURG. 
O čia dvaras!

3 HAUPTMANNAS. Iš tikrųjų. Gra
ži poilsiui vieta!

2 HAUPTMANNAS. Galėsim pabūti 
kaip reikiant.

MAJORAS. Reik tikėtis! Vien gaila, 
kad ponų namais negalėsim naudotis.

2 HAUPTMANNAS. Priešams per 
toli matyti.

MAJORAS. Kaip tik dėlto štabo yra 
įsakytą juos, suųaiįinįi, jeigu čia susto
jame.1 '

HAUPTMANNAS von TEUTBURG. 
Būtų gaila! Tikrai gaila!

MAJORAS. Karo būtinybėms tenka 
pasiduoti! Stebėdamasis į šiuos namus, 
priešas vis galės orientuotis.

2 HAUPTMANNAS. Tai tuojau ir 
išvarysim gyventojus!

MAJORAS. Palauksime! Jeigu gero
kai tolyn trauktume, namai galėtų ir 
pasilikti ®

HAUPTMANNAS von TEUTBURG. 
Tikėkimės, kad rusas tikrai toli nusi
dangins.

MAJORAS. Rodos jau kaip tik labai 
skubintis reikėjo.

3 HAUPTMANNAS. Tur būt, kad 
kuo greičiausiai grįžtų.

■ 2 HAUPTMANNAS. Gal todėl jie na
mų ir nesudegino.

MAJORAS. Tikrai taip! O dabar mes 
turėsime tai padaryti.

HAUPTMANNAS von TEUTBURG. 
Kad sakyt galėtų, jog vokiečiai vien 
naikinti temoka.

MAJORAS. Tai mums vis tiek turi 
būti. Mes nenorime vykinti idealų. Mes 
darome vien kas darytina.

LEITENANTAS. Tikrai taip! Karo 
būtinybės. Tikslingix veiksmai!

HAUPTMANNAS von TEUTBURG. 
Bet kas yra kiekvienu atveju tikrai rei
kalinga ir tikslinga?

2 HAUPTMANNAS. Kariuomenės 
vadovybė žino tai geriausiai.

LEITENANTAI: Tikrai taip! Labai 
teisingai! Be abejo!

MAJORAS. O ką ji daro, pagaliau 
bus naudinga ir šiam kraštui bei jo gy
ventojams.

HAUPTMANNAS von TEUTBURG. 
Ir būtų labai linkėtina!

MAJORAS. Visai aišku! Mes juos iš
vaduojame iš rusų ir vedame . juos į 
aukštesnę kultūrą.

HAUPTMANNAS von TEUTBURG. 
Bet kultūrą susikuria tauta pati!

MAJORAS. To lietuviams nereikės. 
Mes jiems atnešame kultūrą. Vokiečių 
tauta asimiliuoja mažąją lietuvių taute
lę. O tai abiem naudinga. Jos yra svei
kas kraujas, o mūsų kultūra.

2 HAUPTMANNAS. Tokia ir mano 
nuomonė!

' ' ■ . • • * ■ / / ■ - ■ '

MAJORAS, žinoma, ne!
HAUPTMANNAS von TEUTBURG. 

Bet reikia labai bijoti. Lietuvių tautoje 
dabar bėra likę senieji, vaikai ir dar 
jaunos ir suaugusios moteriškės. Ar jos 
ir išliks nenukentėjusios?

2 HAUPTMANNAS. O kas čia būtų 
pikta, jeigu pavargę mūsų vyrai gaivin
tųs! sveikomis merginomis!

Raudonosios Armijos 
Įsteigėjams, e

Buvote suvargę, buvot išbadėję,
Armiją Raudoną kai ėmėtės steigti, 
Ir jūs kančios ugdė didžiąją idėją, 
Dėlei kurios troškoV visoms spėkoms veikti.
Kovų sūkuriuose užgrūdintas jausmas 
Perbešė sunkybę, kuri jus slogino.
O priešų puolimai ir mirtis, ir skausmas— 
Kad kovas laimėti—jumis nebaugino.
Gaujai nevidonų jūs angą užtvėrėt— 
Artinote liaudį prie tikrosios laimės. .
Kovinguose žygiuos daug kančių sugėrėt— 
Išgelbėjot svietą nuo didžios nelaimės.
Nelengvai jums ėjo jūs darbas pradėtas, 
Kad jaunutę šalį nuo priešų apginti, 
Kad piktas žudikas taptų nugalėtas, 
Kad pastangas jojo partrenkti, suminti.
Ir tuomet varavo ant jūs priešai baisiai, 
Bet ir tuomet narsiai užpuolikus skynėt.
Buinūs tada buvo jūsų darbų vaisiai— 
Mums atneštą Spalio laimę jūs apgynėt.
Jūs darbe pradėtam spėka susikūrė 
Tokia, kad jos gale nebeturi rybų: 
Ir vėl ji barbarų antpuolį pradūrė— 
Armija Raudona didingų Tarybų.

A. Dagilis.

Į Pergalę, 
Laisvosios Tautos!
Į pergalę, laisvosios tautos! 
žengkit ir žengkit pirmyn, 
Daužkite pančius vergijos. 
Suteikite laisvę žmonėm.
Marguokite armijos garsios, 
Maršuokit pirmyn — su pulkais, 
Su tankais, kanuolėm, mortyrom, 
Su bomberių didžiais būriais!
Ant žemes, padangėj ir jūroj, 
Ore ir liaudies širdy, 
Lai kyla jūs pergalės garsas, 
Jis laime žydės ateityj. <U
Ginkluoti jūs meile tėvynės, ' 
Meile tautom pavergtom, 
Sutrypkite žaltį fašizmo, 
Suteikite laisvę greit jom.
Maršuokite, laisvosios tautos, 
Ir neškite laisvę visiem.
O amžiną kerštą plėšikam, 
Laisvės priešam prakeiktiem.

P. Pilėnas.

Sveiki, Partizanai!
TenK,už plačių jūrų tarp miškų žalių—
Mūsų broliai kaujas su priešu žiauriu.

Sveiki, partizanai, broliai lietuviai!
Jūsų vardą žino pasaulis plačiai.

Priešas jūsų bijo, kiekvienam žingsny
Jam mirtis vaidinas krūme ir griovyj.

Sveiki, partizanai, ir tt....
Jūs nebevergaujat, nelenkiat galvos,
Nebijot ir mirti jūs lauke kovos.

Sveiki, partizanai, ir tt....
Greitai jūs sulauksi! jau karius savus,
Raudonarmiečių lietuvių pulkus.

Sveiki, partizanai, ir tt....
Kuomet jau begs priešas,—fašistai “savi,
Jiems pastoti kelią būkit gatavi.

Sveiki, partizanai, ir tt....
Neužmirš tėvynė jūs žygių didžių,
Jūs drąsiai žygiuojat karžygių taku.

Sveiki, partizanai, ir tt....
P. Pilėnas.

labai svarbus,

Sherbin

kų skaitymo. Skaitytas laiškas 
nuo Lietuvai Pagalbos Komi
teto, raginant prisidėti prie 
trečio siuntinio Lietuvos kovo
tojams ir vaikučiams. Laiškas 
priimtas ir nutarta iš iždo tam 
reikalui paaukoti $10. šį kuo
pos pavyzdį turėtų pasekti ir 
kitos kuopos ir draugijos. Lie
tuvos broliams ir seserims pa
galba labai reikalinga. O tai 
jau ne pirma mūsų pagalba.

Štai kitas,
darbas, kurį atliko LDS 142 
kuopos nariai besidarbuodami, 
kad sukėlus fondą nupirkimui 
dviejų ambulansų, kurių vie
nas eis Amerikos Raudonajam 
Kryžiui, o kitas lietuvių pul
kams, eilėse Raudonosios Ar
mijos. Pagal blankas sekamai 
sukėlėme aukų :

P.’ Paulauskienė ir V. Sher- 
binienė $99.90.

J. Miliauskas ir J. Kazlaus
kas $65.50. •

J. Mažeika 
$63.

V. Sherbinienė ir V. Purti- 
kas. $33.75.

J. Purtikas $12.
J. Shadnikas $31.25.
M. Yurgaitienė $3.50.
L. Yablonskienė $3.
Viso per šias ypatas $311.90.
LDS 142 kp. aukavo iš iž

do $200.00.
Parduota knygelių $141.12 

vertės.
Spalių 10 d. parengimas daY 

vė pelno $129.11.
Viso kartu $782.13.
Gi mūsų kuopai kvota buvo 

$500, o sukėlėme daug dau
giau. Už tai daugiausiai gar
bės priklauso V. Shemberienei, 
pirmininkei mūsų kolonijos 
aukų rinkimo komisijos.

Dabar jau einam prie užbai
gos to prakilnaus darbo, tai 
yra, užbaigimui fondo kvotos, 
reikalingos dviem . ambulan- 
sams. Reikia pasakyti, kad bu
vo sunkus darbas ir turėjome 
daug keblumų, lietuviški kry
žiokai bandė visur kenkti. Bet 
mes savo tikslo atsiekėme ir 
tuo uždavėme didelį smūgį 
priešams.

. Darbas baigsis masinėmis 
prakalbomis, kurios įvyks sek
madienį, kovo 19 d., 2 vai. po 
pietų, LMD name, 142 Orr 
St., Soho dalyje, Pittsburghe. 
Ta diena nuskirta įteikimui 
ambulansų Amerikos Raudo
najam Kryžiui ir lietuvių pul
kams. Bus labai svarbūs kal
bėtojai ir puiki koncertinė pro
grama. .

Broliai ir seserys, Pittsburgh 
ir apylinkėj, visi esate kvie-' 
čiami dalyvauti šiame paren
gime, kad iškilmingai užbai
gus mūsų taip gražų ir prakil
nų darbą karo laimėjimo pa
galbai.

J. Mažeika, 
Kom. pirmininkas.

čia dar skelbiu paskutinės.-, 
blankos -vardus aukavusių:

E. Rakitas $5.
Joseph Kvedar $2.
Po $1: Jacob A. Molek, 

Mrs. Veronica Žukauskas, V. 
Belrv, Mrs. John Latosas, S. 
Norbuta, Tony Urbon, P. Na- 
zinckas, J. Grecius, J. Kiša, A, 
Mažeikytė, L. Mažeikytė, A. 
Kacinckas.

Po 50c: JMrs. Eva Lazdaus*. 
kis, V. Rupeikas. , Y
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Drauge skaitytojau: kai 
tik jūsų kolonijoj įvyksta 
koks nors svarbesnis įvykis, 
tuojau praneškite apie tai 
Laisvės redakcijai.
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Waterbury--Oakville, 
Conn.

(Tąsa)
Kareivis atsisėdo prie jo ant grėdų.
— Kas teisybė, tai teisybė! Bet, žino

te, užeina tokia valanda, kada maudžia 
'sielą. Ir reikia kam nors apie tai pasipa
sakoti. Ypač, jeigu jauti, kad jis supras 
viską kaip žmogus. Štai, aš dabar beveik 
namie, o didelio džiaugsmo ir nejaučiu....

— Kodėl?
— Štai, kaip visa tai pasidaro. Papa

sakosiu iš pradžių, iš tolo.... Vedžiau aš 
prieš patį karą. Radau sau kaime mergi
ną, gerą, net gražią, tiesa, išdykusią 
truputį. Apsigyvenome mes su Pranciš
ka folvarke, kuris šalia grafų sodybos... 
Prasidėjo karas. O grafuose taip atsiti
ko, vyresnysis sūnus, Edvardas (jo dva
rai prie Varšuvos), tarnavo rusų gvar
dijoje, o vidurinis, Stanislovas (jo dva
rai Galicijoje ir Ukrainoje), po mobili
zacijos tapo austrų karininku. Kai vo
kiečiai' užėmė mūsų apylinkę, jis buvo 
vietos įgulos viršininko adjutantas. Išei
na taip: kad ir kas laimėtų karą, Mo- 
gelnickiai vis tiek nepralaimės. I£vo 
prašomas, grafas Stanislovas pasiėmė 
mane pasiuntiniu. Ir viskas būtų nieko. 
Bet štai, kažkaip ponai pastebėjo Pran
cišką. Patiko jiems — padarė iš jos kam
barinę. Ji persikėlė gyventi į sparną prie 
rūmų. Pavedė jai patarnauti senajam 
grafui. Šis vis sirguliuoja. Kiauras nak
tis reikia jį prižiūrėti. Čia aš pradėjau 
pastebėti kažką nešvaraus. Nieko ji man 
nesako, tačiau matau — kenčia ji kaž
ko. Ateidavau pas ją iš miesto kiekvieną 
vakarą. Žiūriu vieną rytą (ji dar miego
jo) — ant jos krūtinės mėlynės, lyg kas 
sukandžiojęs būtų. Užsidegė mano širdis. 
Ko neužsmaugiau! Tada prisipažino, jog 
prie jos lenda senasis grafas. Sudraskė 
visą. Nėra kaip nuo jo išsigelbėti. Kada 
ji ėmė gintis, prigrasino, kad rytoj ma
ne išgrūs į frontą, o ją iš dvaro... Ir to
kių dalykų pripasakojo, jog aš visiškai 
pasiutau. Jam, senam biaurybei, seniai 
metas dvėsti! Žarnigalių maišas. Niekam 
netinkamas... Tačiau nors ir negali, o 
prie bobos lenda. Dantimis drasko... Visą 
dieną aš vaikščiojau, kaip proto netekęs. 
Atėjau naktį — jos nėra. Šokau į namą. 
Ėmiau laužti senio duris. Velnias žino, 
kas paskui atsitiko! Neatsimenu... Bet 
visi subėgo, neleido, nors aš ir mušiaus

kaip padūkęs! Grafas Stanislovas taip 
dėjo revolveriu per galvą, jog mane ne
gyvą išvilko į kiemą. Suėmė “už gir
tuokliavimą ir triukšmo kėlimą.” 0 ki
tą dieną — į ešaloną ir į frontą. Čia, pir
mai progai pasitaikius, ir pasidaviau ru
sams. Nugrūdo mus į Sibirą, į koncen
tracijos stovyklą. Prisikentėm ten var
go! Trisdešimt penkios kapeikos vienai 
kareiviškai galvai per dieną! O karinin
kams — septyni rubliai. Kareiviai krito 
iš bado ir šiltinės, o karininkija nė į ūsą 
nepūtė... Tada atėjo revoliucija. Septy
nioliktuosius metus prasitrainiojom nei 
šen, nei ten. 0 kai bolševikai paėmė už 
nasrų kuriuos reikėjo, čia ir mes, belais
viai, sukrutome. Tarp karininkų atsirado 
toks pagedęs bernas—vengras, leitenan
tas Šaino. Taip jis mums stačiai ir pa
sakė : “Laužkite, broleliai, sandėlius, 
čiupkite produktus ir aprangą!” Taip 
ir padarėme. Tik bolševikų revoliucija 
ten dar nebuvo atėjusi. Mus ir nugin
klavo. Šaino ir mus, kareivių vadus, už
darė į kalėjimą, karo lauko teismas ren
gėsi teisti. Bet čia prasidėjo sąmyšis! Bol
ševikai prisikasė ir ligi mūsų stovyklų. 
Visus paleido. Prasidėjo mitingai. Ir štai, 
dalis belaisvių nusprendė paremti bol
ševikus. Mūsų susirinko taip apie pus
antro tūkstančio, jei ne daugiau, —veng
rų, galicijiečių.... Daugiausia buvo raiti
ninkų. Apsiginklavome, gavome arklių. 
Paėmėme miestą. Atidarėme kalėjimą. 
Radome Šaino ir iš karto stačiai paklau
sėme: “Jeigu tu žmogus padorus ir at
jauti paprastus žmones, tai imkis vado
vauti ir veik.” Leitenantas ilgai negalvo
jo. “Pasistengsiu. Duokit,—sako, — ark
lį ir porą maųzerių!” Ir nuėjome smaig
styti rusų ponų karininkų. Ir taip man 
patiko, jog visą pusmetį nuo arklio ne- 
nusėdau. Leitenantas Šaino su belais
viais pasiliko vesti partizanų karo Toli
muosiuose Rytuose, o mane traukė ar
čiau namų. Atklydau į Ukrainą. Čia taip 
pat man darbo atsirado. Kariavau, kol 
patekau vokiečiams į nagus. Pasiuntė 
mane išžvalgyti kaimo. Užklupo patrulis. 
Gerai, kad nepasiėmiau ginklo. Palaikė 
belaisviu — seni dokumentai išgelbėjo. 
Stumdė mane, stumdė. Galop—paleido 
namo.

(Bus daugiau)

15 d. vasario mirė oakvillie- 
tis Thomas Dubauskas. Sirgti 
draugui T. Dubauskui visiškai 
neteko, ryte išėjus į darbą jis 
iki pietų išdirbo, parvažiavo 
namo skųsdamasis savo mo
teriai, kad kairiąją ranką la
bai keistai skauda ir už pus
valandžio mirė. Draugai Du
bauskai labai draugiški žmo
nės, visuomet lankydavosi į 
mūsų parengimus, be to, buvo 
Waterburio ALDLD 28 kp. 
narys ir Laisvės skaitytojas, 
prieš porą savaičių dar atsi
naujino Laisvę ir užsimokėjo į 
ALDLD 28 kp. duokles, tad, 
matomai, svajojo gyvent, bet 
beširdė mirtis ir pusamžiui pa
kirto kelią. 18 vasario T. Du
bauską palaidojo su bažnyti
nėmis apeigomis, turbūt, šei
ma taip norėjo. Tad gi liku
siai našlei M. Dubauskienei ir 
jų keturiom dukrelėm gilios 
užuojautos skaudžioje valan
doje.

16 vasario mirė Leon Bu- 
rauskas, waterburietis, šis 
žmogus irgi galėjo dar ilgokai 
gyvent, bet gamtos žiaurumui 
priešintis negalima.

Vasario 17 Vilijos Choro 
buvo sušauktas susirinkimas; 
kadangi tūlą laikotarpį Vili
jos Choras buvo nutraukęs pa
mokas dėl stokos vaikinų, ku
rie likosi pašaukti į armiją, 
tai susirinkime 
bėjus, nutarta, 
zuoti merginų 
kviesti senas
naujų pajieškoti ir pradėti lai
kyti praktikas. Turi mūs Vili
jos Choras dainuoti vien tik 
merginos, jei mūsų vaikinus 
pakvietė Dėdė Samas, taip 
bent pareiškė choro mokytoja 
B. Rasimavičiutė-Lucas, kuri, 
žinoma, niekuomet nesigaili 
triūso ir energijos dėl vado
vavimo choro. Be to, nutarta 
surengti parengimą, būtent, su
vaidinti veikalą ir dalį koncer
tinės programos, berods, bus 
rengiama bendrai su ALDLD 
28 kp.

tras iš kariuomenės gavo ke
lioms'1 dienoms atostogų. Pasi
kalbėjus su Marozais apie sū
nų, sako, sulaukėm, labai ap
sidžiaugėm.

Petras Maroza dar tik jau
nutis, bet nuo pat mažens bu
vo su Vilijos Choru ir dainavo 
ir vaidindavo veikaluose, da
bar gi kariuomenėj, tai linkim 
Petrui kuo geriausio pasiseki
mo esant Dėdės Šamo globoj, 
o jo tėveliams, broliui ir sesu
tėms likti su vilčia, kad Pe
tras, nugalėjęs priešą, grįš ir 
dalyvaus mūsų darbininkiška
me judėjime, taip, kaip pir
miau.

Moterų Tarptautinė Diena
Rengiamės prie apvaikščio- 

jimo Tarptautinės Moterų Die
no aštuntą kovo, ALDLD 28 
kp. išrinktoji komisija darbuo
jasi. Apvaikščiojimas1 įvyks 8- 
tą kovo, trečiadienį, 7:30 vai. 
vakare, 103 Green St., apati
nėj svetainėj. Turėsime dvi 
kalbėtojas: S. Sasnauskienę iš 
Brooklyn, N. Y. ir vietinę K. 
Stanislovaitienę, tai dabar tik 
norisi priminti waterburie- 
čiams, kad nepamirštų taip iš
kilmingos dienos, ypatingai 
moterys nepamirškime, kad 
moterų diena mums svarbi ir 
turime iškilmingai apvaikščio
ti.

Baltimore, Md
19 d., LDS 48 kuo- 
surengus vakarienę 
Viskas gerai pavy-

Vasario 
pa buvo 
ir šokius, 
ko, buvo daug žmonių, daug
jaunimo. Liks pelno nuo pa
rengimo. Ačiū priklauso drau
gėms ir draugams, kurie dar
bavosi ir aukavo. J. Pivariu- 
nienė aukavo didelį sūrį, Ona 
Yuškauskienė gražų pyragą ir 
daug dirbo tą vakarą. Prie pa
ruošimo vakarienės dirbo: A. 
Ekevičienė, O. Paserskienė, V. 
Ekevičiutė, A. Vitkienė. J. 
Balsys buvo pirmoj vietoj pla
tinime tikietų ir K. Malinaus
kas dirbo už baro. Varde ko
misijos tariu visiems didelį 
ačiū.

PRANEŠIMAI 
Iš KITUR 

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. ruošia parengimą 

vasario 27 d., 2 vai. dieną. Labor 
Lyceum, 15-17 Ann St. Harrisone. 
Rengiame labai geram tikslui, ka
res bonų pirkimui ir nukentėjusiai 
Lietuvai gelbėti, dabar ir po karui. 
Kviečiame visus geros valios lietu
vius dalyvauti, smagiai praleisite 
laiką. Bus skanių naujoviškų valgių, 
todėl ir nevalgę atėję, nesirūpinki
te, gausite pakankamai. — Kom.

(46-47)

J. Paserskis

AR JAU DAVEI DOVA
NU LAISVĖS BAZARUI?

NEW BRITAIN, CONN.
Sekmadieni, vasario 27 d., 2 vai. 

dieną įvyks masinis lietuvių susirin
kimas, Liet. Salėje, 354 Park St. 
Bus kalbama daug svarbių dalykų 
liečiant Lietuvą ir jos žmones,'taip
gi kaip galėtume gauti Lietuvai šel
pimą nuo Raudonojo Kryžiaus. Kal
bės Mrs. Stanislovaitienė iš Water- 
burio, ir apsiėmė pribūti kalbėtojas 
nuo Raudonojo Kryžiaus. Kviečiame 
visus dalyvauti. įžanga nemokama. 
Ruošia Demokratinių Amerikos 
Lietuvių Tarybos Skyrius. (45-47)

Haverhill, Mass
kp. laikė susirinki-
30, 1944, Lietuvių

Kliube, River St.

Du jugoslavai jaunuoliai, 14 ir 15 metų amžiaus, su
žeisti, bet didžiuojasi savo žygiais prieš nacius. Jie yra 
partizanai.

LLD 85 
mą sausio 
Gedimino 
Kadangi per ilgą laiką netu
rėjome susirinkimo ir pasitai
kė nauji metai, tai susirinki
mas ir išrinko naują valdybą.

Pereitais metais Literatūros 
Draugiją* padirbo gana smar
kiai, ypatingai rinkime drabu
žių dėlei Lietuvos ir Rusijos 
žmonių. Surinkta netoli 800 
svarų visokių drapanų. Drabu
žių rinkimo komisija pasiliko 
ir ant toliau, tai draugai, ku
rie tik turite drapanų, praneš
kite šiom draugėm: A. Rač
kauskienė, M. Jacumskienė 
arba A. Pereson. Tel. 5762R, 
tai tos draugės pasiims.

Nauja LLD valdyba išrink
ta sekanti:

Organizatorius V. 
čius, prot. raštininkė 
son, fin. raštininkė 
kauskienė, iždin. A. 
brauskas.

Linkiu šiems draugams dirb
ti kuo smarkiausiai.

Sausio 3-čią dieną išėjo į’ 
laivyną draugas Petras Ja- 
eumskas. Draugas Jacumskas 
buvo Lietuvių Gedimino Kliu- 
bo prezidentas ir LLD 85 kp. 
protokolų

Kovo 4 
kare, bus 
Gedimino
vietinė LDS 136 kp. Kalbėto
jas, vienas iš geriausių, “Tie
sos” redaktorius, J. Gasiūnas. 
Draugas Gasiūnas kalbės die
nos klausimais ir daug naujo 
ir gero mums pasakys, tai visi 
vietiniai ir apylinkės draugės 
ir draugai, į prakalbas, nes 
nežinia, kada vėl gausime pro
gą išgirsti

Kansevi- 
A. Pere- 
A. Rač- 
P. Dam-

VILNIES

KALENDORIUS
1944 Metam

raštininkas.
d., 7 valandą va- 
prakalbos Lietuvių 
svetainėj. Rengia

Turiningas moksliniais raštais, istorinėmis 
informacijomis ir poezija.

Tuojaus Įsigykite tą svarbią knygą ir naudokitės jaja.

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

plačiai apkal- 
kad suorgani- 
grupę, reikia 
dainininkes ir

Šiomis dienomis mūsų gerie
ji draugai Marozai linksmai 
leido savaitę, nes jų sūnus Pe-

gerą kalbėtoją.
O. Straznikiutė.

I• VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Tol. STagg 2-0788
NIGHT — HAvemeyer 8-1158,

BE 100% 
WITH YOUR

buyvMonds

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 

kampas Inman St., arti Central Skv. 
CAMBRIDGE, MASS.

Tel. TRObrldge 6830
OFISO VALANDOS: 
10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare 
Nedėliomis ir šventadieniai*

Franas ir Anna Dapšiai, 
Laisvės skaitytojai, turi nuo
savą biznį (Rendezvous Res
taurant), 685 N. Riverside St. 
Tūlą laiką F. Dapšis nesijautė 
gerai ir 15 vasario turėjo at
sidurt į ligoninę. Franas Dap
šis randasi Waterbury Hospi
tal. Draugai, kuriems aplinky
bės leidžia, atlankykite, o nuo 
savęs linkiu greito pasveiki
mo.

Man truputį keistoka štai 
kas. Kuomet mūsų draugės de
mokratinio veikimo darbuoto
jos susirinkimuose tituluojasi 
pradėdamos kalbą į draugą, 
Mr. ar Mrs. Publikoj gal tas 
ir gerai, bet tarpe pačių orga
nizacijos draugų susirinkime 
ir pridėti Mr. ar Mrs., tas at
rodo lyg kad netinka. ■

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

J. GARŠVA
Graborlus-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 R-«77n

I GREEN STAR BAR & GRILL.f
Lietuviškas Kabaretas

F. W. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

8150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

426 SO. 5th STREET
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508 <b

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

BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 
kavalkuj, užsisąkykite iš aukoto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

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

Telefonas EV. 4-8698
459

(Skersai nuo Republic Teatro)

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojam akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

(Mes esame darę regėji- 
m0 Paisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip-

V Tf gi jų šeimoms ir jų pa-
X. ei j antams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 2-8842

CHARLES J. ROMAN
‘ • (RAMANAUSKAS)

| LAIDOTUVIŲ
BSBlI direktorius

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

tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti

; 1113 Mt. Vemon Si.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Penktas Puslapis

Lenkų Ponai Atmeta 
Churchillo Siūlomą 

Curzono Liniją

Montello, Mass

London, vas. 25. — Emi
gracinė Lenkijos valdžia į- 
teikė prieštaraujančią notą 
A. Edenui, Anglijos užsie
nių. reikalų ministeriui. 
Lenkų valdininkai nesutin
ka su anglų premjeru Chur- 
chillu, kuris šiomis dieno
mis pareiškė, jog gana tei
singas yra Sovietų pasiūly
mas, kad pokarinis rubežius 
tarp Sovietų Sąjungos ir 
Lenkijos turėtų abelnai eiti 
palei Curzono liniją, kurią 
Aukščiausioji Talkininkų 
Taryba nužymėjo po praei
to pasaulinio' karo.

Lenkų valdžia dabar vėl 
atmetė Curzono Liniją. 
Londoniškiai Lenkijos val
dininkai kartu pareiškė ne
pasitenkinimą ir dėlei vaka
rykščios anglų ministerio 
Edeno kalbos, kur jis švel
nino Churchillo pareiškimą.

Churchillas, beje, sutiko 
su Stalino pasiūlymu, kad 
Lenkijai turėtų būt priskir
ta kai kurie Rytinės Prūsi
jos plotai. Tai būtų kaip ir 
atlyginimas už Vakarinę 
Ukrainą ir Vakarinę Bal
tarusiją, kurios grąžinamos 
Sovietų Sąjungai.

limą žmoną ir daug kitų gimi
nių.

Tai jau trečias jaunuolis mi
rė staigiai, kurie tarnavo Dė
dei Šamui. Prieš kalėdas Maz
gelių sūnus norėjo tėvams pa
daryti “surprise” ir lėktuvu 
parskristi svečiuosna. Kelionėj 
lėktuvą ištiko nelaime- ir -jis 
užsimušė. O pirm to jis septi
nis kaltus skrajojo bombar
duoti priešus ir vis sėkmingai 
sugrįždavo. Tėvai turėjo dide
lį širdies skausmą. Jo kūnas 
buvo parvežtas uždarytame 
grabe ir neleista atidengti.

Prano ir Onos Tarvainių sū
nus tarnavo karo laivyne, jam 
sukant lėktuvo propelerį, bu
vo pagauta ranka ir jis užmuš
tas ant vietos. Jo kūnas buvo 
parvežtas pas tėvus.

Agnes ir Kazio Vaičiūnų sū
nus buvo skaitomas, kad jis 
žuvo laike japonų užpuolimo 
ant Perlų. Uosto. Bet vėliau 
karo departmentas patyrė ir 

---- . ----------------------- pranešė, kad jis yra gyvas, tik 
Kiela (Joe Kelly). Iš vakaro! japonų nelaisvėj.

Žolynas.

Pradėjo organizuotis vietinė 
Demokratinių Lietuvių Tary
ba. Komitetus jau išrinko Lie
tuvių Literatūros Draugijos 6 
kuopa ir Liet. Darbininkų Su
sivienijimo 67 kp. Manoma, 
kad prisidės ir kitos organiza
cijos, nes pagalba Lietuvai la
bai svarbus ir reikalingas dar
bas.

M. žarauskienė, Vinco ža- 
rausko žmona mirė pradžioje 
šių metų. Paliko nuliūdime vy
rą, sūnų, 
giminių.

Justina 
go žmona
rio. Ji prigulėjo prie Biručių 
pašalpinės draugystės. Paliko 
nuliūdime vyrą, dukterį, žen
tą ir sūnų, kuris tarnauja ka
riuomenėj, taipgi ir kitų gimi
nių.

Vasario 7 dieną mirė Juozas

marčią ir daugiau

Grigienė, Petro Gri- 
mirė pradžioj vasa-

Binghamton, N. Y HELP WANTE—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HITLERININKAI MASINIAI 
ŠAUDO PRANCŪZUS

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis. — Paleistas 
iš Francijos, amerikietis 
Ralph E. Heinzen, United 
Press korespondentas, pra
nešė, jog praeitą savaitę 
Franci jo j tapo sušaudyta 58 
patrijotai, nacių priešai. 
Vienus nusmerkė mirt kari
niai vokiečių teismai, o ki
tus — patys francūzų faši
stų teismai.

Žinios iš patikimų šalti
nių rodo, jog visa Haute- 
Savoy sritis, pietinėje Fran
ci joje, liepsnoja francūzų 
patrijotų kautynėmis ir sa
botažo veiksmais prieš hit
lerininkus.

buvo sveikas, bet vėliau stai
giai susirgo. Kas tai jį parve
dė į namus. Ryte moteris jį ra
do pusiau gyvą. Vėliau mirė. 
Moteris ir vaikai yra tikinti, 
bet velionis, būdavo, darydavo 
iš kunigų juokus, tai ir liko 
palaidotas į miesto kapus. Pa
liko nuliūdime 4 dukteris, mo
terį, vieną sūnų ir daug gimi
nių. Priklausė prie Vienybės 
Pašalpos Draugijos ir prie Lie
tuvių Piliečių Kliubo. Buvo 
apie 60 metų, amžiaus. Jis ir jo 
moteris iš Lietuvos paeina iš 
Alizavos miestelio. Veik visą 
laiką dirbo W. L. Douglas 
Shoe Co.

Tėvams sudarė daug rūpes
čio netikėta mirtis daktaro lei
tenanto A. P. Kuliešio, kuris 
tarnavo karo laivyne nuo 1940 
metų ir buvo paaukštinta už 
nuoširdumą ir gabumą. Tė
vams daug pinigų kainavo sū
nų išleisti daktaro mokslą. 
Tarnaudamas laivyne jis iš- 
plaukiojo plačiai jūromis, apie 
Fiji ir Honolulu salas ir kitur, 
jiems lydint konvojus jis nuo
širdžiai prižiūrėjo sergančius.

Vėliau daktaras buvo par
važiavęs į Newport, R. L, bu
vo vedęs su J. West (Vaske
vich) iš Montello žmona. Ir 
štai staigiai susirgo širdies li
ga ir mirė vasario 7 d. Jo kū-. 
nas buvo parvežtas pas tėvus 
ir militariškai palaidotas. Pa
liko nuliūdime tėvus, brolį, ku
ris tarnauja laivyne, savo my-

South Coventry, Conn
Už Žmonijos Laisvę Žuvo Lei

tenantas A. R. Krasnickas , 
Draugė Anna Krasnickiene 

pradžioj lapkričio, pereitais 
metais gavo laišką iš vyriau
sybės karo department©,' kur

■ » ..
- r tWW

-

bombarduo-
New Britain

Krasnickiene 
ir telegramą,

Leit. A. R. Krasnickas 
buvo pranešta, kad leitenan
tas Alfredas R. Krasnickas žu
vo lapkričio 2 d 
damas japonus 
saloje.

Vėliau drg. 
gavo kitą laišką
kuriame pranešė, kad jos my
limas sūnus, kuris buvo nariu 
bombininko, užmuštas laike 
bombardavimo priešo. Karo • 
komanda, taipgi draugai leite
nanto Krasnicko — lakūnai — 
išreiškė motinai gilią užuojau
tą. Jie pabrėžė, kad Įeit. Kras-, 
niekas buvo narsus kovūnas už 
žmonijos laisvę.

Drg. Krasnickiene teikia ži
nių, kad jos mylimas sūnus 
Alfredas buvo tik 20 metų 
amžiaus. Tai reiškia, pačiame 
gražume gyvenimo.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 20 kuopos susirinkimas 
įvyko vasario 4 d., Lietuvių 
svetainėje. Narių dalyvavo vi
dutiniai. Parengimų komisija 
pranešė, kad dar nieko nenu
veikė, nes užimta kitais dar
bais. Ligoių lankymo komisi
ja pranešė, kad aplankė 6 li
gones, būtent: W. Slaveckie- 
nę, P. Bakšienę, E. Misulevi- 
čienę, M. Mikolajūnienę, E. 
Timkūnienę ir O. Girnienę ir 
įteikė joms po dovanėlę.

Komisija kolektavimui na
rių duoklių raportavo, kad jau 
daug narių susimokėjo .duok
les, bet yra dar ir nemokėju
sių, pas kuriuos reikės apsi
lankyti į namus.

Literatūros platinimo agen
tė O. Girnienė raportavo, kad 
ji pereitais metais atnaujino 5 
Laisvės skaitytojus.

Nutarta priimti rezoliuciją, 
reikalaujančią, kad būtų su
teiktos teises kareiviams bal
suoti laike prezidentinių ir ki
tų rinkimų. Rezoliucija pa
siųsta šios apylinkės kongres- 
manui, kad jis stotų už teises 
kareiviams. Nutarta paaukoti 
iš iždo $10 agitacijai už ka
reivių teises.

Kol kas, mūsų mieste nieko 
nėra organizuotai veikiama 
Lietuvos žmonių gelbėjimui, 
nors jau trys organizacijos tu
ri išrinkę savo atstovus, bū
tent: LDS 6 kuopa 2 atstovus; 
ALDLD 20 kp.—3 ir Moterų 
Skyrius—4. Ar ne laikas jau 
organizuotai imtis už darbo, 
kaip tai: rinkti drabužius, pi
nigų aukas ir kitokią pagalbą ? 
Raudonoji Armija veda didvy
riškas kovas ir kasdien artėja 
Lietuvos link. Dabar reikalin
ga pagalba lietuviams, gyve
nantiems giliau Sovietų Sąjun
goje, o kada Lietuva bus iš
laisvinta, tai jos dar daugiau 
reikės Lietuvos žmonėms. Lai
kas jau dabar dirbti.

Gauta iš Demokratinių Lie
tuvių Tarybos graži brošiūra, 
kurioj aprašomi Demokratinių. 
Lietuvių Suvažiavimo darbai. 
Ji labai pigi, tik 10 centų. Par
duoti bus nesunku. Tarpe de
legačių surašo yra klaida, pra
leista mūsų 
vardai: M.
Žemaitienės, 
suvažiavime.

Moterų Skyriaus 
Korespondentė.

LATHE DARBININKAI
PATYRĘ

J. M. GILMOUR
151 LAFAYETTE ST.

N. Y. C.

VYRAI—VYRAI 
REIKALINGI 

5—DIENŲ SAVAITĖ 
75c Į VALANDĄ ‘ 

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

(49)

nors

prisi- 
tiek

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Gerai, kad susiprato, 

taip baisiai pavėluotai.
Turime būti atviri ir 

pažinti, kad nedirbame
dėl Lietuvos žmonių,, kiek tu
rėtumėme dirbti. Keli tūkstan
čiai dolerių turėtų pavirsti ke
letu desėtkų tūkstančių. Tie 
keli desėtkai pundelių turėtų 
pavirsti tūkstančiais pundelių. 
Tie keli šimtai drapanų turė- 
rėtų greitoje ateityje virsti to
nais !

Taip reikėtų dirbti dėl Lie
tuvos .žmonių.

Neužilgo Lietuva bus išlais
vinta. Ką gi mes galėsime Lie
tuvos žmonėms tuoj aus pasiųs
ti?

Labai mažai — apgailėti
nai mažai!

Yra tokių lietuvių kolonijų, 
iš kur tėra gauta vienas kitas 
doleris aukų, o negauta nei 
vieno pundelio, nei vienos net 
padėvėtos drapanos!

Ar tai taip tie lietuviai myli 
savo senąjį kraštą!?

.$2.00 
40c 
15c 
10c 
25c 
25c 
25c 
25c

35c

15c

miesto delegačių 
Kulbienės, ir A.
kurios dalyvavo

VYRAI
Nuolatinis darbas. 

GERA ALGA.
Priskaitant viršlaikius.

chocolat-menier
Clinton & 12th St. Hoboken, N.

Rector 2-3857 or Hoboken 3-2037

MERGINOS
Lengvas fabriko darbas. 

GERA ALGA.
NUOLATINIS DARBAS.
Patyrimas nereikalingas.

JIM
433 Broadway, N. Y. C. (arti Canal)

(49)

6.

7.

8.
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LJ<TUV^K4
GERIAUSIA DUONA 
SCHOLES BAKING 
532 Grand Street, Brooklyn

Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir 
Visokius Pyragus Bei Keiksus

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

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

Kitas jos sūnus, kuris yra 23 
metų amžiaus, taip pat tar
nauja orlaivyne, yra mechani
kas ir išvežtas į Angliją. Tre
čias sūnus dar yra tik 14 me
tų, kuris gyvena pas motiną.

Reiškiame drg. Krasnickie- 
nei gilią užuojautą jos šioj nu
liūdimo valandoj I

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

serga, tas yra sabotažnikas savo svei
katos. Tad nebūk toks užsispyrėlis, atsi
lankyk į mūsų Krautuvę ir susipažink su 
geru maistu ir vitaminais, būtent:
Čielų grūdų ruginė, kvietinė, Soya duona 
ir pyragaičiai. Jeigu papr&sta kava pada
ro jus nervųotu ir negali naktims užmig- 

. ti, tai pas mus galite gauti Coffee Sub
stitute. 100% tikro bičių rpedaus. Mėsos 
vietoje, galite gauti Meat Substitutes, ku
riems atsibodo mėsą valgyti arba Dakta
ras užgynė. Amerikoje tūkstančiai žmo
nių valgo meat substitutes ir jaučiasi pa
sitenkinę. Taipgi užlaikome "Diabetic ir 
Reducing Diet’’ maistą, tikrai gero Wheat 
Germ, Brewers Yęast, Vitamin Ė, ir se- 
kanĮių dalykėlių ir tabletėlių:
1. ADIRON tabletėms, kurie jaučiasi vi

sados pavargę arba turi mažakraujystę. 120 tab. $1.50, 300 tab. $3.00.
2. SODEOM tabletėlės dėl Rheumatizmo, Arthritis, Neuritis, 

iš Jūrų žolelių ir daugiau turi mineralų negu vaisiai ir 
300 tab. $2.50.

3. Balanced Brand Vitamin-B-Complex tabletėlės dėl viso kūno 
ir gero apetitto. 250 tab. $2.30, arba dvi bonkos už $4.10.

4. Balanced Brand Vitamin A ir D Capsules tiems, kurie tankiai slogas 
pagauna žiemą arba vasarą. 100 capsulių $1.50, dvi bonkos už $2.75.

5. SEA-VO-KRA tabletėlės dėl Peptic Ulcers. 100 tab. už $1.50? 
PHOSPHO B tabletėlės nervų sustiprinimui, kurie jaučiasi nervuoti; 
už 500 tab. $1.95.
Balanced Brand P. B. LAK tabletėlės, sudarytos iš geriausios rūšies 
žolelių, nuo vidurių užkietėjimo. Vienas doleris.
C. P. L. No. 18 tabletėlės, kuriems p(o valgio išpučia vidurius, darosi 
gazų. 250 tab. $1.50.

9. VHF tablętėlės, turintiems aukštą kraujo spaudimą. $1.50.
Maistą ir vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite ar-, 

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

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

• ■ ■ u ’-f* ■M

sudarytos 
daržoves.

sveikumo

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Kantičkos, Giesmių Knyga 
Kapitonas Fogelis, apysaka 
Girtuoklių Linksmos Dainos .... 
Apie Dangų, Saulę ir Žvaigždes 
Mikaldos Pasakojimai ................
Duktė Marių, graži apysaka .....
Duktė Gyvena Pūstynėje .........
Burykla ir Burtininkas .............
Lengvas Būdas Išmokti Angliš

kos Kalbos ....................... .....
Naujas Būdas Išmokt Gražiai 

Rašyti ........................ ...........
Sveikata Ligoniams, knygelė ap

rašo apie 350 vaistiškų žolių.. 25c
Eustakijušas, gražūs apskaity

mai iš senovės laikų, 128 pusi. 35c 
Velniškas Tiltas per Nemuną, 

Erodas Boba ir Duktė Malio- 
riaus ......................................

Praloto Olšausko Darbai ir 
Nuopelnas, su paveikslais .

Kantičkos Apie Keplos Kančias 
Lietuviška Virėja su 450 visokių 

receptų, kepimui, virimui, ke- 
navimui ir tt........................... 1.00

Tūkstantis Naktų ir Viena, dalis 50c 
Karvės Nauda ir sūrių padarymai 25c 
Sapnų Knyga su Paveikslais, 

apdaryta ..........  $1.25
Sapnų Knyga, anglų kalboje, iš

aiškina apie 10,000 skirtingų 
sapnų, arti 700 pusi., kaina $2.25

Daktaras Namuose, anglų kal
boje, su daugeliu paveikslų; 
su paveikslais vaistinių auga
lų ir apie žmogaus kūno sis
temą. Su daugeliu gerų re- 

/ ceptų. Aprašoma visokios li
gos ir kaip nuo jų gydytis. 
Apie 1000 pusi., kaina ... $8.50

žolių Arbatos:
Pailių Arbata arba Mostis po 
Nuo Kosulio, Dusulio ...............
Nervų ir nuo Sutukimo, po '.......
Inkstų Kraujo Valytojas, po .....
Nub Kosulio, Dusulio .................
Vyriškumo Pataisymui ...............
Vidurių Liuosuotojas ..................
Išvarymui akmenėlių, kad ne

šlapinti ’ lovoj, po ............  60c
Nuo ųžsisenėjusio kataro,

Hay Fever ................  85c
Nuo nemalonaus kvapo ............. 85c
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) 85c 
Nuo romantiškų sausgėlių ....... 60c
Trejanka, stambios šaknys ....... 60c
Nuo Cukrinės Ligos ..................  85c
Nuo Sutukimo Žolės ..................  85c

Visokios Žolės yra pakeliuose su 
nurodymais, kaip jas vartoti.

M. ŽUKAITIS, 
334 Dean St.. Spencerport, N. Y.

-j ''j""1   -r—1 ■ 7......... ..................... .....

35c

20c
15c

85c 
. 60 
85c 
60c 
60c 
Š5c 
60c

WHOLESALE AND RETAIL 
Bęer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GBt 18061 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 6314 
Bay Parkway, Borough of ^Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

SIH KLEY GOLDMAN
6314 Bay Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
CL 76 has ’ ’ .. .. ...
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 75 Montague St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings ,to be .consumed 
on the premises.

THE HEIGHTS CASINO
75 Montague 'St., . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
L 1018 has beąn issued to the undersigned, 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Liaw at 5009 — 8th Ave., Bprough of Brook
lyn, County of Kings, to be Consumed off the 
premises.

HARRY SILVERMAN 
Co-op.' Wine. & Liquor Cq.

5009 — 8th Aį-e., ' ’ Urwl^yn, N. Y.

■ n>. 11 | '.^p. ’■ ,

been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage' Con-

(49)

J.

Reikia DŽIANITORIAUS berniukų ir mer
gaičių būdinke. 4 moderniškų kambarių ap- 
artmentas su refrigerator. Gasas, elektra, ir 
(randa nemokamai. $125 mėnesinė alga. Daliai 
laiko duodama pagęlbininkas. Children’s Aid 

Society, 219 Sullivan St., Manhattan.
ALgonųuin 4-3074*

(48)

SANDELIUI VYRAI AR BERNIUKUAI. Pa
stovus darbas. Gera alga pradžiai. Sekmadie

niais nedirbama ir nėra naktinio darbo.
CHARLIE LANDAU 

132 Nassau St., N. Y.
(48)

\ OPERATORIAI
Prie jaunų merginų ir vaikų koatelių.

LYN COAT CO.
153 Roebling St., Brooklyn
(arti Williamsburgh Tilto)

(48)

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

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

(52)

AUTO MECHANIKAI
VIRŠIAUSIOS ALGOS, PUIKIAU
SIOS DARBO SĄLYGOS, JSISKAI- 
TO VAKACIJOS IR APMOKAMA 

ŠVENTES. VIRŠLAIKIAI.
AMERLING CHEVROLET

1818 54TH ST., BROOKLYN, N. Y. 
BEACHVIEW 2-4800.

(48)
SUPERINTENDENT

3 kambarių apartmentas. Gali dirbti ir kitur.
27 šeimų namas. Skambinkite 

CUMBERLAND 6-4171
(52)

TROKŲ DRIVERIAMS 
PAGELBININKAI

TURINTI NUOVOKĄ PRIE LEDO 
IR ANGLIES. 

GEROS ALGOS 
Kreipkitės

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

Phone CIRCLE 7-5297
(52)

TURRET LATHE 
v ENGINE LATHE 

INSPEKTORIAI 
PAPRASTI DARBININKAI 

APVALYTOJAI
DIENOM IR NAKTIM

U. S. Employment Service 
600 Bloomfield Ave., Bloomfield, N. J.

arba
Specialties Mfg. Co., Inc.

35 FERRAND ST., 
BLOOMFIELD, N. J. • 

Vienas Blokas Nuo Bloomfield’ Center
(51)

AUTO MECHANIKAI
Taipgi

BLĖTOS METALO APDIRBĖJAI
TRIMMERS AND SPRAYERS

Dideli uždarbiai greito darbo pagrindais.
CADILLAC

521 West 57th St., N.Y.C.
(47)

PAPRASTI DARBININKAI
Viduj fabriko darbas. Būtina pramonė. Nuo

latinis darbas. Proga išsimokyti biznio.
ŠEŠIOS 8 VALANDŲ DIENOS.

Laikas ir pusė viršaus 40 valandų.
PRADŽIAI 65c.

STEIN-DAVIES CO.
11-35 48th Avė., 

LONG ISLAND CITY.
(47)

REIKALINGI 
VYRAI IR BERNIUKAI

VIRŠAUS 18 METŲ AMŽIAUS
GERA ALGA

Darbininkai iš būtinų veiksmų nebus 
priimami.

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

HOBOKEN, N. J.
(X)

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
VYRAI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
$25.50 f SAVAITĘ. NUOLATINIS DARBAS.

VAKACIJOS. KREIPKITfiS Į 
HOUSEKEEPER

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

(X)

BERNIUKAI—VYRAI
BENDRAM FABRIKO DARBUI

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

reikia turėti paliuosavimo pareiškimo.
INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th St. ir 4th Ave. 9-tos lubos.

(49)

VYRAI—BERNIUKAI
Fabrike pagelbininkai, prie sporos rupinės 
medžiagos, Gera alga, vafcacijos ai>inokamos.

ERNEST CHANDLER 
173 Wooster St.

(3-čios lubos) (50)

DALIAI LAIKO 
PIŲNAM ĘAIKUl 

LAIVŲ APTARNAUTOJAI
KREIPKITĖS

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

(48)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKALINGA OPERATORIŲ
Dirbti ant Single Needle mašinų. 

LENGVAS DARBAS. GERA ALGA.
GALLINA & SANTIGLIA
500 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

(«)

MERGINOS—JAUNOS MOTERYS. Nepaty- 
rusios, 40 valandų. Laikas ir pusė už virš
laikius. Pokarinės progos. CANDEX CO.» 

187 Duane St., City.
............................................................................. (49) 

m į... -.. -i"- ■' " -__         ■>»>
MOTERYS

Valymui fornišiuotų apartmentų. DALIAI 
LAIKO IR PILNAM LAIKUI.

$22 J SAVAITE
FLUSHING 3-3338.

(40)
OPERATORES

Patyrusios ant suknelių. Nuolatinis darbas. 
Gera alga.

WOHL,
253 W. 26th St. (12-tos lubos)

 (49)

MERGINOS 
MOTERYS 

MERGINOS
Mokytis statymo operacijų: gera al
ga; nuolatinis darbas. Kreipkitės 
ART METAL WORKS. 7 MUL- 
BERRY STREET, kampas Centre 
St., NEWARK. Iš būtinų darbų rei

kia paliuosavimo pareiškimo.
MERGINOS 
MOTERYS 

MERGINOS
(«)

MERGINOS
Patyrusios operatorės ant bliuskučių (blouses).

GERA ALGA. 
NUOLATINIS DARBAS.

TOLENTINO
183 EAST 123RD ST. 

LEHIGH 4-9345
“i (62)

MERGINOS-MOTERYS
AMŽIAUS 16 IR VIRŠAUS

Lengvam fabriko darbui. Patyrimas nerellęa- 
lingas. Gera alga mokinanties. Nuolatinis 
darbas. Penkios dienos, 40 valandų savaitė. 
Prisideda mokestis už viršlaikius. Kreipkitės 
ARGYLE* PACKAGING CO., 183 MONROB 
ST., NEWARK, nuo 9 iki 5, ar skambinkit* 

MI. 2-2152.
(Ml

MOTERYS
DžIANITORYSTĖS DARBAS *
PILNAM AR DALIAI LAIKOf (

KREIPKITĖS \
WESTERN ELECTRIC CO.

6600 METROPOLITAN AVĖ.,
MIDDLE VILLAGE, N. Y.

Paliuosavimo Pareiškimas—USES Pritariama, 
Reikalingas

_______________ (Ui
MOTERYS

Patyrimas Nereikalingas 
Atrinkimui Vilnonių ir Medvilnės Audinių 

GEROS ALGOS. NUOLAT.
VIRŠLAIKIAI EKSTRA

ATLAS WASTE MFG. CO. 
Cooper Ave. & Dry Harbor Rd., 

GLENDALE, L. I.
MATYKITE MR. NUNNS.

(4JI

OPERATORES
Patyrusios prie rupaus audimo. Gera algą 

Apmokamos vakacljos. 
ERNEST CHANDLER 

173 Wooster St., 
(3-ėios lubos)

MERGINOS ~
Lengvas statymo darbas prie 

žaislinių daiktelių.
40 VALANDŲ, 50c I VALANDĄ 

Laikas ir Pusė Už Viršlaikius
DE LUXE GAMES
135 PLYMOUTH ST., 
BROOKLYN, N. Y.

(60)

(4«)
MERGAITCS-OPERATORfiS

Valdžiai medvilnės marškinių siuvimą*. Sek
cijinis darbas. Nuolat.

S. H. WEISER’S SONS, 
102-108 West Hth St.

, (49)

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

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

WOrth 4-6856.___ _-_ J|
VIEŠBUČIŲ DARBININKĖS

KAMBARIŲ TVARKYTOJUS
MAUDYNIŲ PRIRUOŠĖ JOS
$21.25 I SAVAITĘ. KREIPKITfiS J 

HOUSEKEEPER '
HOTEL ST. GEORGE

PINEAPPLE ST., BROOKLYN, N.Y.

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS fabriko darbas

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

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

t

.?•

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.

\ (47)

Į'

MERGINOS-MOTERYS
16 45

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
Patyrimas Nereikalingas. 
Malonios darbo sąlygos.

Kreipkitės bile dieną nuo 8 v. ryto iki 6 v.v. 
Iš būtinų pramonių reikia paliuosavimo.

PROTEX PRODUCTS CO.
61 BISHOP STREET, 

JERSEY CITY, N. J.
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Segtas Puslapis
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‘Norway Replies!’

kiekvieną šeštadienį!

dra- 
galės

nu- 
kai-

7th AVENUE, 
tarp 41 ir 42 Sts. 
WI-7-9686

W. 44th St., New Yorke, 
skambės po visą pasaulį, 
po balsas milionų amerikiečių.

Pirmutine Oficialė Istorija Norvegijos Didvyriško 
Vaidmens II Pasauliniam Karui Laimėti

duodami lygiai 
paprastu pietų 
alkti. Per pie- 
tolima svečia € V

EXTRA patrauklus priedas:

“BEFORE THE RAID’’
Sujudinanti istorija Norvegų sukilimo prieš 

Nacių tironiją.
Nuolat nuo 9 A. M. — Vidunaktį rodomaSTANLEY THEATRE

■M

uz

ROGERS

LADY in the DARK

ORSON WELLES

meilių istorija 
skaisčios spalvos 
net jums žadą

t 
I

RAY MILLAND WARNER BAXTER

Jūs dar niekados nematėte tokio gau- 
singai-grožiško, tokio stebėtinai pa
trauklaus judžio, kaip ši sujaudinanti 
slaptųjų moteries 
blizgančios scenos, 
maloni muzika ... 
ims!

GINGER
kaipo spindinti, meili. ..

™ radio CITY MUSIC HALL ROT™ ER
DIDYSIS JAUSMINIS MOŠŲ LAIKŲ JUDIS... SU DIDŽIAU
SIOMIS JAUSMINGUMO ŽVAIGŽDĖMIS!
Labai gražus, žavįs ir didis judis.

JOAN FONTAINE

JON HALL * MISCHA AUER 
IR DAR ASMENIŠKAI * XAVIER 
CUGAT ir jo Orkestras, su LINA 
ROMAY, DEL CAMPO, DON ROD
NEY-, CUGAT CHORU, WALTER 
“DARE” WAHL ir DEAN MURPHY, 
satirikas.

PARAMOUNT I™ st.

Tas pasveikinimas, suruoš
tas formoje koncerto ir masi- 

deklų, guzikų, britvukių ar ko n*° mitingo, įvyksiančio šį sek- 
kito naudingo atnešti dova- m^dienį, vasario 27-tą, 2 vai. 
noms Lietuvos žmonėms. Tre- P0 PieW, Majestic Teatre, 245

Laisve, Lithuanian baily News

New Mirkti^/žz^/a/liilov
Kviečiam Atlankyti Lie
tuvos Žmonėms Drabu- 

žiu Centrą Rytoj
Vistiek kada nors norėsite 

atlankyti Lietuvos žmonėms 
Drabužių Centrą, 4 17 Lorimer 
St., Brooklyne. Tai geriau pa
daryti tą žygį šį sekmadienį, 
vasario 27-tą, kada jo atida
rymui ruošiami iškilmingi pie
tūs. Rengia moterys kliubietės 
ir mezgėjos su siuvėjomis.

Pietūs — kopūstuose vynio
tos mėsos, kugelis, pyragas ir 
kava — bus 
1 va)., visiems 
laiku, nereikės 
tus girdėsime 
dainininku solistą.

Po pietų visi galės atlankyti 
drabužių centrą, išgirsti, kaip 
vedama darbas, pamatyti jau 
prikrautas milžiniškas skry
nias brooklyniečių ir iš visos 
Amerikos ateinančiomis lietu
vių dovanomis, drabužiais ir 
kitokiais daiktais. Bus įdomu 
ant vietos palyginti, ko vertas 
melas lietuviškų kryžiokų, ku
rie sako, kad nieko negalima 
siųsti Sovietų Sąjungoje 
nantiems lietuviams.

Pasivaišinę, apžiūrėję 
bužių centrą, kas norės, 
baliavoti, kad ir iki vėlumos. 
Kviečiame visus. Bet iš anks
to perspėjame nepykti, jeigu 
kartais tie, kurie neturėsite iš 
anksto tikietų, nebegautumėt 
pietų. Lengvesnių užkandžių 
gaspadines pagamins ir po pie
tų, tad alkio nekęsite. '

Taipgi prašome visus, kurie 
dar turite gerų batų, drabužių, 
kenukų pieno, siūlų, adatų, au-

čiasis siuntinys, tikimasi, ne už 
ilgo turės pradėti kelionę.

Rengėjos.

I TT

Laisves Bazare Bus Proga 
Gerai Pasivaišinti

Vasario 24-tos vakarą įvy
kusiame dienraščio Laisvės ad
ministracijos ir direktorių pir
mininko A. Balčiūno su gaspa- 
dinėmis ir kai kuriais darbi
ninkais pasitarime, Laisvės sa
lėj, nusitarta bazaran atsilan
kiusius svečius gerai pavaišin
ti, nežiūrint sunkumų, su 
riais prisieina susidurti.

O tas galima atsiekti _________________________
ačiū tam, kad laisviečiai yra ko ir erdvės, kadangi bazaras 
pasiryžę vieningai stovėti su 
savo dienraščiu — prisidėti 
jam ne tik darbu, bet ir pro- 
vizijomis. Ir šis susirinkimas 
galima pavadinti “shower 
party,” kadangi jame pasiža
dėta atnešti jau gatavų paga
mintų valgių arba priemonių 
ir maisto produktų ant vietos 
pagaminimui dešrų su kopūs
tais, kumpių, košelienos, ku
gelių, silkių, ausiukių, pyragų 
ų* pyragaičių, kavos, cukraus 
—vienu žodžiu visko,

Ši sueigėlė — tik pavyzdis 
to, į kokią milžinišką “show
er” pavirs pats bazayas, kada 
ne tik gaspadines, bet ir dau
gelis svečių pradės ateiti su 
ryšuliais pro vizijų, kaip žemai
čiai j vestuves, kad jomis ap
dovanoti bazarą ir kartu prisi
dėti prie smagaus ir vaišingo 
pažmonio visiems.

Vaišėms šiemet turėsime ]ai-

bus per tris dienas, kovo 3, 4 
ir 5, dviejose didžiosiose 
Grand Paradise salėse, 318 
Grand St., Brooklyne. Vieno
je kas vakaras šokiai, progra
mos, išpardavimas gautų do
vanų, o kitoje, už scenos — 
-vaišės.

Visi Laisvės skaitytojai, rė
mėjai ir prieteliai prašomi jau 
dabar rengtis patys ir mobili
zuoti savo grupes į šį didįjį 
pažmonį. Laukiame dovanų ir 
svečių iš arti ir iš toli.

Raudonąją Armiją Sveikins 
Daugelio Tautų Vadai

Kas su prakalba, kas su dai- 
' na, o kas su šokiais ir drama, 
i bet vieningu, atstovingu ir 
! tvirtu balsu newyorkieciai pa- 
I sveikins didvyrišką Raudoną
ją Armiją jos 26 metų sukak-

PASAULINĖ PREMJERA
DRAMATIŠKI, SUJAUDINANTIEJI DRĄSIOS 

TAUTOS ŽYGIAI

“JANE EYRE”
Naujas Walt Disney Bralžlnys — “FIGARO AND CLEO“

SCENOJE: “SMART SET” — stebėtinas Leonidoff pagamintas 
vaizdas ... su Rockettes, Baleto Grupe ir Music Hall
Simfonijos orkestras diriguojamas Emo Rapes. s

$l&i£

Keturių Tautų Koncer 
tas |vyks Jau Šio Šešta 

dienio Vakarų

Svetimkalbių Spaudos Kritikų 
Parinktos Filmos

Doris Doree, Metropolitan 
Opera Co. žymioji dramatiš
kas sopranas, dainuos iš mies-

Filmos-Teatrai
Šeštadienis, Vasario 26, 1944 

...... ■ <■' ■

Kad tai bus milionų ame
rikiečių sveikinimas, galima 
matyti iš įspūdingo sąrašo kal
bėtojų ir menininkų.

Jūs sutiksite, pavyzdin, kad 
šiame mitinge nebus tūkstan
čių lietuvių, bet taip pat esa
te tikri, kad desėtkai tūkstan
čių čia negalėjusių dalyvauti 
lietuvių mintyje rasis su lietu
vių dainos žvaigžde Biruta Ra
moškaite, kuris dainuos šiame 
mitinge, akompanuojama Bro
nės šalinaitės. Be jų dviejų, 
programoj dalyvaus paskilbę 
ukrainų ir jugoslavų, taipgi 
latvių chorai, rusų, armėnų 
šokių grupės, Lenkų Darbinin
kų Teatras ir kiti.

Kalbėtojuose girdėsite sena
torių James E. Murray iš Mon
tanos, Įeit, pulkininką Ralph 
E. Ladue iš J. V. Armijos, ka-

MATYK NAUJAUSIUS SENSA
CINGUS ŽINIŲ JUDŽIUS!

JUGOSLAVŲ PATRIJOTAI 
PERBĖGA ITALIJON! MATYK 
SABOTAŽUOTOJŲ PADARYTĄ 
BAISIĄ VOKIEČIŲ AMUNICI
JOS LAIVO EKSPLOZIJĄ NOR
VEGIJOJ! MATYK VOKIETI
JOS MIESTUS PO BOMBŲ DE
BESIAIS! MATYK ŽINIŲ FO
RUMO JUDI “ŠTAI DEL KO 
MES KOVOJAME!“ 
TAIP PAT 43 
viso pasaulio.

EMBASSY
BROADWAY ir

žinių judžiai iš

NEWSREEL 
THEATRE 

46th St., N. Y

Šis judamasis paveikslas toks iškilmin
gas . . . toks didingas . . . taip žavintis, 
kad jis pasiliks atmintyje tol, kol tih 
žmogaus širdis gali jausti . . . mylėti . . . 
kentėti ... ir triumfuoti 1 Sujaudinąs ii 
galingas judis-paremtas Lourdes Stebuklu

FRANZO WERFEL’IO

“The Song of Bernadette” 
SU JENNIFER JONES * WILLIAM 
EYTHE * CHARLES BICKFORD 
VINCENT PRICE * LEE J. COBB

GLADYS COOPER * ILGAI 
ATSIMINSITE ŠI JUD}!

RIVOLI Theatre
BROADWAY prie 49 ST.

**

N. Y

Sullivan, tai bent vardas! Vardas visuo
met atmintinas judyje, kurio jūs niekados 

neužmiršite!

THE SULLIVANS 
Su Anne Baxter * Thomas Mitchell * 
Selena Royle ir perstatomais Edward 
Ryan, John Campbell, James Cardwell, 
John Alvin, George Offerman, Jr., kai pc 
THE SULLIVAN BOYS ir dar puikiau- 
šias mieste vaidinimas scenoje su Martha 
Raye, Robert De Vasconcellos, Bill Ames, 
Ben Yost Dainininkai, keturios sesutės, 

Gae Foster Roxyettes, Paul Ash ir
Roxy Orkestras.

Extra patrauklus priedas: Rosario ir 
Antonio. Didžiausi Pasaulyje Ispanų

Čigonų Šokikai.
ROXY, 7th Ave. ir 50 St., N.Y.

6 vyrai—3moterys Atviroje Valtyje 
Malonėje jūros ... ir vieni kitų 1 Didingai 
Puikus! Sujaudinąs! Nėra kito panašaus 
pasaulyje! Negalima žodžiais apsakyti I 

Niekad, niekad jūs neužmiršite! 
ALFRED HITCHCOCK’O 

“LIFEBOAT” 
JOHN STEINBECK’O 

žvalgždžiuoja TALLULAH BANKHEAD 
su WILLIAM B EN D IX, WALTER 

SLEZAK, MARY ANDERSON, HENRY 
HULL, CANADA LEE ir kitais.

Pirmasis didysis 1944 m. Judžių Įvykis!
ASTOR Broadway* Ir 45th St, 
,,. ...... į i "...........................į -<-;

Paskutiniu sykiu primena
me, jog Pabaltijos Kultūrinės 
Tarybos 4-tas metinis koncer
tas ir balius įvyks vasario 26- 
tos vakarą, Finnish Center, 15 
W. 126th St., New Yorke. 
Programa prasidės lygiai 8 v. 
Po programos šokiai. Įžanga 
85c (su taksais). Tikietai iki 
5 vai. po pietų- gaunami Lais
vės raštinėj.

Programoj dalyvaus:
Lietuvių Aido Choras, va

dovybėje Aldonos Anderson ir 
solistė Aldona DeVetsco (Kli- 
maitė).

Latvių choras ir solistė Lil
lian Jameson.

Estų žymusis pianistas Vla
dimir Padva.

Finų Moterų Choras. Ir sve
čiai rusai — baletistė Salome 
Diskint ir operos baritonas Da
vid Tulchinoff.

Kviečiame visus ir prašome, 
kam paranku, įsigyti tikietus 
iš anksto. Rengėjai.

Doris Doree

2 5-ta, 
Avė. ir 
bus ro- 
dvi fil
lies” ir

i

Stanley Teatre Filmos 
Apie Norvegiją

Pradedant vasario 
Stanley Teatre, 7th 
42nd St., New Yorke, 
domos apie Norvegiją 
mos: “Norway Rep
“Before the Raid.” Perstato 
Norvegijos žmonių kovas prieš 
nacius pačioje pavergtoje Nor
vegijoje ir norvegų judėjimą 
užrubežiuose.

Per pastarąsias 9 savaites 
šiame teatre buvo rodoma fil
mą “Ravaged Earth,” apie ja
ponų žiaurumus, tikrų įvykių 
nuotraukose, kurie iš tikro yra 
taip žiaurūs, kad vaikai nebu
vo leidžiami teatram

antra metinė konferencija 
svarstymui karo laikų įstaty
mų. Svarstys kainų kontrolę 
ir kovą prieš infliaciją, kovą 
prieš diskriminaciją, darbinin
kų rolę laimėjimui pergalės, 
socialį saugumą pokarinėj 
Amerikoj. Rarportuos keli žy
mūs įstatymdavystės žinovai 
advokatai ir šiaip visuomeni
ninkai. Kviečia organizacijų 
atstovus ir svečius.

MASPETH, N. Y

Stampos ir Punktai
Rudųjų (mėsos, riebalų) 

štampų V, W ir X laikas bai
giasi vasario 26-tą. Pasilieka 
galioje (iki kovo 20-tos) stam
pos Y ir Z iš trečios knygelės 
ir įeina galion raudonos stam
pos A, B ir C iš 4-tos knygelės.

pitoną A. Belikova iš Sovietų 
Sąjungos ambasados, čecho- 
slavų respublikos general} kon
sulą Karei Hudec, Amerikos 
Slavų Kongreso viršininką ir 
paskilbusį smuikininką Zlatko 
Balokovic, prof. Ignace Zlo
to wski iš Vassar 
Edwin 
Council
Friendship, kuri organizacija 
rengia šį mitingą. Kviečia vi
sus. Įžanga 55c, 83c'. ir $1.10.

s. ;
of

Kolegijos, 
Smith iš National 

American-Soviet

tavos radijo stoties WNYC šio 
sekmadienio vakarą, vasario 
27-tą, tarp 8 ir 8 :15 vai. Sve
timkalbių Spaudos Filmų Kri
tikų, Ratelio pirmos metinės 
sukakties proga, šioje progra
moje Mr. William Edlin, rate
lio prezidentas, paskelbs de
šimtį filmų, kurios ratelio kri
tikų buvo pripažintos geriau
siomis iš 1943 metais išleistų 
filmų.

Programoj kalbės New Yor- 
ko valstijos darbo komisionie- 
rius Edward Corsi ir Dr. Fre
deric M. Thrasher, profesorius 
N. Y. Universitete. Programą 
surengė Sigmund Gottlober, 
ratelio vykdomasis direktorius.

“Song of Bernadette” 
Žymioji Aktorė

Jennifer Joties, vadovaujan- 
čioj Bernadettės rolėj to vardo 
filmo j e, buvo atrasta viename 
iš eilinių, Oklahomos teatrų 
direktoriui Henry King ir ga
mintojui William Perlberg už
sispyrus surasti kur nors ori
ginališką, labai artimą Franz 
Werfel’io novelės žvaigždei 
Bernadettę.

“Song of Bernadette’ dabar 
rodoma Rivoli Teatre, Broad
way ir 49th St., N. Y.

KETVIRTAS METINIS

KONCERTAS ir BALIUS
Ruošia Pabaltijos Kultūrinė Taryba

Susidedanti iš lietuvių, latvių, estų ir finų organizacijų 
Didžiajame New Yorke ir apylinkėje.

Šeštadienj, Vasario- Feb. 26
FINNISH CENTRE

15 WEST 126th ST., NEW YORK
- ---------- --------- PROGRAMA: — 
Latvių Orkestrą, vad. L. Needse 
Latvių Mišrus'Choras, vad. Sarah Gibet 
Salome Diskint, rusų baletų šokikė 
Aldona DeVetsco (Klimaitė), žymi solistė 
Finų Moterų Choras, vad. U. Pulkkinen 
Lillian Jameson, latvė solistė

7. Vladimir Padva, estonų žymus pianistas
8. David Tulchinoff, rusų operos baritonas
9. Aido Choras, vad. Aldonos Anderson.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

“Nn Greater Love” Skaitoma 
Viena iš Puikiausių Filmų
Pereitą ketvirtadienį pradė

toji rodyti Victoria Teatre, 
Broadway ir 46th St., Sovietų 
filmą “No Greater Love’’ da
lyvavusių žymių garbės sve
čių ir kritikų pripažinta viena 
iš pačių puikiausių filfhų. Apie 
ją plačiau matysite ryt dienos

Svarbi Konferencija
Vasario 27-tą, nuo 1 iki 6 

vai. po pietų, viešbutyje St. 
George, 51 Clark St., įvyks

į CHARLES’ j
UP-TO-DATE j 

BARBER SHOP j 
K. DEGUTIS, Savininkas jį 

Prieinamos Kainos j 
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. j 
Brooklyn *

GERAI PATYRĘ BARBERIAI «

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.

I.W.O. 3059 Kuopa
Rodys Sovietų Filmą 

a 

Battle for Siberia
(Kova Už Sibirą)

Bus Rodomas Šį Sekmadienį

Vasario 27 February
RUSŲ KLIUBE 
56-58 61 st St.

Maspeth, L. L, N. Y.
Pradžia 7 v. v.

Labai įspūdinga filmą. Būtinai 
pamatykite ją.

(46-47)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais {taisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

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

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame.

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
282 Union Are,

?

iii
C °* PARE

.CoŲ

— —...................
O t A M O N D P A I «-B r 
_ . , , ° N D

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS BROOKLYN

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

Koncerto pradžia lygiai 8 vai. vakaro. •
ŠOKIAMS GROS LATVIŲ ORKESTRĄ

IH------------—------- ĮŽANGA (SU TAKSAIS) 85c. ----------------------0
Kviečiame visus dalyvauti. Prašome pakviesti ir savo 

pažįstamus.
KELRODI^: Iš Union Square imkite IRT Lexington ekspresinį 
traukini iki 125-tos ir eiti į West 126th Street.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

UETUVIŠKAS KABARETAS
STANLEY MISIŪNAS

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR
NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 

DAUG STALŲ KOMPANIJOM 

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
473 GRAND ST

Prie R.K.O. Republic Teatro
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-6864
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DIAMOND ENSEMBLE
T” ,N HtABr
k ... ..................................... • ' T 'N QUA UTĮ

h 4

< š•£
1 Ji

K

ensembles in pre
sentation boxes.

d

DIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAIL

NO. 07 0 Hot b for
l .<id ) C r o s h y 
Matched 14K gold 0(
rings, intricately WW ""
fashioned in ro- 
mantic designs.
Lovelv. Weekly Terms

i Į

Aplankykite Mūsų Religinių Daiktų De- 
, partmentą. Mes Turime Pilnai Visokių RO

ŽANČIŲ, KRYŽIŲ, MEDALIŲ, STOVY- 
LŪKIU ir MALDAKNYGIŲ. Maži rankpi- 

Į^nigiai palaikys jums bi daiktą.

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

Tel. STagg 2-2173. -
Al’.-/- a■- ■ -g fit I




