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Su tuo reikia sutikti. Tačiau 
kiekvienas, kuris skaitė Stali- j 
no kalbas ir raštus arti trijų ! 
pastarųjų metų bėgyje, sutiks, | 
kad Stalinas niekada neparo-1 
dė pesimizmo, dvasios nupuo- j 
limo. Kodėl? Todėl, kad jis, 
žinojo Tarybų Sąjungos tautų
stiprybę, o priešo silpnybes. 
Jis 1941 m., birželio mėnesį 
žinojo, kad priešas, drįsęs 
Tarybų Sąjungą užpulti, bus 
sumuštas ir sunaikintas.

Kurie tuomet iš Stalino šai
pėsi, šiandien žmonės šaiposi 
iš jų.

Netoli Krivoi Rog, kurį ne
seniai Raudonoji Armija išlais
vino, naciai nužudė 17,000 ci
vilinių Tarybų Sąjungos pilie
čių ir jų kūnus suvertė į vieną 
kasyklą !

Taigi, kiekviename išlaisvin
tame tarybinių respublikų 
mieste, Raudonoji Armija ran
da sušaudytų tūkstančius ne
kaltų civilinių žmonių.

Tie neprieteliai panašiai da
rys ir Lietuvoje, jei tik jie su
spės.

Amerikos lietuviai, palikę vi
sokius antraeilinius dalykus į
šalį, privalo jau dabar rūpin
tis sušelpimu tų Lietuvos žmo
nių, kurie išliks gyvi. Jie mū
sų pagalbos bus labai reika
lingi, nes ten viskas bus iš
griauta ir išnaikinta.

Susisiekite su Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komitetu, ku
ris organizuoja Lietuvos žmo
nėms šelpti darbą.

Pasiskaitykite sekamą:
“Toki parsidavėliai, kaip 

mūsieji komunistė! iai,- iš 
džiaugsmo sprogsta, kai ar Si
biro stovyklose ar nacių kalė
jimuose žūva lietuvis, kuris 
myli savo kraštą, jo neparduo
da svetimiems ir žiauriems sta
bams, ir gyvybę aukoja už 
laisvos, nepriklausomos tėvy
nės ateitį.”

Kas taip negražiai ir neto
bulai rašo?

Vienas lietuviškasis kryžio
kas savaitraštyje Amerikoje.

Kodėl jis taip meluoja?
Todėl, kad jis—kryžiokas!
Neesu “mūsųjų komunistė

lių” advokatu ir nemanau juos 
čia ginti, bet tiek pasakysiu: 
Dar tuomet, kai lietuviškieji 
kryžiokai Hitleriui katutes plo
jo ir už hitlerininkus poterius 
kalbėjo, tai “mūsiejį komunis
tėliai” rinko aukas ir siuntė 
jas tiems lietuvių tautos pa
triotams, kurie kovoja dėl 
Lietuvos laisvės ir nepriklau
somybės.

Amerikos Bombanešiai ir 
Laivai Vėl Pleškino Ja
ponus Mariana Salose

l Perlų Uostas. — .Jungti
nių Valstijų bombanešiai, 
pakilę nuo savo lėktuvlai- 
vių, smogė japonams Sai
pan ir Tinian salose ir bom
bardavo priešus Guam sa
loj, Mariana salyne. Kartu 
veikė ir kariniai Amerikos 
laivai.

Amerikiniai lėktuvai nu
šovė 29 japonų lėktuvus ir 
sunaikino dar 87 priešų lėk
tuvus ant žemės.

Jungtinių Valstijų oro ir 
laivyno jėgos tuo pačiu žy
giu nuskandino vieną japo
nų krovinių laivą ir sunkiai 
sužalojo 10 kitų. Amerikie
čiai nustojo tik šešių savo 
lėktuvų, ir nei vienas jų lai
vas nebuvo sužeistas.

Dabar bombarduota 
Guam sala, 1,565 mylios į

pietų rytus nuo Tokio, Ja
ponijos sostinės, priklausė 

‘Jungtinėms Valstijoms. Ja
ponai Guamą užėmė pirmo
joj šio karo daly j.

Amerikos lakūnai taipgi 
ardė priešų lėktuvų stovyk
las, prieplaukas ir įvairius 
įrengimus minimose salose, 
tuo pačiu laiku skindami 
japonus kulkosvaidžių ug
nim.

Jungtinių Valstijų oro jė
gos vėl kartotinai atakavo 
japonus dar neužimtose ke
liose mažiukėse koralinėse 
Marshall’ saliukėse.

London. — Anglijos Mo
kytojų Sąjunga (unija) 
reikalauja įvest ‘pamokas 
apie lyties dalykus pradinė
se mokyklose.

LENKŲ PONAI BESMARKAUDAMI 
GALI TIK DAUGIAU PRAKIŠTI

London. — Emigracinė 
lenkų valdžia su savo prem
jeru Mikolaičiku pakartojo, 
kad jinai atmeta Curzono 
Liniją kurią maršalas Sta
linas siūlė, kaipo pagrindą 
deryboms pradėti dėlei po
karinės sienos tarp Lenki
jos ir Sovietų Sąjungos.

Anglijos ministeris pir
mininkas Churchillas pasta
rojoj savo kalboj seime pa
reiškė, jog ta linija tauti
niu atžvilgiu yra gana tei
singa. Ją pravedė Aukščiau
sioji Talkininkų Taryba po 
praeito pasaulinio karo.

MIRĘS LIETUVIŲ K0MP0Z1-
T0R1US ST. ŠIMKUS

Aplinkiniais keliais gau
ta žinia, jog Lietuvoje per
nai spalių menesį mirė lie
tuvių muzikos kompozito
rius Stasys Šimkus po jam 
padarytos operacijos.

Nuo anglų - amerikiečių 
įsiveržimo Italijon jie suė
mė jau 14,000 vokiečių.

Churchillas, be kitko, sakė, 
kad Anglija neužgyrė ir 
lenkų smurto, kuriuom jie 
atplėšė Vilnių nuo Lietuvos.

Kai kurie talkininkų dip
lomatai Londone dabar į- 
spėja lenkų valdžią, kad ji
nai tokiu savo užsispyrimu 
prakiš progą susitaikyti su 
Sovietais palankiomis Len
kijai sąlygomis. Sakoma, 
jog turės būt pašalinti bent 
priešiškiausi ministerial iš 
lenkų Mikolaičiko valdžios, 
jeigu ji norės, kad Sovietai 
pradėtų su ja derybas.

Rusai nurodą, kad Lon
done yra ir tokių lenkų va
dų, kuriuos įtraukus val
džion, galėtų Sovietai su 
jais susikalbėti.

Gen. K. Sosnovskis, vy
riausias lenkų komanduoto- 
jas, neseniai viešai pareiškė, 
kad slaptai veikiantiem len
kam tik tada bus leidžiama 
padėti Raudonajai Armijai, 
jeigu Sovietai pripažins 
Lenkijoj civilius ir karinius 
londoniškės lenkų valdžios 
atstovus.

RAUDON. ARMIJA ATVA
DAVO DAR 310 VIETŲ

London, vas. 27. — Psko-1 iš veikimo išmušta 36 vokie- 
vo-Novosokolnikų fronte,! čių tankai’ir nušauta 39 jų
linkui Latvijos, Raudonoji 
Armija per dieną pažygia
vo iki 10 mylių pirmyn į va
karus 175-kių mylių ilgio 
frontu; atėmė iš vokiečių 
310 gyvenamųjų vietų, tame 
skaičiuje geležinkelio stotį 
NovoselijeJ 20 mylių į šiau
rius nuo Pskovo, šešių ge
ležinkelių mazgo ir keturių 
plentų centro, užėmė 11 ki
tų geležinkelio stočių, kelis 
apskričių miestus ir eilę 
miestelių.

Tą pačią dieną Sovietų 
kariuomenė nušlavė vokie
čius nuo 105-kių mylių ge
ležinkelio tarp atvaduoto 
Dno ir Novosokolnikų. — 
Tas geležinkelis eina iš Le
ningrado pro Novosokolni- 
kus į Vitebską, gubernijos 
miestą; į Oršą, šešių gele
žinkelių mazgą, ir toliau į 
pietus iki Odessos uosta
miesčio.

Kai kur naciai padarė po 
kelioliką kontr-atakų per 
dieną, bet sovietiniai kovū- 
nai sumušė višus hitlerinin
kų pasipriešinimus ir šlavė 
juos vis tolyn atgal į vaka
rus. Viso užmušta iki 5,000 
vokiečių tą pačią dieną.

lėktuvti.
Sovietai dar -nepatvirtino 

Berlyno ir Paryžiaus radijų 
pranešimų, kad Raudonoji 
Armija užėmus Vitebsko 
miestą, Baltarusijoj.

Vas. 25 d. visuose fron
tuose buvo sunaikinta bei

Sėdintieji Lenką Kari
ninkai Užreiškia: “Nie

ko Neužleisim!”
Kairo. — Redakcija len

kų kariuomenės laikraščio 
Viduriniuose Vakaruose už- 
reiškė savo straipsnyje, kad 
lenkai nesutinka ir nesutik
sią su Anglijos premjero 
Churchillo kalba apie ' sie
ną tarp Lenkijos ir Sovietų 
Sąjungos. Tas lenkų laik
raštis drožia: “Mes nieko 
niekam neužleidžiame ir ne- 
užleisime.”

(Tuomi lenkų vadai vėl 
savinasi sovietinę Vakarinę 
Baltarusiją ir Vakarinę 
Ukrainą ir, suprantama, 
buvusius lenkų pavergtus 
Lietuvos plotus.)

Londone kartojasi gandai, 
kad Sovietai sutiksią eit j 
taikos derybas su Suomija 
(Finliandija). Niekas to ne
patvirtina.

Churchillo Sūnus pas 
Maršalą Tito

London. — Kapitonas 
Randolph Churchill, 32 me
tų amžiaus, Anglijos prem
jero Winstono Churchillo 
sūnus, jau kelios savaitės 
yra pas Jugoslavijos parti
zanų vadą Tito-Brozą. Sa
koma, kad jis kartu su par
tizanais kovoja prieš na
cius. Randolph Churchill 
yra Anglijos seimo narys ir 
parašiūtistas. j <

Buenos Aires, vas. 27. — 
Neoficialiai pranešama, kad 
naujoji pro-naciška Argen
tinos valdžia areštavus nu
verstąjį “prezidentą” Rami
rez ą.

Keli Šimtai Sovietą 
Lėktuvą Vėl Bombar

davo Helsinkį
Stockholm, vas. 27. — 

Privačiai pranešama, jog 
300 sovietinių lėktuvų vėl 
per kelias valandas bombar
davo ir degino Suomijos so
stinę Helsinkį.

E. G. BALSIS PAIMTAS 
NACIŲ NELAISVĖN

Washington. — Oficialiai 
pranešama, jog vokiečiai 
paėmė nelaisvėn Amerikos 
karį Ernestą G. Balsį. Jo 
tėvas Vincas gyvena Brid- 
geporte, Connecticut valsti
joj.

Nuolatine Amerikiečių ir 
Anglų Bombų Audra prieš 

Nacių Fabrikų Centrus
London. — Amerikos ir 

Anglijos lėktuvui visas sep
tynias pūras paeiliui bom
bardavo fabrikines nacių 
miestus vakarinėje ir vidu
rinėje Vokietijoje. Jungti
nių Valstijų lakūnai veikė 
iš Anglijos ir Italijos. Vien 
penktadienį amerikiečiai iš 
oro pleškino šešis Vokieti
jos miestus, kuriuose daug- 
meniškai dirbama dalys na
cių lėktuvams.

Ketvirtadienio naktį 1,000 
Anglijos bombanešių triuš
kino Šveinfurtą, centralinė- 
je Vokietijoje. Šveinfurte, 
tarp kitko, yra (arba tik 
buvo) gaminama “šratai” 
(ballbearings), būtinai rei
kalingi lėktuvų ir automo
bilių mašinerijai.

(šeštadienio rytą Berlyno 
radijas pranešė, jog talki
ninkų lėktuvai vėl bombar
davo Frankfurtą, centrą 
Vokietijos geležinkelįų ir 
karinių dirbyklų.)

Amerikos lakūnai taip 
pat vėl bombardavo Re- 
gensburgą, Štuttgartą, Aug
sburgą ir Fuerthą, taikyda
mi ypač į tenaitinius vokie
čių lėktuvų fabrikus. Tuo 
pačiu laiku amerikiečiai iš 
oro atakavo karinius nacių 
taikinius Italijoj ir Jugosla
vijoj.

Per dvi dienas amerikie
čiai sunaikino 208 vokiečių 
lėktuvus, o savo neteko 31- 
no bombanešio ir trijų leng
vųjų lėktuvų.

PRAVDA NUMASKUOJ A HEARSTO NA
CIŠKUS RIKSMUS PRIEŠ SOVIETUS

Maskva. —- Pravda, So
vietų Komunistų Partijos' 
laikraštis • (D. Zaslavskio 
straipsniu) kaltino W. R. 
Hearsto amerikinius laikra
ščius (N. Y. Journal, Mir
ror ir kt.), kad jie “lieja už
nuodytą atramentą, besi
stengdami suardyt prieš- 
hitlerinę santarvę ir išlai
kyt banditišką Hitlerio liz
dą Europoj.”

Pravda primena, kaip ne
seniai Hearsto laikraštis N. 
Y. Journal-Americari “spie
gė, būk Sovietų Sąjunga no
rinti prijungt sau Balkanų 
kraštus, Lenkiją, Franci ją, 
Ispaniją, Vokietiją ir šiau
rinę Franci ją.” 
. Kitas Hearsto laikraštis, 
N. Y. Daily Mirror vadino 
Sovietus “dabartinio pasau
linio karo sukurstytojais” 
dr ragino Jungtines Valsti
jas “sutraukyti ryšius su 
Sovietų Sąjunga ir rengtis 
naujam pasauliniam karui 
— prieš Sovietų žmones.”

Hears tas yra “atrama 
juodžiausios reakcijos 
Jungtinėse Valstijose ir

mirtinas Amerikos ~ demo« 
kratijos priešas”, rašo 
Pravda ir primena, jog jis 
1941 m. įspėjo Jungtines 
Valstijas neduot jokios pa
ramos Sovietų Sąjungai, 
nes, pasak jo, tai Sovietai 
greitai žlugsią. Už tokį pra
našavimą Hearstas užsitar
navo “idijoto” vardą ir 
“laikraštinio gengsterjo” ti
tulą.

Pravda primena, jog pra
eitame pasauliniame kare 
Hearstas advokatavo kaize
rinei Vokietijai. Už tai iš jo 
korespondentų Anglijoj ir 
Franci jo j buvo atimta teisė 
naudot telegrafą jų prane
šimam.

Kai neseniai Hitleris Ber
lyne suriko, jog pavojus Vo
kietijai, tai Hearsto laikraš
čiai Amerikoj ypač “puolėsi 
talkon tam savo draugui 
antrapus vandenyno” ir 
pradėjo naują, dar aršesnę, 
dar hitleriškesnę kampani
ją prieš Sovietus, sako 
Pravda.

Amerikos karo laivai vėl 
bombardavo Kaviengą.

Prunskio žinių agentūra 
džiaugiasi, kad Argentinos 
“prezidentas” Ramirez pri
siuntė užuojautą dėl negarbin
gos “prezidento” Smetonos 
mirties.

“Kas kuo kvep, tuo ir kitą 
iep,” sako žemaičiai. Koks bu
vo prezidentas Smetona, toks 
buvo prezidentas Ramirez — 
abu smurtu “prezidentais” pa
tapo ir dabar jau abu ne pre-j 
zidentai: vienas nutroško, o 
kitas gal kur nors savo sėbrų 
cypėje tupi.

Taigi, džiaugtis, kunigėli 
Prunski, netenka.

Prieš virš savaitę mažiausi 
su dr. J. J. Kaškiaučium. Pla
čiau apie tai parašiau LDS or
gane Tiesoje (kovo 1 d. lai
doj).

Dr. Kaškiaučius prašė jo 
vardu pasveikinti visus drau-

LIETUVA IR TARYBŲ SĄJUNGOS TAUTŲ DRAUGINGUMAS
Maskva. — Rašo Jonas 

Šimkus:
Neseniai besikalbant man 

su Petru Karecku, Sovietų 
Sąjungos Aukščiausios Ta
rybos atstovu iš Šiaulių 
miesto, jis šiltai atsiliepė 
apie stiprų ir pastovų drau
gingumą tarp įvairių sovie
tinių tautų.

Petras Kareckas yra auk
štas, energingos • išžiūros 
vyras. Jo tarmė truputį nu
rodo, kad jis gimęs mažame 
Lietuvos miestelyje Nauja
miestyje, Panevėžio apskri-

gus, prietelius ir visus demo
kratinio nusiteikimo lietuvius, 
taipgi padėkoti jiems, kad jo 
nepamiršta.

tyje. Savo gyvenimo daugu
mą jis praleido Šiauliuose, 
kur jis ir mokyklon ėjo. 
Ten jis taip pat dirbo Fren
kelio odų dirbykloję per 14 
metų; tuo laiku jis susi
draugavo su daugeliu šiau
liečių ir aiškiai įsižiūrėjo į 
jų gyvenimą. Tarybų val
džios metu Kareckas buvo 
miesto vykdomojo komiteto 
nariu.

Kada vokiečiai įsiveržė 
Lietuvon, jis buvo vienas iš 
paskutinių pasitraukt iš 
šios respublikos. Jis nuvyko 
į Saratovo sritį, kur jį šiltai 
pasitiko jo draugai rusai; 
ir nors jis buvo atėjūnas ir 
kitos tautybės žmogus^ tą*

Jono Šimkaus Pasikalbėjimas su Petru Karecku, 
Sovietą Sąjungos Aukščiausios Tarybos Atstovu
čiau jis tuojaus tapo paskir
tas atsakingon vieton kaipo 
galva vieno skyriaus vykdo
majame Turskio apskričio 
komitete, Saratovo srityje. 
Vėliau, kuomet vietiniai gy
ventojai geriau jį pažino, 
tai jie išrinko jį viso aps
kričio vykdomojo komiteto 
pirmininku.

LIETUVIS — RUSŲ 
APSKRIČIO VADAS

“Mano paties patyrimai 
įtikino ' mane, kokie stiprūs 
draugingumo ryšiai gyvuo-

ja tarp skaitlingų sovieti
nių tautų,” sakė Kareckas: 
“Man, lietuviui, buvo pave
sta vadovauti visiems šįo 
rusiško apskričio reikalams. 
Aš su begaline atyda žiū
rėjau tų reikalų, labai rūpi
nausi jais, ir aš jaučiu, kad 
draugingumas tarp tų žmo
nių ir manęs yra visai atei
čiai sucementuotas.

“Kada aš įstojau į Rau
donosios Armijos lietuvių 
būrį ir vykau frontan, šim
tai gyventojų palydėjo ma
inę, linkėdami man geros

kloties — vokiečius medžio- Į “Arba štai pasižiūrėkime 
ti.” lį nutarimą įsteigt Sąjungi-

Kaipo Raudonosios Armi- ’ nėse Respublikose savus už
jos vyresnysis leitenantas, sienių reikalų ir apsigyni- 
Kareckas dalyvavo mušiuo-i - 
se ties Oriolu.
NAUJI SOVIET. TAUTŲ

DRAUGINGUMO ĮRO
DYMAI

“Kada Aukščiausioji So
vietų Sąjungos Taryba 
svarstė naują sąmatą (biu
džetą), tai ir vėl pasirodė 
sovietinių tautų draugingu
mas”, tęsė Kareckas: “Taip 
antai, ji šiemet paskyrė be
veik 16 bilionų rublių atsta
tymo darbams atvaduotuo
se nuo vokiečių įsiveržėlių 
apskričiuose. ,

mo komisariatus. Argi tai 
i nėra nesumušamas įrody
mas, jog Sovietų Sąjungos 
tautos pilniausiai pasitiki 
viena kitai? Štai kodėl,” ta
rė jis, “aš su tokia didžia ir 
džiaugsminga yilčia žiūriu i 
savo tautos ateitį. Įstojus 
lietuvių tautai į sovietinį 
kelią, jinai gavo galingą pa
ramą visų šio galingo kraš
to tautų. Tokiu būdu lietu
vių tauta užsitikrino visišką 
nepriklausomybę, laisvą va
lią ir galią kurti sau gyve
nimą, laisvę ir laimę.”
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Nauja “Revoliucija” Argentinoje
Iš Montevideo, Uruguajaus, žinios 

skelbia, kad pro-fašistiniai Argentinos 
karininkai nuvertė fašisto Ramirezo vy
riausybę.

Šiuos žodžius rašant, smulkmenų ne
turime, bet galima manyti, jog Argenti
noje visko yra ir visko dar bus, iki ten 
nebus pastovios, žmonių pastatytos vy
riausybės.

Ramirezo valdžia, kurią mūsų krašto 
vyriausybė taip greit, be jokios atodai
ros, buvo pripažinusi, pridarė Argenti
nos žmonėms baisios žalos. Pagaliau, ji 
buvo priversta nusilenkti prieš Jungtines 
Tautas ir nutraukti ryšius su Ašies val
stybėmis.

Dabar nauja valdžia (gal keliom die
nom ar savaitėm) įsikurs, — vadinasi, 
nauja “revoliucija”, kaip komercinė 
spauda pratusi tokius įvykius vadinti.

Tenka manyti, kad dabar mūsų vals
tybės departmentas bus atsargesnis ir 
su pripažinimu nesiskubins.

Argentinoje yra stiprios fašistinės jė
gos, puoselėjamos ir finansuojamos fa
šisto Franko, Hitlerio ir Mussolinio ša
lininkų. Argentinoje gyvena daug ispa
nų, italų ir vokiečių tautybių žmonių. 
Per juos Ispanijos ir Vokietijos fašisti
niai valdovai ir veikia. Viskas ruošiama 
tam, kad Argentina būtų fašistinė ir 
kad po karo į ją galėtų susimesti visoki 
hitlerininkai ir frankistai, kada Vokieti
joje ir Ispanijoje fašistams pasidarys 
karšta.

Tačiau mes vis turipie vilties, kad 
Argentinos liaudis galų gale išeis perga
lėtoja' ir tuomet ji suves sanskaitas su 
visais nenaudėliais, kurie tą kraštą taip 
žemina ir terioja.

Laisve. Lithuanian Daily News Pirmadienis, Vasario 28, 1944

DARBININKŲ SVEIKATA

guonies ir išnešioja jį po vi-

KAS I
pasirodo Jungtinių Tautų 
priešais, nes, kaip premje
ras Churchill pranešė, So
vietų Sąjunga, Amerika ir

A > • • • • *1 _ • •

vos ateitį, į busimąją išlaisvintą tarybi
nę Lietuvos respubliką?

Jis žiūri optimistiškai. Gen. Vitkaus
kas, panašiai kaip mes jau esame pareiš
kę, mano, kad dabartiniai lietuviškieji 
pulkai Raudonoje Armijoje, mušą vokie
čius, bus nugarkaulis Lietuvos Raudon, 
Armijai, įkurtai einant naujuoju SSSR 
konstitucijos p'ataisymu, suteikiančiu tei
sę kiekvienai tarybiriei respublikai (vi
so jų yra 16-ka) turėti savo kariuomenes 
ir savo diplomatus užsieniuose.

“Mūsų kariai ir karininkai,” tęsia gen. 
Vitkauskas, “yra tvirti savo nusistaty
me, nes jie apsiginklavę karo patyrimais 
ir įkvėpti Raudonosios Armijos dvasia ir 
jos tradicijomis.”

Toliau gen. Vitkauskas pareiškė kores
pondentui kiekvienam lietuviui įsidėmė
tinus dalykus? kuriuos mes čia pakarto
jame:

“Lietuvis jau pačia savo prigimčia yra 
nepaprastai geras kareivis. Mes, be jo
kios abejones, jau esame įrodę, jog mūsų 
kariuomenė stovės tokioj pat aukštumoj, 
kaip ir Raudonoji Armija. Suprantama, 
reikės laiko, bet šalia dabartinių mūsų 
reguliarių kariuomenės dalinių, ateityje 
papildys mūsų karines eiles didvyriškieji 
drąsūs lietuvių partizanai. Aš esu tikras, 
kad mūsų jaunuoliai, vis tiek kur jie 
šiandien bebūtų, patyrę vokiečių įsiver
žimo baisenybes, visi kaip vienas stos į 
busimosios Tarybinės Lietuvos armijos 
eiles.

“Lietuvos istorijoj nėra didesnio armi
jos vado ir valstybės vyro, kaip Vytau
tas, kuris vadovavo mūsų prabočiams 
Žalgirio mūšyje. Vytauto palikimas bus 
pirmuoju mums padavimu, bekuriant 
mūsų armijos junginius. Antruoju mums 
padavimu bus Suvorovas, šiandieninio 
karo mokslo mes mokysimės iš didžiau
siojo šios gadynės armijų vado, iš vy
riausiojo mūsų komanduotojo, Stalino 
genijaus, kuris šiandieną triumfuoja ir 
mūšių lauke ir naminiame fronte, geni
jaus, kuris suteikė mums Sovietų Są- 
jung. tautinės politikos vainiką naujuo
ju įstatu.

“Štai kodėl aš, kaipo Sovietų Aukš
čiausios Tarybos atstovas, su džiaugsmu 
balsavau už šį įstatą ir štai kodėl aš esu 
iš anksto įsitikinęs, jog tautinė Lietu
vos armija bus geriausia iš geriausių.”

Netenka nei sakyti, kad pats gen. Vit
kauskas, Vytauto ainis, — didžiai nusi
pelnęs lietuvių tautai josios sūnus, —su
vaidins stambią rolę busimosios Lietuvos 
Raudonosios Armijos organizavime ir 
auklėjime.

Vitebskas, Polockas, Minskas — 
Kas Paskui?

TEISINGAI PASMERKIA 
BIUROKRATUS 

* ■ <

Wisconsin© valstijos so
stinės Madison dienraštis 
“Capital Times” labai aš; 
triai išbara Amerikos Dar
bo Federacijos lyderius- 
biurokratus. Bara juos už 
tai, kad jie neleidžia Darbo 
Federacijai dalyvauti būsi
moje tarptautinėje darbo 
unijų konferencijoje šią va
sarą. Biurokratams nepa-(kovotojus už Jugoslavijos 
tinka Sovietų Darbo unijos, |laisvę. ■ 
už tai jie nesiunčia konfe- 
rencijon atstovų.

“Pasipūtę Federacijos va-

BE VIETOS IR BE 
GARBĖS,

Amerikoniški reakciniai 
Socialdemokratai labai įsi
mylėjo į Jugoslavijos, par- 
daviką Michailovičių ir ne
paleidžia jo iš Savo globos 
net ir dabar, kai jau visas 
demokratinis svietas pripa
žįsta Jugoslavijos partiža- 
nūs; Jie tebeniekina ir .tebe
plūsta Tito vadovaujamus I j • • v t ‘ ‘ 1

Topalovich puikiai žino Ju- Anglija visais budais remia 
goslavijos liaudies simpati- partizanus, o ne Michailo vi
jas kovingajai Sovietu Są- jcių. Churchill pripažino, 
jungai, todėl negali viešai kad Michailovičiaus genero- 
prieš ją išeiti ir ja pasmerk- lai Yra susidėję su naciais 
ti. Bet jie negali paslėpti Prie$ partizanus. Jie neko- 
savo -tikrojo veido. Taip v°Ja prieš nacius, o naciai 
bjauriai išeidami prieš Tito neliečia jų! 
vadovaujamus partizanus ir 
prieš pačioj e Jugoslav! j oje 
sudarytą žmonių laikiną vy
riausybę, jie atvirai pasiro
do liaudies priešais ir na
cių pastūmdėliais.Jie aiškiai

“The New Leader” (vas.
12 d.) įdėjęs atsišaukimą iš 
Michailo vičiaus “Yugoslav 

' ’ ’ raštinės. Pat-
i sai Michailovičius pąsi- 

_įrašo vardu armijos, o Dr. 
_. Steven Molyevich vardu 

“Central National Commit
tee of the Kingdom of Yu
goslavia.” Prie tos išdavikų ipuojant, apsivalo ir atsigai- 
šaikosr matyt, yra oficialiai vina kraujas, įgauna jis de- 
prisidėję ir socialdemokra-

knrf Rpdpra™o<!itai’ n?s tūla? Dr' Zivko To‘ s3 organizmą.
- ~ • j palovich pasirašo už “Social I Bronchines slogos ir

Democratic Party of Yugo-■ bronchitai tuo ypatingai ir 
slavia.”

Atsišaukimas toks bjau
rus, kaip ir

dai remia savo atsisakymą m 
dalyvauti koferencijoj kai- i 
tinimu, kad rusų unijos ne- 
sančios “laisvos”, bet pri
klausančios nuo valdžios ir 
tuo būdu Amerikos darbo 
unijoms esą nepakeliui su 
jomis,” sako “Capital 
Times”.

“Aišku, 
Pildomosios Tarybos nariai 
nėra susipažinę Su Maskvos 
ir Teherano konferencijų 
svarba ir todėl yra nusista
tę prieš blaivų protą.

“Daleiskime, kad sovieti
nė sistema skiriasi nuo mū- : 
sų sistemos ir kad Rusijoje 
unijų santykiai su valdžia 
nėra tie patys, kaip mūsų 
unijų santykiai su mūsų 
valdžia, bet ką tas reiškia? 
Visuose mūsų santykiuose

iyra žalingi, kad sutrukdo 
normalią kvėpavimo eigą,

111A LA O WJLXO K) ICLUL" -i . • • -»patys išdavikai. P?kef.a. orgamzmm deguo-
Visas atsišaukimas atkreip- ( 
tas ne prieš nacius, bet 
prieš komunistus ir partiza
nus, vadovaujamus gen. . j".'
Tito. Girdi, Jugoslavijos įsa * 
Komunistų Partija, bando ( 
“sunaikinti mūsų žmonių 
pasitikėjimą konstitucine 
Jugoslavijos valdžia.” Kara-1 
v > a -n v • 1 a-a • Vz asu Rusija kaipo talkininke, h. Michailovičius, su- (limas Fn 

v. i i *^1. i t-' pi’askite, yra “konstitucinė :kvePavimo
žįsta esamus skirtumus bet ^aldžia„ sociaidemokratai!bron,chlne® 
tas netrukdo abiem tautom - • . . . .. pasidaro b,1....i,,.uz .13 aaDal Kalv3 guiao. ,

“The New Leader”, pa
talpindamas tų liaudies 
priešų atsišaukimą su už- 
gyrimu, irgi aiškiai pasisa
ko, kur jisai stovi, būtent, 
Hitlerio pusėje.

Generolas Vincas Vitkauskas ir 
. Busimoji Lietuvos Raudonoji

Armija
Per ilgoką laiką nieko nesigirdėjo apie 

generolą Vincą Vitkauską, buvusį (1939- 
1940 metais) vyriausįjį Lietuvos kariuo
menės vadą, dramatiškai įvedusį Lietu
vos kariuomenę į išlaisvintąjį Vilnių.

Buvo manyta, kad gen. Vitkauskas yra 
kur nors fronte, bet dabar paaiški, jog 
tasai žymusis mūsų tautos generolas 
profesoriauja, Aukščiausioj Tarybų Ka- 
ro Akademijoje dėstydamas pamokas 
apie karinę taktiką.

Tokias žinias, kaip skaitytojas jau bus 
matęs, mums suteikia korespondentas 
(Jsvidijus Savičius (Laisvėje vas. 25 d.).

Smagu, kad lietuvis generolas — auk
štas, gabus, išsimokslinęs karininkas— 
kaip sako korespondentas, “pridėjo savo 
dalį prie nepaprastos Tarybų Sąjungos 
karo mokslo pažangos.”

Kaipgi gen. Vitkauskas žiūri į Lietu-

-
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Raudonoji Armija išlaisvino Vitebską, 
ji prakirto kelią iš rytų link Minsko, ji 
yra netoli Polocko.

Dabar, kai Vitebskas tapo išlaisvintas, 
be abejo, mūsų skaitytojas nuolat nekan
triai norės žinoti, kas bus su Minsku ir 
Polocku. Kodėl?

Todėl, kad jis, skaitytojas, gerai su
pranta, jog tuomet, kai Polockas ir Mins
kas bus išlaisvinti, Raudonoji Armija 
bus palei Lietuvos sieną, — jai bus “at
viras kelias” Švenčionysna ir Vilniun.

Vitebskas, Polockas, Minskas — mies
tai, artimai susiję su Lietuvos istorija, 
su jos praeitimi.

Netolima ateitis parodys, ar vokiečiai 
pajėgs apginti savo Pskovo-Polocko tvir
tumų liniją, kurią, sakoma, jie uoliai 
stato. Jeigu jie tos linijos negalės ap
ginti, tuomet Raudonajai Armijai kelias 
į Pabaltijo kraštus bus trumpas.

Aišku, kada mes rašome, kad Raudo
noji Armija gali neužilgo būti Latvijoje 
ir Lietuvoje, tai skaitytojas neturi su
prasti, jog tai bus rytoj ar užporyt. Vo
kiečiai kontestuoja kiekvieną žemės co
lį. Kai kur jie pasirengę paaukoti dau
giau žmonių, kitur mažiau. Be to, Rau
donoji Armija, josios vyriausioji vadovy
bė, taipgi nesipuola kiekvienoje vietoje 
aukoti savo jėgų be atsižiūrėjimo į visą 
karo strategiją.*

Bet, suėmus viską, mes privalome ne
nuleisti savo akių nuo Polocko ir Mins
ko, nes tik pro juos, piūsų nuomone, did
vyrių pulkai iš rytų įžygiuos tarybinėn 
Lietuvon.

(Kai šis straipsnis buvo parašytas, 
šeštadienį, Maskva kol kas dar vis ne
patvirtina Vitebsko paėmimo. Galimas 
daiktas, kad žinia apie Vitebsko išlais
vinimą buvo paleista peranksti. Bet vis 
vien j is) bus išlaisvintas.)

darbuotis išvien dėl bendro
jo tikslo — dėl pergalės ir 
sunaikinimo nacizmo.

“Skirtumas organizacijos 
formoje ir santykiuose su 
valdžia tarpe Sovietų Są
jungos ir Amerikos unijų 
dar nereiškia, kad amerL 
kietis darbininkas ir rusas: 
darbininkas neturi bendrų
jų problemų arba kad jie 
neturi darbuotis išvien dėl 
bendrojo tikslo.

“Federacijos bosai patys 
galėtų išmokti šį-tą nuo to, 
kaip Rusijoje sprendžiama 
darbo problema ir iš apsi
keitimo informacijomis.

“Jųjų atsisakymas tartis 
su Sovietų Rusijos darbo 
unijomis .yra tokia pat akla 
ir kvaila'politika, kaip buvo 
laike Hardingo, Coolidge’- 
aus ir Hooverio prezidenta
vimų atsisakymas pripažin
ti Sovietų Sąjungą, nes mū
sų valstybės vyrams nepati
ko josios valdžios forma.”

Jokių komentarų neberei
kia. Tasai dienraštis pasakė 
gryną tiesą tiesiai į akis 
Federacijos biurokratams.

Toliau šitie Jugoslavijos 
žmonių priešai sako: “Tito- 
Ribar-Pijade valdžia atsto
vauja nieką daugiau kaip 
tik Komunistų Partiją. To
je valdžioje yra 99 nuošim
čiai komunistų arba jųjų 

! simpatizatorių.” Kas, žino- 
ma, yra grynas melas. Pats 
tos valdžios pirmininkas, 
Dr. Ribar, nėra dabar ir 
niekados nėra buvęs komu
nistu.

Kad geriąu paslėpus sa
vo pronacišką veidą, šitie 
liaudies priešai sako:

“Didelių daugumų serbų 
kroatų ir slovėnų atstovai 
nori ypatingai pabrėžti tą 
faktą, kad jeigu dauguma 
mūsų žmonių yra nusistatę 
prieš Tito valdžią, tai tas 
dar jokiu būdu nereiškia, 
jog jie yra anti-soyietiniai 
arba anti-rusai. Mes buvom 
ir visuomet pasiliksime iš
tikimais dradgais visų mū
sų talkininkų, didelių ir ma
žų. Mes su džiaugsmu svei
kiname mūsų rusų draugų 
didžiuosius pasisekimus.”

Michailovich, Moyevich ir

BRONCHINĖS LIGOS IRjčios tos bronchines dūdelės 
BRONCHITAI po truputį nustoja savo tęs- 

Kvepavimas yra vienas hjmo,
pačiu pamatiniu sveikatos W .TalJau «a orgam- 
ir gyvenimo dėsniu. Bekvė-! !™ ’ssigimimo (degeneraci- 

1 jos) požymis.
Organinis gedimas kar

tais eina ir da toliau, perei
na į antrą ar į tretį kroni- 
ško bronchito laipsnį. Kie
tėjimo arba sklerozo eiga 
įgriebia ir plaučių krauja
gysles (arterijas ypač) ir 
pačias laibąsias bronchines 
dūdelytes (bronchioles), ką 
veda į kvėpavimo pūslikes. 
Iš to plaučiai pasidaro lyg 
išpūsti, nebetęslūs, menkai 
tesusitraukia, ir krūtinė ta
da atrodo apvali, lyg statinė 
(emphysema). Čia jau kvė
puot pasidaro da sunkiau. 
Žmogus esti kroniškai pri
dusęs, pritroškęs, negalėda
mas gauti pakankamai de
guonies (oksigeno, rūkščia- 
gamio gazo). Techniškai to
kia organizmo būklė vadi
nama hypoxemia. Žmogus 
atrodo pamėlynavęs ir net 
pajuodavęs, ypač lūpos, na
gai.

Dėl tos deguonies stokos, 
visi kūno audiniai eina blo
gyn. Ligonis jaučiasi nuo
lat lyg apniukęs, mieguis
tas, liguistas, sutingęs.

Kietėjimo (sklerozo) pro
cesai plaučių arterijose ir 
bronchų dūdelytėse pamažu 
įveikia ir širdį. Širdžiai vis 
sunkiau ir sunkiau darosi 
pumpuot ir varinėt kraują 
per plaučių struktūrą. Deši- 
nis širdies pilvelis nuo šito 
eina storyn, perauga, ir šir
dis pasidaro didžiulė.

Tokio bronchito gydymas 
— nuobodus daiktas. Įkvė- 
pavimas sulfanilamido skie
dinio purkščiamų dulkelių 
padeda apmažinti bakteri
jas bronchų dūdelėse. Kvė
pavimo gimnastika, gilus 
kvėpavimas — daugiausia 
gero daro. Deguonies įkvė- 
pavimas, vitaminai širdžiai 
tvirtinti ir visam organiz
mui gaivint.

Dr. J. J. Kaškiaučius

nies kiekį ir tuo būdu dali- 
( nai pridusina, pritroškina 
organizmą.

Kai žmogus “pagauna 
,__ tai tas “šaltis”, toji
į sloga (kataras, slunktas) 
i dažniausia perima nosių i _ 1(pieveles. Tačiau taipgi pa- 
įsitaiko, kad slogos apsikrė- 

l" i timas įeina ir giliau — į
» . vamzdelius, į 

(bronchines dūdeles. Tada ir 
pasidaro bronchitas.

Greitasis bronchitas (ar
ba ūmingas, aštrusis bron
chitas), nors ir labai įkyrus, 
bet jis pereina už kelių sa
vaičių, ir organizmas po 
truputėlį atsipeikėja.

Bet jau kitokia istorija 
su tuo nelabuoju kronišku 
bronchitu. Įsibingėjęs, įsi- 
gargažėjęs bronchitas gadi
na visus kūno audinius, 
silpnina visą organizmą.

Nuo ko jis atsiranda: nuo 
apsikrėtimo — nuo infekci
jos; paskiau nuo bronchinių 
plėvelių pažeidimo, įkvėpuo
jant gazus, dujas, dulkes, 
dūmus, cheminius garus; 
žiaurus klimatas ir griežtos 
oro atmainos irgi kiek prisi
deda; taipgi alkoholizmas, 
netikęs maistas, stoka vita
minų ir mineralų: nuo to 
kvėpavimo takų pievelės pa
sidaro plonytės ir nebeturi 
atsparumo.

Liga dažnai prasideda 
dar jaunam. Laikui bėgant 
ir nepalankiose sąlygose, 
bronchinės dūdelės vietomis 
išsiplečia. Pasidaro jose į- 
dubimai, lyg kokie kišeniai, 
kur susidaro tirštos fleg
mos ir negali išsikosėti. Pa-

1

Redakcijos Atsakymai
I. Klevinskui, Scranton, Pa. 

—Jūsų laiškas perduotas Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Komi
teto sekretorei, kuri neužilgo 
paskelbs tuos vardus spaudo
je.

S. Kuzmickui, Shenandoah, 
Pa. — Tokių blankų, kokių 
klausiate, dar nėra, bet Komi
tetas mano jas pagaminti. Kai 
turės gatavas, tuomet, be abe
jo, jums jas prisius, nes jūsų 
laiškas perduotas Komiteto 
pirmininkui.

Gerai Atsikirto
“Tūli jūs ‘pėstininkai’

.• /.- <■ -A

Jungtinių Valstijų jūrininkai ant salos Namur. Nors japonai jau nugalėti, bet 
amerikiečiai mano, kad; tep: pastate dar gali, būti./vienąs kitas pasislėpę. Jie eina 
atsargiai pabaigti savo daj’bą.

būtumėt gatves sau nusipir
kę!”

“O tūli jūs automobilistai 
važinėjate taip, lyg jūs bū
tumėt savo automobilius 

s jau pilnai išmokėję!”
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Duonos Kepimas Spinduliais Salos, Kurias Gyviai Pastatė Pataria Nemažini Nacių Jėgų
<■

Išrasta mašina duonai 
kepti vadinamais infra - 
raudonaisiais spinduliais, 
ir duona iškepama jais 
greičiau ir lygiau, negu pe
čiuje, kaip tvirtina išradė
jas, amerikietis Franklin 
H. Wells iš Hackensack, 
N. J. Jo užpatentuotą išra
dimą nupirko Amerikos 
Mašinų ir Liejyklų kompa
nija, didelė pramonės įmo
nė. Taigi išradimas, mato
mai, praktiškas.

Išradimas veikia šitaip. 
Duonos tešla sudėta į at
skiras blekines, kaipo kepa
liukai; tos blekinės pritai
sytos prie grandinio (len
ciūgo), kuris, mašinos va

romas, eina palengva vis 
aplink ir aplink pro tankiai 
sustatytas atšviečiamąsias 
infra-raudonųjų spindulių 
lempas. O tai panašios 
lempos, kaip tos, kurias 
jau nuo pirmiau vartoja 
maliavom džiovinti bei in
dų palyvai “kepti.” >

Infra-raudonieji spindu
liai giliau eina, negu pa
prasti karščio spinduliai, 
taigi tešla kepaliuko vidu
ryje pradeda kepti beveik 
taip greitai, kaip ir pavir
šiuje. Tokiu būdu visa duo
na lygiau iškepa, negu pe
čiuje, ir dar 20 iki 30 pro
centų greičiau, negu pa
prastu būdu ją pečiuje ke
pant, sako išradėjas. N.

Kaip Susidaro Durpės?
Lietuvoj .dar neatrasta Jie varo durpes kasti ir ap- 

akmeninės, iš- dirbti net senelius, moteris 
todėl ir vaikus, ir bizūnais bei 

kad 
kada medžiai mal- greičiau dirbtų. Durpynuo

se Vilkijos-Veliuonos srity-' 
pilkos Pe dėl t0 iyyko tragedija. 

įmestos Išmonės, negalėdami išken- 
durnės ^ti vokiečių žvėriškumų,

vadinamos 
kasamosios anglies; 
durpės virto svarbiu kuru,, lazdomis plaka juos, 
ypač, 
koms sumažėjo.

Durpės yra puri 
spalvos medžiaga, 
vandenin, sausos 
neskęsta, o ;
kamštis — jos yra lengvos.L ... . . , . -Durpėse lengva pastebėtiI hlt'e™ ^arbvedzius 
įvairių augalu liekanas. I . Bet hitlerininkai ir toliau 
Sausame pavidale durpės: Vlsur, Plesia Lietuvos dur- 
lengvai įsidega. Bendrai! Pes> gaunasi į traukimus 
durpės duoda apie pusę įr Vokie įjon, nors
tiek karščio, kaip akmeninė. nebM angliakasyklų. 
an 1 Lietuvos gi partizanai de-

& ‘ v gina naciam -sukrautas
Durpės susidaro ežeruo- durpes bei ardo traukinius, 

~~ i kuriais jos yra vežamos
Vokietijon. J. C.

Jd kovo UUI MVO . 1*1 • ■> v • • •

plaukioja kaip sukl!o Seleziniais 
na vra Innmrna kastuvais SUkapOJO VISUS

Keistos yra pažiūrėt tos japonų salos, 
kurias amerikiečiai iš oro bei laivų bom
bardavo pastarosiomis dienomis, kaip 
kad Truk bei Eniwetok ar Kwajalein sa
los. Jas vadina negirdėtu daugeliui var
du, atollais. Žiūrint j žemlapius, tos sa
los atrodo, kaip į pertrauktas kilpas su
sirietę sliekai, o pačiose kilpose dar tru
piniai — tai kitos, viduj apriestos saliu
kės. ‘

Dar keistesnė gamtinė tų salų istori
ja. Jos yra susidariusios iš jūrinių gyvū
nėlių skeletų bei griaučių palaikų. Tie 
gyvūnėliai yra vadinami koralais, o to
kios salos taipgi pavardintos koralinė
mis. 

M

Karštose pietiniai-vakarinio Ramiojo 
(Pacifiko) Vandenyno salose, kur ame
rikiečiams dabar tenka kovoti, yra tiek 
daug mažųjų gyvių, kad ištisi pajūriai 
susidarę vien iš tų gyvių palaikų, o dau
giausiai iš koralų skeletų.

Koralai gyvena ir tarpsta tokiame jū
rų vandenyje, kur niekados nebūna vė
siau kaip 70 laipsnių šilumos (pagal 
Fahrenheit gradusninką). Jų kolonijos 
bendrai auga tik mažesnėse, negu 150 
pėdų gilumose, ypač vietose, kur mažai 
gelaus (prėsko) vandens ir purvo teį- 
plaukia nuo žemės, o jūrų srovės atneša 
koralams įvalias maisto. Jų “sodybos” 
tokiose vietose bujoja ir stato povandeni
nes seklumas bei briaunas, o tokios sta
tybos medžiaga tai pačių nugaišusių ko
ralu kalkiniai skeletai. C

atollais, 
yra už-

ATOLLAI.
Koralinės salos, vadinamos 

sekamai susidarė. Jūros dugne 
gesusių ugniakalnių, arba vulkanų. Ant
tų neveikiančių ugniakalnių viršūnių 
polypai budavojo savo koralų kolonijas, 
iki jos pasiekė vandens paviršių. O aukš
čiau vandens lygio polypai-koralai jau 
negali veistis.

Kitos koralų kolonijos išsivystė aplink 
buvusias kalnų viršūnes, kada jos nu
slūgo ir atsidūrė po jūros vandeniu. 
Įvairios koralų ‘sodybos” taip pat susi
darė aplink buvusius sausumos bei salų 
ugniakalnius po to, kai jie palaipsniui 
nugrimzdo ir visiškai tapo apsemti jū
ros vandeniu.

KODĖL RATO PAVIDALAS?
Aplinkui pojūrinį užgesusį ugniakal- 

nį arba šiaip žemės pakilimą dugne ko
ralai iš lauko pusės geriau auga ir vei
siasi, negu iš vidujinės pusės, nuo povan
deninio kalno viršūnės. Tai todėl, kad 
jūra savo srovėmis iš lauko pusės atne
ša jiems daugiau maisto, o pati jau au
gančių koralų briauna dalinai sulaiko 
maistingąsias sroves iš vidaus pusės. 
Vanduo gi tolydžio iš vidujinės pusės 
palaipsniui vis tirpdo kalkes senųjų ko
ralų palaikų, iš kurių susidarius 'ta 
briauna. Dėl to, kad koralai iš lauko pu
sės sparčiau auga, negu iš vidaus, tai ir 
išeina į ratą panaši briauna aplink po
jūrinį kalną.

New Yorko Times korės-; 
pondentas Sulzberger pra- ■ 
eitą savaitę rašė iš Italijos, 
jog ne visi amerikiečių - an
glų ginklai geresni už vo
kiečių. Jis nurodė, kad len
gvosios nacių kanuolės taip 
toli muša, kaip vidutinės 
bei didžiosios talkininkų ka
nuolės.

Sulzberger sako, jog vo
kiečių tankai drūčiau šar
vuoti už anglų-amerikiečių 
tankus ir naciai turi tokių 
pat greitų lėktuvų, kaip ir 
talkininkai, o amerikiečių 
rakietinės patrankėlės “ba- 
zukos” tai esą tik pamėg
džiojimas vokiečių rakieti- 
nių patrankų. Tuos dalykus

jis pats stebėjęs Anzio 
fronte Italijoj.

Kaip tad talkininkai 
įveiks ten vokiečius? klau
sia reporteris ir atsako: 
Mes nugalėsime nacius to-* 
dėl, kad mes abelnai turime 
daugiau ginklų ir amunici
jos ir todėl, kad mūsų ko- 
vūnai jaunesni, geriau mai
tinami ir energingesni, ne
gu priešai. J. C.

Amerikos Darbo Federa
cijos pirmininkas Wm. 
Green ir CIO unijų pirmi
ninkas Ph. Murray pilnai 
rėmė prez. Rooseveltą prieš 
kongreso daugumą taksų 
klausimu.

Iš Kur ta Anglis Požemy?

se ir pelkėse, kurie su lai
ku virsta durpynais.

Ežefų pakraščiais papras
tai auga viksvos, nendrės, 
meldai ir durpių samanos. 
Pradedant nuo pakraščio, 
samanos vis daugiau ap
traukia ežero paviršių. Il
gainiui ežeras ištisai apsi
dengia samanų kilimu 
(“karpetu”). Tada, kaip 
sakoma, ežeras supelkėja.

Einant metų metams, 
durpinis pelkės apvalkalas 
darosi vi^ storesnis ir sto
resnis. Mirštantieji augalai 
krinta pelkės dugnan; jų 
prisikrauna vis daugiau ir 
daugiau. Taip per ilgą lai
ką durpinių samanų bei 
kitų augalų liekanos ir už
pildo visą pelkę bei supelkė- 
jusį ežerą.

Pelkėje nėra laisvo oro; 
todėl samanų liekanos ten 
nesupūva, kaip atvirame 
ore. Vandenyj jos darosi 
tamsios, faktinai suanglėja 
ir virsta durpėmis.

Durpės yra laikomos ge
ru kuru net ir tuose kraš
tuose, kurie, rodos, turi už
tenkamai iškasamosios an
glies. Sovietų Sąjungoj yra 
daug anglies, o vis tiek 
durpėmis dirba Šaturos 
elektros stotis netoli Mas
kvos. Iš šitos stoties elektra 
laidais perduodama Mas
kvos fabrikams ir dirbtu
vėms.

Dubovkoje, arti Lenin
grado, prie Nevos upės yra 
pastatyta ir paleista veikti 
didžiausia pasaulyje durpė
mis dirbanti elektros stotis. 
O laidais iš jos elektra per
leidžiama Leningrado pra
monėms.

Lietuvoje yra didelių 
durpynų, ir juos kuo pla
čiausiai išnaudoja naciai.

A. Bloziui Perankšti 
Armijos Drabužiai

Camp Sibert, Ala.—Lie
tuvis sportininkas Al Blo- 
zis čia buvo tris savaites 
sulaikytas nuo karinio lavi
nimosi, nes armija neturėjo 
gana didelės jam unifor
mos. Tuo laiku buvo spe
cialiai ’ pasiūti jam drabu
žiai, ir Blozis dabar jau la
vinasi cheminio karo sky
riuje.

Blozis yra 6 pėdų ir 6 co
lių aukščio ir sveria 250 
svarų.

Pirm pašaukus jį armi- 
jon, Blozis pasižymėjo kai
po Giants beisbolininkas ir 
dar pernai lošė tame “ty
me.”

Jis buvo geriausias gele
žinio skritulio mėtymo 
sportininkas, kuomet lankė 
Georgetown Universitetą 
Washingtone. Blozis yra ir 
čampijonas mėgėjų golfo 
lošimo pastogėse. Taip 
aprašo Associated Press.

KAS TAI DO GYVIAI?
Šiaip koralai yra paprasti gyvūnėliai 

vadinamos celenterų giminės, o svar
biausia jų veislė tai madreporai. Bet jų 
yra daug visokių veislių — vieni tokie 
mažyčiai, kad tik per padidinamuosius 
stiklus jie tegalima įžiūrėti; kiti dide’sni, 
o kai kurie yra tokie stambūs, jog turį 

’-po • kelis-colius-storio.
(Visur Lietuvoj užtinkami “velnio ' 

pirštai” (kai kur vadinami skauspenais) 
taip pat yra koralų giminės palaikai. 
Jie liudija apie tuos senovės laikus, kuo
met visa dabartinė Lietuvos žemė gulėjo 
jūros dugne.)

Imant pavieniui, vis tai panašūs į dū
delę gyviai. Jie neturi krūtinės daubos, o 
tik pilvinę, virškinamąją skylę. Prieki
nis, atdaras šios skylės galas tai koralo 
burna, aplink kurią yra čiuptuvėliai. 
Jais koralas sugriebia dar smulkesnius 
gyvūnėlius ir neša grobį į savo burną.

ATOLLO ATSIRADIMAS.
Kada apskrita koralų briauna daauga 

iki vandens paviršiaus, tai jūra, ypač 
per savo pakilimus, neša tų pačių ir kitų 
koralų griuvėsius ir kiautvarlių ir kitų 

' gyvių palaikus ant tos briaunos. Žymė
tiną, ;kad jūra nuolat ardo palaipsniui ir 
koralų pastatus, versdama juos vis 
smulkesniais griuvėsiais.

Kada apskritoji koralinė briauna bū- 
na apnešta tokiais palaikais tiek, kad ji
nai pasirodo virš vandens, kaip koks ra
tas, tai' jau turime pradžią tokios kora
lų salos, kuri vadinama atollų. Toliaus 
jūra išmeta vis daugiau medžiagų ant 
to rato, ir taip užauga sala-atollas.

jį

Kriminalizmas tarp Ve
dusių ir Pavienių

Tarp vedusių vyrų 
moterų 50 metų amžiaus 
senesnių yra mažiau krimi
nalių nusikaltėlių abelnai, 
negu tarp pavienių arba 
persiskyrusių, kaip skai
čiuoja Pennsylvanijos Uni
versiteto prof. Otto Pollak. 
Bet yra viena išimtis — to
kio amžiaus vedusieji vyrai 
daugiau atlieka žmogžudys
čių už anuos, ypač žudyda
mi savo pačias, sako Pollak.

ir 
ar

O

POLYP AI.
Paskiro, pavienio koralo vardas yra 

polypas. Koralai - polypai veisiasi' bely- 
tiškai, atsieit, be dviejų lyčių susineši- 
mo vienos su antra. Iš subrendusio poly- 
po išauga spurgas, o kai šis išsivysto į 
naują polypą, tai senasis polypas, jo tė
vas- motina, numiršta. Bet naujasis po- 
lypas yra prisicementavęs savo kūno kal
kėmis prie senojo polypo skeleto.

tų, augo didžiuliai miškai, 
bet juose dar nebuvo tikrų
jų medžių.

Tie miškai augo žemose 
liūningose pelkėse. Tais lai
kais ten buvo karšta ir drė
gna, dangus apsiniaukęs 
tirštais debesimis, ir labai 
tankiai lijo smarkūs lietūs.

Tuose miškuose augo pa- . 
našūs į medžius milžiniški 
paparčiai, asiūkliai, ožka
barzdžiai, driekanos. O-da
bartiniai mūsų miškų pa
parčiai, asiūkliai ir drieka
nos tai tik žolė.

Žuvautieji tų laikų pa- * 
parčiai ir kiti vadinami 
“medžiai” krito pelkės 
klampynėn ir skendo joje. 
Jų vieton augo nauji me
džiai. O pelkėse taip vis ir 
krovėsi tokių žuvusių auga
lų krūvos.

Bet atėjo laikas, kada 
I jūros ėmė palengva apsem- 

______ ti ir užlieti pelkėtas žemės 
Daugelis amerikiečių kai- vietas. Pelkių paviršius vis 

ba, kad, girdi, skirtingu
mai traukia vaikiną prie į 
merginos, o merginą prie 
vaikino, ir todėl jie susive
da. Bet tai netiesa, sako 
profesoriai E. W. Burgess 
ir Paul Wallin. Jiedu išty
rė 1,000 porų ir atrado, jog 
dažniausiai susiveda tokie, 
tarp kurių yra daugiausia 
panašumų religijoj, papro
čiuose, išauklėjime, bendra
me būde ir tt.

Mėgstančiam išeigas vai
kinui geriau patinka mer
gina, turinti 
“maišytis tarp žmonių. 
Sėdinti namie 
greičiau pasirenka 
nį” vaikiną. Dažnai susi
veda ir fiziniai • panaši su 
panašiu. Daugeliui mergi
nų patinka vaikinas, pana
šus veidu ar papročiais į 
jos tėvą ar brolį. Dideliam 
skaičiui vaikinų patinka 
merginos, panašios į jų mo
tinas, seseris bei geras te
tas. J. K.

Kur kasama akmeninė 
anglis, tankiai ant įvairių 
uolienų randama žilos seno
vės augalų lapų antspau
dai. O kartais randa žemė
je ir ištisus suanglėjusius 
senovinių “medžių” lieme
nis. Tai iš tokių stuobrių ir 
lapų antspaudų mokslinin
kai sužinojo, jog akmeninė 
anglis per milijonus metų 
pasidarė iš anų laikų auga-

Pennsylvanijos anglies 
klodai “gimė” iš augalų, 
bujojusių apie 216 milionų 
metų atgal, kaip skaičiuoja 
žemės mokslininkai - geolo
gai.

Kur dabar randasi akme
ninės anglies sluoksniai, 
kitados, prieš milionus me

Panašumai, Skirtumai 
Ir Vedybos

i

labiau ir labiau užsinešda- 
vo smėliu ir moliu, kurie 
nusėsdavo vandenin.

Gulėdami dugne, po van
deniu medžiai vis daugiau 
ir daugiau liko apnešti 
smėliu ir moliu. Taigi čia 
vandenyje, po dideliu slėgi
mu, nepasiekiant laisvam 
orui, per šimtus milionų 
metų, senovinės augalų lie
kanos ir virto anglim.

Bet paskui atėjo kiti lai
kai, kuomet jūra tose vieto
se pradėjo palaipsniui at
slūgti. Taip su laiku jūros 
dugnas tapo sausuma.' Štai 
kodėl požemiuose, didesnėj 
ar mažesnėj gilumoj, ran
dama akmeninė anglis.

Tokiu tai būdu moksli
ninkai išaiškino, kaip per 
milionus metų susidarė ak
meninė anglis. Nagrinėda
mi žemės istoriją, jie nu
statė, jog žemė turi ne sep
tynis su viršum tūkstan
čius metų, kaip kunigai ir 
rabinai skaičiuoja pagal 
Biblijos padavimus, bet že
mės rutulys buvo jau pirm 
šimtų milionų metų.

Dar daugiau. Pennsylva- .. 
nijos angliakasyklose kartu 
su senovinių “medžių”-pa
parčių atspaudais anglyje 
bei uolienose randama ir 
tarakonų (bambatierių) 
palaikai. Vadinasi, pirm 
216 milionų metų, didžiųjų 
paparčių miškų gadynėje, 
jau buvo vabalų, nors br 
jistai sako, būk Dievas su
tvėręs visus gyvius maž
daug tuo pačiu laiku, kaip 
ir žemę.

Tokios ratiškos salos viduryje taipgi 
yra vandens, kuris vadinamas lagūnų 
(reiškia, ežerėliu). Tos “kiaura vidurės” 
salos ratas paprastai būna prairęs- vie
noje ar keliose vietose. Per tas spragas 
įplaukia salon jūros vanduo bei išplau
kia, ir taip keičiasi. *

Kai kurios salos-ratai, arba atollai, 
atsiranda trumpesniu laiku, būtent, ka
da pakyla jūros dugnas su kalno viršū
ne, aplink kurią jau yra išbudavdta ap
skritoji' koralų briauna.

' Atollas vadinama ir tokio pavidalo sa
los, kaip patkava. Taipgi yra trikampių • 
ir keturkampių ir kitokių atollų, bet vis 
su apriečiamu vandeniu viduj. Per spra
gas aprietime šis vanduo susisiekia su 
atvirąja jūra; per jas ir laivai įplaukia 
į didėsnius tokių salų lagūnus-ežerus.

palinkimą M
mergina 

“nami-
‘■/a

KAIP JIE AUGA.
Šitaip spurgais daugindamiesi 1 

lai, prilipę vienas prie kito, ir auga. Vie
ni išeina į šakas, panašiai, kaip medžiai, 
o iš kitų susidaro masė, panaši, kaip ap
skrita bažnyčios bonė arba didelis apva
ląs akmuo. Tokios koralų kolonijos daž
nai auga eilėmis, kaipo pojūrinės briau
nos, arba ratais. O koralinis ratas bei, 
briauna tinkamose sąlygose gali paaugti 
net po 9 colius aukštyn per ųietus.

Kadangi naujiems koralams išsivys
čius iš senųjų, pastarieji, miršta, tai gy- mįs pasinėrus po vandeniu, o kitur 
va tėra tiktai pati paviršine koralų ei
lė, o visa vidujinė jų masė jau tik jų tė- 
vų-protėvių kalkiniai palaikai'.

Koralų virtinėms tėmyti po vandeniu, 
yra vartojamos valtys su stiklais dugne. 
Žiūrint per tuos stiklus, koralinis jūros 
grindimas atrodo, kaip koks darželis su 
įvairių spalvų ir pavidalų gėlėmis. O 
tarp koralų yra daugybė kitų gyvių, ir 
vieni

kora-

vieni jų juda, knibžda, zuja, o kiti kaip 
prisvilg vienoje vietoje gyvena.. (

Atollo salos vidujiniame vandenyje 
būna dar kitų koralinių salų bei saliu- 
kaip kad Truk ir Kwajalein- Eniwetok 
tuzinai saliukių.

Didesnieji atollai turi savo rate po ke
lias iki keliolikos mylių pločio vandens, 
kaip,kad Truk ir Kwajalein-Eniwetok 
atollai.

Pati atollo briauna aplinkui gali kai 
kur tik truputį kyšot iš vandens; vieto-

toje briaunoje gali būti stambus “maz
gai” kaipo saliukės bei salos. Tokia atol- 
lo briaunos sala yra ir Eniwetok, kurią 
amerikiečiai atėmė iš japonų ' praeitą 
savaitę.

Atollinė sala retai kada būna pakilus 
aukščiau 12 iki 15 pėdų virš jūros lygio; 
Atollų žemė yra derlinga; joj auga įvai-

palmės

Didžiausia Lekiančioj!
Tvirtuma

Jungtinių Valstijų armi
jai, statoma du kartu galin
gesnės lekiančiosios tvirtu
mos, negu dabartiniai di
dieji B-17 bombanešiai.

Naujoji lekiančioj! tvirtu
ma turės keturis motorus, 
išvystančius 8,800•' arklių 
jėgų. Tai bus didžiausias 

orlaivis,pasaulyj 1
vardu B-29
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(Tąsa)
Pšigodskis nutilo ir sėdėjo nejudėda

mas, iš nuovargio nukoręs galvą.
• — Kodėl tu apie savo darbus pas bol
ševikus man pasakoji? žmogus aš tau 
svetimas, tik tris dienas drauge važiuo
jame. Tokiomis kalbomis tu kada nors 
pasipainiosi nenaudėliui ir pats save 
prie sienos pastatysi, — tyliai pasakė 
Rajevskis.

— Tai jums aš, kad nešnairuotumėte.... 
• — O kas aš tau? Žiūriuos, tu kažkoks 
keistas. Lyg ne iš tos pusės privažiuoji. 
Meskime šitai ir einame gulti.

Į areštinę vogėsi prietema. Žmonių 
balsų gaudimas už sienos tilo. Buvo gir
dėti, kaip į langus teškia lietus...

— Aš jus, drauge Rajevski, tik dabar 
tepažinau, kai kepurę nusiėmėte. Tris 
dienas galvojau, kur esu jus matęs? Jūs 
labai panašus į suvestinės tarptautinės 
brigados komisarą. Tik čia jums netin
kama vieta ir kita pavardė — aną va
dino draugu Chmuriju. O įsižiūrėjus— 
tas pats... Todėl aš ir pasakojau, kad ne
šnairuotumėte. Kaip matote, ne tokie 
jau mes svetimi.

Rajevskis šyptelėjo žilais ūsais.
— Pasitaiko toks panašumas! Tiktai 

šis panašumas pavojingas — nei už šį, 
nei už tą gali pakabinti po skersiniu.

Pšigodskis padėjo ranką ant Rajevs- 
kio peties.

— Galite būti tikri, drauge Chmuri- 
jau... atsiprašau.... pone Rajevski. Nevel
tui aš pusę metų praleidau Raudonojoje 
Armijoje — šio to išmokau...

Už sienos pasigirdo ateinančio trauki
nio trinkėjimas. Vėl žmonių balsų ūže.- 
sys. Kažkas atrakino duris. Koridoriuje 
— griežti komandų šauksmai. Į arešti
nę įvirto būrys visų ginklų rūšių austrų 
kareivių. Kai kambarys prigužėjo net 
per pilnas, vokiečių dragūnai uždarė du
ris. Iš karto pasidarė triukšminga ir 
ankšta. Kareiviai sugriuvo ant grėdų, 
grindų, palangės, dėžės, atstojusios stalą.

Šaunus raitininkas su Geležinio Kry
žiaus ordinu ant krūtinės, mirktelėjo 
PŠigodskiui: * i ’,

— Taip pat traukiesi, kamrad? Ar tai 
tu pats atpečius nusiėmei, ar tas vyres
nysis kalės vaikas nudraskė? ♦

—Aš—belaisvis. O jūs ką, vyručiai, na
mo? — nejučiomis šypsodamasis paklau
sė Pšigodskis.

— Taip, neterminuotų atostogų.
Aplinkui susijuokė.
— Namo, karosų žvejoti.
— Žmonos ultimatumą pareiškė: jei-

gu negrįšime, paleis į atsargą. Štai mes 
ir skubame.

Iš kampo kažkas nepatenkintas subur
bėjo:

— Matyti, kad pasiskubėjome. Pulko 
taryba sakė — žygiuoti visiems kartu! 
Tada iš tų dragūnų tik šlapia vieta būtų 
telikusi!

— Neliūdėk! Mūsiškiai atsiskubins — 
išgelbės.

— Kai užtvanką pramuš, kepure sky
lės neužkiši....

— Prikaldavome, pakanka!
Visiškai sutemo. Kareiviai užžiebė 

žvakę, atidarė kuprines ir pradėjo vaka
rieniauti.

— Prisėskite, kamradai! Ko gero, al
kani? — pakvietė Rajevski ir Pšigods- 
kį raitininkas, atidarydamas peiliu kon
servų dėžutę.

Rajevskis padėkojo. Pšigodskis mielai 
sutiko: jis jau dvi dienas buvo nevalgęs.

— Tai tu iš Rusijos, kamrade? Na, 
kaip ten? Sako, neįmanoma gyventi. Tei
sybė! — paklausė jį pagyvenęs pėstinin
kas.

— Kai kam tikrai karšta — fabrikan
tams, dvarininkams ir visiems, kurie ca
ro laikais tokiais, kaip mes su tavimi, 
raiti jodinėjo. Juos bolševikai taip pri
spaudė, jog vos alsuoja. Na, o darbinin
kai ir valstiečiai, tai šie kariauja. Pats 
žinai, kimba į juos iš visų pusių,—užmir
šęs, kur esąs, atsakė Pšigodskis.

— Ar tai tiesa, kad bolševikai atėmė 
iš dvarininkų žemę ir išdalijo valstie
čiams?

— O kaip tu manai, ar be šito vals
tiečiai eitų kariauti už-tarybų valdžią?

— O tiesa, kad bolševikai iš belaisvių 
tyčiojasi?

— Bobų pasakos! Karininkų prasima
nymai. O apie tai, kad belaisviai yra su
darę ištisas tarptautines brigadas, ar ne
pasakojo?

— Kalbėjo, kad ten esą visokių išda
vikų.... Mus tas oberis taip pat išdavikais 
pavadino.

— Kaip manote, Vengrijoje mumsi taip 
pat duos žemės?

— Gausi.... du metrus gilumon...
— Kaip tai negausiu? O už ką aš ka

riavau ?
— Greitai tu užmiršai karinį statutą! 

“Už imperatorių, už...”
— Na, imperatorių, leiskim, jau iš

muilino! — linksmai šūkterėjo kavale
ristas, kišdamas į burną stambų duonos 
davinį.

Čia Gyvena Joan Fontaine
Ne \yyork iečiai sakosi, kad 

jiems įdomu matyti judį “Jane 
Eyre,” bet mums dar įdomiau, 
kad to judžio žvaigždė Joan 
Fontaine dabar gyvena mūsų 
mieste. Kaip tik ji su savo vy
ru, kuris taip pat aktorius, at
važiavo, tai miesto gdlvos tuo
jau sušaukė susirinkimą, kad 
pasitarus su piliečiais, kas lie
čia karo bonų pardavimą.

Aktorė Joan Fontaine pa
aukojo eilę savo drabužių, tai 
yra: suknelę, skrybėlę, čevery- 
kus ir ridikiulį. šie visi drabu
žiai buvo išstatyti vienos krau
tuvės vitrinoje, kur jie išbuvo 
dvi savaites. Kiti piliečiai irgi 
pradėjo nešti visokių daiktų— 
sviesto, kiaušinių, kumpių, bul
vių, gyvas vištas ir net kiaulę 
atgabeno.

Vasario 8 d., vakare, prasi
dėjo visų tų daiktų išleidimas 
ant varžytinių arba “akšino.” 
Tvarka buvo tokia: paskyrė 
daiktą ir kas daugiausiai pir-

ko bemų, tai tas gavo tą daik
tą visai veltui. Ant visų varžo
mųjų daiktų viršų, ėmė Joan 
Fontaine suknelė. Pradėjo su 
$5,000 bonų vertės, tai tūlas 
visai žilas senis iškėlė kainą 
net iki $30,000. Už Joan ir jos 
vyro paveikslus bonų. kainą iš
kėlė iki $4,500.

Aktoriai čia apsistojo po il
gos kelionės, nes važinėjo rei
kale bonų pardavimo, pavargo 
ir Joan sveikata pašlijo. Kad 
pataisyti sveikatą ir pasilsėti, 
tai patiko jiems apylinkė ir 
švarus oras, rami vieta ir jie 
nusirandavojo namelį, kurio 
savininkė išvyko į Floridą ir 
pasiliks, kol jos sveikata pa
gerės. Jeigu nežinotumi apie' 
jos karjerą, tai atrodo papras
ta moteris, smulkutė, laibutė, 
vidutinio ūgio su gelsvai si
dabriniais plaukais, jauna ir 
gan graži.

Tą vakarą jie abu kalbėjo 
į žmones, ragindami pirkti 
daugiau karo bonų, kad grei
čiau laimėtume karą. Viso bu
vo išparduota arti $50,000 ka
ro bonų. Susnikų Jurgis.

Easton, Pa

(13us daugiai!)

Detroit, Mich
Pažangiečių Parengimas 

Kovo 5 Dieną
Lietuvių Moterų Pažangos 

Kliubo valdyba, pramogų ko
misija ir moterų choras sku
biai rengiasi prie didelio pa
rengimo kovo 5 d. ir paminė
jimui tarptautinės moterų die
nos. Bus perstatytas vieno 
veiksmo scenos veikalas “Dė
dės Silvestro Kieme.” Veika- 
liukas daug nusako apie Lie
tuvos partizanų veikimą prieš 
žiaurius vokiečius. Drg. A. Jo
nikienė iš Chicagos atvyks ir 
pasakys prakalbą. Moterų 
Choras padainuos keletą dai- 
nų, po vadovyste Mrs. B. Alt
schuler. Po scenos vaizdų bus

puikus balius ir šokiai prie ge-.' 
ros muzikos. Aš norėčiau, kad 
draugės moterys atsilankytų 
paklausyti d. Jonikienės pra- 

■ kalbos, nes ji labai daug vei
kia moterų judėjime ir per jos 
patarimą liko suorganizuota 
Moterų Pažangos Kliubas De
troite. Taipgi ji mums pasa
kys daug įvykių iš abelno mo
terų gyvenimo, šis parengi
mas įvyks Lietuvių Svetainėje, 
ant 25-tos ir Vernor, pradžia 
nuo 5:30 vakare, įžanga iš 
anksto 55c, prie durų 65. Ti- 
kietus galite gauti pas kliubic-

ites. M. Alvinienė.

Vichy radijas skelbė, būk 
Stalinas norįs naujos suei
gos su prez. Rooseveltu ir 
Anglijos premjeru Churchi- 
llu.

VILNIES

KALENDORIUS
1944 Metam

—BESHasc KNYGA IŠ 164-rių PUSLAPIŲ
1 1111 irge KAINA 25c UŽ EGZEMPLIORIŲ

Turiningas moksliniais raštais, istorinėmis 
informacijomis ir poezija.

Tuojaus įsigykite tą svarbią knygą ir naudokitės jaja.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brookl]

AMERIKIEČIAI NUSKANDI
NO ŠIMTUS JAPONŲ

Australija, vas. 25. — 
Jungtinių Valstijų kariniai 
laivai - naikintuvai vėl 
bombardavo japonų karo 

;bazę Kaviengą, New Ire
land saloje, ir tuo pačiu žy
giu nuskandino kareivinį 
japonų laivą, jų naikintu
vą, krovinių laivą ir devy- 

Inias dideles valtis.
Su tais priešų laivais ir 

valtimis žuvo apie 330 japo
nų; kiti sukrito vandenin. 
Amerikiečiams pavyko iš
griebti tik 73 gyvus japonus 
iš jūros.

Naciai Patys nuo Savęs 
“Atgriebę” Miestelį

Berlyno radijas-pasakojo, 
būk vokiečiai atgriebę Ko- 
čisče, 90 mylių į vakarus 
nuo vadinamo “senojo Len
kijos rubežiaus.”

(Bet .Sovietai niekad ne- 
sisakę tų miestelį užėmę. 
Taigi naciai dabar patys 
nuo savęs jį “atgriebė.”

I 1944 WAR APPEAL

lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 

Apdraudos Organizacija
® Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000.
• Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15.
® Visiems įstojimas veltui.
© Mėnesine mokestis pigiausia.
• Priima naujus narius nuo 2 metų iki

60 metų amžiaus.WORKERS. INC.

Įsirašyk dabar ir savo šeimą įrašyk. Išpildyk žemiaus telpančią 
blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St. Brooklyn, 6, N. Y.

Aš noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano vardas.............................. ,................................................... .

Antrašas

MATEUŠAS SIMONAVl<illJS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

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

sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinanti aliejum tubs, 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

CHARLES J. ROMAN
" ‘ ' ■ (RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonui Poplar 4110

;.Ar, .r. ..r »

Lietuvių Piliečių Kliubo 
Iškilmės

Vasario 20, Lietuvių Pilie
čių Kliube buvo garbingas at
žymoj imas savo narių kareivių 
ir jūreivių, tarnaujančių Dė
dės Šamo Armijoj. Buvo pa
gaminta it Kliube iškabinta 
vėliava (flagė) su 110 žvaigž
džių. Reiškia, 110 kliubo narių, 
jaunuolių tarnauja Amerikos 
kariuomenėje ir laivyne. Ka
dangi kliubas į savo narius 
priima kitataučius, tai ne vie
ni lietuviai sudaro tą skaitli
nę. Atidarant, galima sakyti, 
šitas masines prakalbas kliu
bo pirmininkas S. Sharkey-Lu- 
kauskas pasakė įvedamąją 
prakalbą, o po tam perstatė 
pirmu kalbėtoju miesto gaspa- 
dorių — majorą Morrisoną ir 
antrą kalbėtoją, naujai išrink
tą apskričio teisėją, William 
Frack. Visi pasakė tinkamas 
kalbas, ragino pirkti karo bo
nus ir aukoti Raudonajam 
Kryžiui ir duoti savo kraujo 
sužeistiems kareiviams. Publi
kos buvo pilna kliubo patal
pa. Atidarant ir uždarant pra
kalbas sugiedotas Amerikos 
himnas ir “God Bless Ameri
ca.”

Garbes Medalis Tėvams 
Kare Žuvusį Sūnų

Juozo Januškio sūnus 
žantas 
žuvo 
kovoj 
Dabar 
karo
medalis atvaizduoja purpuri- 
nę-lelijavą širdį (Purple

Heart) su aukso kraštais, o 
ant pačios vidurio širdies auk
so atvaizdas generolo George 
Washington. Medalis įdėtas į 
mažą skrynutę pavidale kars
to. Tai taip jautriai mūsų Ša
lies valdžia atjaučia tuos tė
vus, kurių sūnūs žūsta, kovo
dami prieš baisųjį hitlerizmą 
už šios šalies laisvę ir demo
kratiją.

Gaisre Žuvo Buvęs Vergas
Vasario 17 d. Atwood Alex

ander, 88 metų negras, 19 So. 
Maple gatvėje žuvo trečiame 
aukšte, kuomet kilo gaisras. 
Senukas pats buvo vergas ir 
matė mūšius prie Bull Run, Ci
vilians Kare. Senukas buvo 
tuomi įdomus, kad visiems pa
pasakodavo visokių istorijų, 
atsiminimų iš vergijos laikų; 
už ką senuką visi gerbdavo. 
Ir vietinis anglų dienraštis ne
pasigailėjo vietos pirmame 
puslapyje aprašymui tragiškai 
žuvusiam seneliui.
Apsivedė Kadetas J. Žansitis

Buvęs Lafayette Kolegijos 
studentas Jacob žansitis apsi
vedė su savo mokyklos dienų 
mokine Florence Radavičiute. 
Žansitis yra šalies tarnyboj, ei
na aviacijos mokslą, kadetas 
Victoria, Texas. Ten jis ir ap
sivedė.

V. J. Stankus.
uz

ser-
Jr.,Joseph Johnson, 

Tunisijoj 1942 metais, 
su šalies neprieteliais, 
tėvai gavo medalį nuo 
departmento. Garbės

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENŪE 
BROOKLYN, N. Y

į Tol. STagg 2-0783
j NIGHT — HAvemeyer 8-1158

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINS) 

Didelis pasirinkimas visokiu 
Vynų ir Degtini5*
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

10% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BYTHE 
AXIS LATER!

BUY WAR BONDS

(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam, nemoka 

mai visose dalyse miešti

Tel Virginia 7-449H

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorių* 
ršhalsamuoja ir laidoja »»n 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius It ka 

Hpfas veselijom. krikštynnn 
ir kitkam

231 BEDFORD AVENUl 
BROOKLYN

Telephone: EVergreen

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

kad visados bus patenkinti

Parė Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS

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

Telefonas EV. 4-8698
t 459

(Skersai nuo Republic Teatro)

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus..
Daioriie ir pritaikome akinius kada reikalingi.

. 7^ Z-’^**’**^ (Mes esame darę regėji- 
1F JL1 j, mo pataisymus viršaus
\500 daktarų ir kitokių 

profesijų žmonėms, taip- 
gi jų šeimoms ir jų pa- 

Xu J? ci jan tams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N
Telephone Stagg 2-8842
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MERGINOS—JAUNOS MOTERYS. Neprity
rusios, _ 40 valandų. Laikas ir pusė už viri- 
laikius. Pokarinės progos. CANDEX CO..

187 Duane St., City.

FABRIKO DARBAS
Patyrimas nereikalingas. Nuolatinis darbas. 

60c Į VALANDĄ PRADŽIAI.
5 DIENŲ 40 VALANDŲ SAVAITfi

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

(50.)

OPERATORES
Patyrusias ant suknelių. Nuolatinis darbą*.

Gera alga.
WOHL,

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

MOTERYS 
Valymui fornišiuotų apartmęntų. DALIAI 

LAIKO IR PILNAM LAIKUI. 
$22 Į SAVAITĘ 

FLUSHING 3-3338.

Laiave, Lithuanian Daily New! Penkfcfe Pm
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(X)

(54)
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HELP WANTE—MALE 
REIKALINGI VYRAI

ELEVATORIO OPERATORIUS — 
PEČKURYS (Naktims) 

TAIPGI VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
Rezidencijiniame Viešbutyje 

$107 Į MENESI 
MR. KLEIN 

325 W. 45th St.

MAŠINISTAI
Patyrę prie bendro mašinų darbo. Kreipkitės 

j GENERAL TUBE CO., 40 EMPIRE ST., 
NEWARK, N. J. Bigelow 3-7892

Tractors and motors will never 
wholly replace the Army Mule as a 
factor in, the mobilę units of our 
army. The Army Mule is a, tradi
tion and the “mule skinner" is a 
breed unto himself. Ąrrąy Mules 
are used, by the Field Artiljęry and 
the ČaValry ih arėaš where the 
terrtijn is rough and tractors cannot 
operate.

FOR WAR PRISONERS—Corner of the Prisoner-of-War food 
packaging center in Chicago. Here on a conveyor system, by mass 
production methods, thousands of parcels are packed each week for 
war prisoners. Three other centers also are operated by the Red Cross. ALCOA Reikia Darbininkų

MASPETH, QUEENS
Bilo stiprus vyras, norintis mokytis 

gali atlikti šį darbą.
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Nors šis darbas nereikalauja jokio 
ypatingo išsilavinimo, tačiaus jis 

gerai apmokamas.
Pasitarimais su Kompanijos Atstovais 

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

U.S. EMPLOYMENT SERVICE
of the

War Manpower Commission
Šeštos lubęs

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

pareiškimą. (50)

(54) ....... ......... . .......—   —.... , „ijinwi 

MERGINOS-MOTERYS
AMŽIAUS 16 IR VIRŠAUS 

Lengvam fabriko darbui. Patyrimas 
1 ingus. Gera alga motyinaiities. N 
darbas. Penkios dienos, 40 valandų 
Prisideda mokestis už viršlaikius. K 
ARGYLE PACKAGING CO., 133
SfT., NEWARK, nuo 9 iki 5, ar skara 

MI. 2-2152.

Pirmądiems, Vasario 28, 1944

DUOKIME NESKŪPEDAMI

Karo belaisviam priruo
šiama siuntiniai maisto. 
Paveikslas iš pakavimo 
Centro Chicagoje. Čia paro
doma, kaip ant konvejerio 
sistemos, masinės produkci
jos būdais, tūkstančiai siun
tinių yra supakuojami 
kiekvieną savaitę ir pasiun
čiami karo belaisviams. Yra 
dar trys kiti Centrai Rau
donojo Kryžiaus operuoja
mi tam reikalui.

Ateina pavasaris, atgys 
gamta, tieks viltį gyvenimo 
ir linksmumą žmonijai. Bet, 
ar daugeliui bus džiugus šis 
pavasaris?....

Vokiškieji ir japoniškieji 
barbarai užsimojo plienu ir 
ugnim sunaikinti civilizaci
ją, pavergti tautas, užgrob
ti jų žemes ir turtus. Pa
vasario džiaugsmą jiė pa
vertė į pragariškas kančias 
ir mirtį milionams laisvę 
mylinčių žmonių!

Ar ilgai mes kęsime . šią 
pragaištingą barbarų užma
čią ir pažeminimą kultūrin
giausių tautų ant žemės ka
muolio?

Ar ilgai leisime jiems žu
dyti savo sūnus, brolius ir 
mylimus?

Jau gana prikentėjom. 
Laikas pasakyti tai, ką pa
sakė maršalas Stalinas: — 
Mirtis vokiečiams okupan
tams! Ir jo žodžius seka

veiksmai.
Šiam pavasariui talkinin

kų jėgos yra paruoštos in
vazijai į Europą per Fran
ci ją. Sovietai į drebėzgus 
taško rudojo žvėries armi
jas rytų fronte. Amerikos 
ir Anglijos karinės jėgos tą 
patį darys rudojo žvėries 
armijoms iš vakarų.

šiais metais turi būt su
mušti naciai — pareiškė 
Gen. Eisenhower. Sveikina
me savo generolo pasirįži- 
mą! Linkime jam pasiseki
mo. Laukime greitos perga
lės, laukiame grįžtant savo 
pergalingų karių.

Tačiaus pirm džiaugsmo 
pasimatyti su kariais, turi
me būti pasiruošę jiems »į 
pagelbą didžiuosiuose mū
šiuose. Jiems reikės dakta
rų, slaugių, medikamentų ir 
daugeliui papuolusių į prie
šų belaisvę reikia maisto. 
Tuo viskuo juos aprūpins 
Amerikos Raudonasis Kry
žius.

Dabar Raudonasis Kry
žius pradeda vajų sukėli
mui $200,000,000 savo karių 
pagelbai didžiuosiuose mū
šiuose 1944 metais. Visi tu
rime stoti į talką Raudona
jam Kryžiui sukelti tą su
mą pinigų. Tegu buna Rau
donojo Kryžiaus pagelba 
greta mūsų karių visuose 
frontuose.

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

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

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

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

3. Balanced Brand Vitamin-B-Complex tabletėlės dėl viso kūno sveikumo 
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.
6. PHOSPHO B tabletėlės nervų sustiprinimui, kurie jaučiasi nervuoti; 

už 500 tab. $1.95.
Balanced Brand P. B. LAX tabletėlės, sudarytos iš geriausios rūšies 
žolelių, nuo vidurių užkietėjimo. Vienas doleris.
C. P. L. No. 18 tabletėlės, kuriems po valgio išpučią vidurius, darosi 
gazų. 250 tab. $1.50.
VHF tabletėlės, turintiems aukštą kraujo spaudimą. $1.50.
Maistą ir vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite ar

ba kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara kas dieną nuo 10:30 vai. ryto 
Iki 9:00 vakare. Sekmadieniais uždaryta.
Multi Vitamin ir Mineralai; F61 tabletėlės, kaina $2.35. Bet Jeigu pirksi šj 
mėnesi, gausi už $1.75, 60c sutaupysi.

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

8.

9.

n

Prie New Yorko Raudo
nojo Kryžiaus yra suorga
nizuotas lietuvių skyrius, 
Raudonajam Kryžiui remti, 
kuris pavadintas Lithuan
ian - American Committee. 
Jo raštinė randasi, 427 Lo
rimer St., Brooklyn, 6, N. 
Y. Kviečiame ir jus prisi
dėti prie šio Komiteto rin
kimui aukų Raudonajam 
Kryžiui., Lithuanian. - Ame
rican Committee ofisas yra 
atdaras kasdieną iki 8-t-os 
valandos vakaro. Ateikite 
pasitarti, kuomi jūs galite

padėti Raudonojo Kryžiaus 
Kariniam Fondui.

Kurie dar neaukojot R. 
K., galite ateit ir paaukoti 
per lietuvių skyrių. Arba 
galite prisiųsti savo auką. 
Visi aukokime, visi, darbuo- 
kim.es aukų rinkimu. Būki
me tikri savo šalies — Ame
rikos—patriotai, prisidėkim 
darbu ir grašiu prie greito 
karo laimėjimo.

Lithuanian - American 
Red Cross Committee 

427 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y.

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGOS MOTERYS

Nupuolimas Žemiau Nolio, Arba Artikulai 
Apie Waterburio Kryžiokų Tre jauką

Gerbiamoji Lietuvių Kry
žiokų Tre j anka Waterbury 
ir visoj Amerikoj, ar jūs 
žinote, kad mes čionai tu
rim susisukę pusėtinai tvir
tą lizdą. Nors mūsų veiki
mas tėra nolio vertės, bet 
mūsų pasirengimas užkop
ti į aukštybes amerikonų 
akyse buvo labai didelis.

Pirmas mūsų planas buvo 
padarytas, kai mūsų tautos 
vadas A. Smetona nusi
kraustė pas Abraomą. Mes 
tuojau pasiuntėm kaipo at
stovę Mrs. Stanley Colney 
nuo Lietuvių Komiteto Gy
nimui Amerikos į pakasy
nas ir pasiskelbėm vietinėje 
anglų spaudoj, kad ir virš 
minėtas komitetas dalyvau
ja jo laidotuvėse. Davėm 
suprasti amerikonams, kad 
waterburieciai liūdi tautos 
vado.

Po tam, artinantis sausio 
30 dienai, kur buvo apeigos 
ir įteikimas ligonvežimio 
Armijos Karo Administra
cijai nuo virš minėto komi
teto, susidedančio iš 15 
draugijų, mes nesnaudėm. 
Padavėm į vietinę anglų 
spaudą paskelbimą, jogei 
dvi didelės organizacijos, 
susidedančios iš 30 draugi- 
gijų, kaip tai, Lietuvių Ko
mitetas Gynimui Amerikos 
ir Lietuvių Taryba, įteiks 
dovaną — karo ligonvežimį. 
Nors mes prie šio darbo 
piršto nepridėjom, bet kas 
kam galvoj.

Mūsų skelbimas skambė
jo kuo ne per visą savaitę. 
Mes tiktai rankas trynėm 
iš to smagumo ir kėlėm sa
vo prestižą amerikonų aky
se.

Bet atėjus sausio 29, šeš
tadieniui, kuri buvo pa
skelbta Lietuvių Diena dėl 
pardavinėjimo bonų prie 
Pergalės Namo miesto 
centre, skubinaus iš ryto 
miestan dar žiovaudamas, 
savo mintis visaip labonėje 
laužydamas. Bus šiandien 
ir tas ligonvežimis pastaty
tas prie to namuko. Sakau, 
pirmiausia apžiūrėsiu, kaip 
bus užrašas uždėtas ir kas 
bus parašyta. Ogi žiūriu ir 
patsai savim netikiu. Skai
tau iš kelių atvejų užrašą: 
‘‘Dovana nuo Lietuvių Ko-, 
miteto Gynimui Amerikos, 
Karo Ligonvežimis U. S. 
Armijai.” O apie mūsų Lie-

per- 
vienas

VYRAI 
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTO J AI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

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

ARBA KREIPKITĖS
5 P. M. IKI 8 P. M.

Times Sq. Store, 1496 13’way,

PAPRASTI DARBININKAI 
AMŽIAUS 25 IKI 50

Labai Gera Pradinė Mokestis 
Manhattan Kariniame Fabrike 

Dieniniai ir Naktiniai šiftai 
Atdari

Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo

UNION AIRCRAFT 
PRODUCTS CORP.

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

VYRAI
Nuolatinis darbas. 

GERA ALGA.
Priskaitant viršlaikius.

CHOCOLAT-MENIER
Clinton & 12th St., Hoboken, N.

Rector 2-3857 or Hoboken 3-2037

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

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

SHIRLEY GOLDMAN
631-4 Bay Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
CL 76 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 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 lias been issued ^to the undersigned 
to sell, wine and llcįuor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5009 — 8th Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to bo consumed off the

HARRY SILVERMAN
Coop. Wine & Liįuor Co.

5009 — 8tfa- Ave., Brooklyn, N. Y-

(Feljetonas)
tuvių Tarybą nei žodelio! 
Manau sau, tai, Jurguti, tas 
mūsų kuo ne savaitės laiko 
garsinimas amerikoniškoje 
spaudoj, pasirodo, buvo be
vertis, žemiaus nolio. Ame
rikonų akyse paliekam me
lagiais.

Bet vis dar vilties nenu
stojau. Bus, sakau, ant ry
tojaus svetainėj 48 Green 
St. apeigos įteikimo ligon
vežimio. Sausio 30 skubi
nuosi paskirtu laiku būti. 
Teisybė, ir nepasivėlinau, 
nors jau radau žmonių pri
sirinkusių kiek, taip pat ir 
kalbėtojai ir mūsų Lietuvių 
Tarybos pirmininkas P. Vi
leišis buvo ant estrados. Vi
si šnekučiuojas, o mūsų P. 
Vileišis sėdi susikūprinęs 
vienas, nesikalba. Manau 
sau, jisai mąsto visus tuos 
netikslumus išlyginti, kaip 
pasistos kalbėti.

Prasidėjo apeigos, 
statoma kalbėtojai
po kitam. Visi kalba ir gi
ria Lietuvių Komitetą Gy
nimui Amerikos už tokį 
gražų pasidarbavimą šukė- ' 
lime finansų dėl nupirkimo 
ligonvežimio, 6 apie mūsų 
Lietuvių Tarybą ir jos veik
lą šiame prisidėjime nei vie
nas nei žodžiu neprisimena. 
Nejaugi, manau, jie nema
tė . spaudoj mūsų darbų ir 
pasigyrimų ?

Pagaliau duodama kalbėti 
ir mūsų Tarybos pirminin
kui P. Vileišiui. Perstatytas 
dar kaipo ir daktaras. Tai, 
manau sau, visus nepasise
kimus atitaisys. Ponas Vi
leišis pradeda kalbėti anglų 
kalboj, tarmė ir žodžiai ne
išeina gerai, surišimas sa
kinių. prastas. Negalėdamas 
nei apie mūsų Tarybą ir jos 
veiklą pasakyti, jis tiktai 
lamdo, stumdo garsiakalbį 
Bet vis pasakė, jogei Chi- 
cagoj gyvendamas suradęs 
lietuvių didžiausį banką— 
didesnį už‘visus bankus A- 
merikoje. Kad kbūtų pridė
jęs, jogei tas bankas yra 
Lietuvių Tarybos, tai būtų 
kiek dalykus pataisęs, bet ir 
to nepadarė. Kas kam gal
voje apie tą galingą banką 
ir. apie tai, kad taryba turi 
indėlių tam banke. Anais 
laikais F. Bagočius pasigy
rė toj pačioj svetainėj, jog 
turįs Sovietų 7,000,000 rub
lių, o ar kas tyrinės jį, ar 
jisai turi ar ne? O mums 
visgi yra garbė savo tarpe 
turėti milijonierių, nes mu
sų Taryba to trokšta.

Pabaigus Vileišiui aš pri
ėjau prie didžiausio Lietu
vių Tarybos šulo T. Mato. 
Klausiu, ar supratai, ką jis 
kalbėjo? Atsakymą gaunu: 
Ką tu žmogus suprasi, kad 
jisai visai negali kalbėti an
gliškai !

Tai aš sakau, tas jo spy- 
čius mūsų Tarybą pastatė 
nupuolime žęmiąų nolio. 
Taip, taip* sako Matas, pasi
rodėm griųoriais, nemokšo
mis amerikonų akyse. Gal 
ant 
kaip

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

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

(50)

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.

DALIAI LAIKO 
PILNAM LAIKUI 

LAIVŲ APTARNAUTOJAI 
KREIPKITĖS

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

. (48)

Wltat fyou liwf. With

WAR BONDS

—— , ■ * (■••t•:7‘1 . ■
Pack trains m mountainous sec

tors are often necessary and here 
the mule, slow but sure-footed, plays 
an important role. Our Army buys 
thousands of mules paying from $175 
to $190 for ėąch. The rpule eats 
less, carries more, and ,some de
clare iš smarter than the horse. 
Your purchase of War Bqnds. and 
Stamps, hęlps p^y fpr these Arrpy 
Mujes, Invest tit least |pn. percent 
of yoūy. ipqome in Svety
piy diįy. , >U. S. Treasury Department
1 ... .■ .■„2.

LENGVAS FABRIKO DARBAS

Reikia DŽTANITORIAUS berniukų ir mer
gaičių būdiųke. 4, modemiškų kambarių ap- 
artmentas su refrigerator. Gasas, elektra, ir 
raąda n^mok^maį. $Į25 mėnesinė alga, Daliai 
laiko duodama pagelbininkap. Children’s Aid 

Society, 219 Sullivan Št., Manhattan. 
ALgonquin 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)

QPERATORIAI
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. Ęxtension (arti Myrtle Avė.) 
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
ENGINE LATHE
INSPEKTORIAI

PAPRASTI DARBININKAI 
APVALYTOJAI

DIENOM IR NAKTIM
U. S. Employment Service

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

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

BLOOMFIELD, N. J.
Vienas Blokas Nuo Bloomfield Center

(51)

REIKALINGI 
VYRAI IR BERNIUKAI

VIRŠAUS 18 METŲ AMŽIAUS
GERA ALGA

Darbininkai iš būtinų veiksmų nebui 
priimami.

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

HOBOKEN, N. J.
(X)

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
VYRAI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
$25.50 I SAVAITĘ. NUOLATINIS DARBAS.

VAKACIJOS, KREIPKITfiS Į 
HOUSEKEEPER

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

(X)

BERNIUKAI—VYRAI
BENDRAM FABRIKO DARBUI

Patyrimas nereikalingas. Valdžios Kontrakta*.
Gera alga. Proga pakilimui. Iš būtinų darbų 

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

(49)

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

ERNEST CHANDLER 
173 Wooster St.

(3-ėios lubos) (50)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
Lengvas statymo darbas prie 

žaislinių daiktelių.
40 VALANDŲ, 50c Į VALANDĄ

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

(49)

MERGĄIT£S.OPERATOR£S 
Valdžiai medvilnės marškinių siuvimas. Sek

cijinis darbas. Nuolat.
S. H. WEttSER’S SONS, 

102-108 West 11th St.
(49)

VIEŠBUČIŲ DARBININKES
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
MAUDYNIŲ PRIRUOŠĖJOS 
$21.25 Į SAVAITĘ. KREIPKITfiS Į 

HOUSEKEEPER
HOTEL ST. GEORGE

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

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

•f
Mr

MERGINOS
I Reikalingos mokytis gero amato, nuolatinis 

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

347 West' Broadway
<*>

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS

ŠALAD GAMINTOJOS 
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS 
SALDAINIŲ PAKUOTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56

B;

•1

WEST 23RD ST., N. Y.
AR KREIPKITĖS

5 P. M. IKI 8 P. M.
Sqs Store, 1496 B’way, *

■

toliau apsižiūrėsimu 
ką veikti. _ L

Jūsų Sitppatikas.

...

MERGINOS
Lengvas fabriko darbas. 

GERA ALGA.
NUOLATINIS DARBAS.
Patyrimas nereikalingas.

JIM
433 Broadway, N. Y. C. (arti Canąl)
------------------------------------ —*

REIKALINGA OPERATOR^
Dirbti ant Single Needle mašinų.

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

(49)

MERGINOS 
MOTERYS 

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

kia paliuosavimo pareiškimo.
MERGINOS 
MOTERYS 

MERGINOS

MERGINOS
Patyrusios operatorės ant bliuskučių

GERA ALGA.
NUOLATINIS DARBAS.

TOLENTINO
186 EAST 123RD ST.

LEHIGH 4-9345

MOTERYS
DžIANITORYSTĖS DARB^
PILNAM AR DALIAI LAI#

KREIPKITĖS
WESTERN ELECTRIC C0.

6600 METROPOLITAN A
MIDDLE VILLAGE, N. Y.

Paliuosavimo Pareiškimas—USES Prl
Reikalingas

1 '.W-

«

OPERATORES
Patyrusios prie rupaus audimo. Gera 

Apmokamos vakacijos. 
ERNEST CHANDLER

MERGINOS—MOTERYS

Siuvamųjų Mašinų Operatorės, Patyrimas Ne
reikalingas. Valdžios Kontraktai. Gera Alga.
Proga pakilimams. 18 Būtinų Darbų Reikia

Turėti -PaliuQsavimq Pareiškimą.
INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th St. ir 4th Ave. 9-toa lubos

? į - • ’ - ... (49)1
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Ką Dabar Veikia Laik- LAISVES BAZARAS
rodininkas Kazlauskas

I

eiti karinėn 
tool-

Kai kas teiraujasi, ką dabar 
veikia buvęs laikrodininkas V. 
Kazlauskas (Kazei), kuris pir
miau turėjo auksinių daiktų 
krautuvę Ridgewoode?

Apie du metai atgal V. Kaz
lauskas turėjo
dirbtuvėn dirbti kaipo 
maker.” Dabar, pasiliuosavęs 
iš to darbo, jis vėl turi laikro
džių ir laikrodėlių taisymoĮ 
dirbtuvę po num. 72-03 Aus-' 
tin St., Forest Hills, Brookly-, 
ne. Šią dirbtuvę laiko atdarą 
nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Na
mų antrašas:

8507 — 106th St., 
Richmond Hill, L. L

, Turint reikalą, kreipkitės 
pas jį. P- š.

Jau laikas pasiprosyti siū
tus, apsikirpti plaukus ir pa
sipustyti britvą apsiskutimui, 
pasidabinirnui Laisvės bazarui.

Merginos ir moterys, kurios 
manote, kad jau reikia “per
manent wave,” tai jau laikas 
pasidaryti Laisvės Bazarui.

Trijų dienų, pasilinksmini
mas, pasimatymas su šimtais 
pažįstamų ir daugybės progų 
įsigyti naujų pažinčių.

Bazaras bus kovo 3, 4 ir 5 
dienomis (March 3, 4 and 5), 
Grand Paradise didžiosiose sa
lėse, 318 Grand St., Brooklyn,

i N. Y. Visais vakarais gros An
tano Pavidžio Radio Orkestrą 
šokiams. Visais vakarais dainų 
programa: Dainuos Sietyno 
Choras iš Newark, N. J.; Pir
myn Choras iš Great Neck, N.

i Y., ir Aido Choras.
Dovanų bazarui šiomis 

Į nomis gavome sekamai:
Daiktais

Pranė Belskienė, Brooklyn, 
N. Y., gražų papuošalą, ran
kų. darbas.

Marijona Stulpinienė, Flint, 
Mich., 4 vyriškas nosines; du

Žinia Nuo Kareivio
Suzanna Kazokytė gavo 

laišką nuo savo pusbrolio, sar- 
žento Anthony Blais, newyor- 
kiečio, kuris randasi Anglijoj.

• Turėjęs atostogą, kurią pralei
dęs Londone.

Blais rašo, kad Londonas 
atrodo beveik taip, kaip New 
Yorkas: turi subway, kurį te
nai vadina “under ground,” 
turi teatrų ir moderniškas vie
tas pasilinksminti. Jų subway 
labai giliai iškasti ir daug gra
žiau ištaisyti, juose pavėlina 
ir rūkyti. Teatrai beveik kaip 
Amerikoj, tik arbata vaišina 
bežiūrint paveikslo. Balkono: 
tikietai esą brangesni, negu 
orkestros.

Patsai Londono miestas la
bai gražiai išplanuotas ir su
kontroliuotas — turi gražių 
parkų ir istorinių paminklų. 
Čia neatrodo, kad jaučiama 
karas.

die-

numegstus moteriškus šąli k li
čius užsidėti ant galvos; dvi 
“babushkas” ir 10 gražiai ap- 
megstų nosinaičių.

Alekas Bekešius, Rochester, 
N. Y., prisiuntė labai gražią 
dovaną, angliškai vadinasi 
“Boudoir Table.”

Pinigais
Wm. Skodis, savininkas res

tauracijos, 564 Wythe Ave., 
Brooklyn, N. Y., $10.

Po $5: Elizabeth Granickie- 
nė, Brooklyn, N. Y. ir P. Šla
jus, Chester, Pa.

B. Samoska, Naugatuck, 
Conn., $1.50.

Prie Eleanor Stakovaitės su
rinktų aukų pataisome klaidą: 
Po 50c: N. Cibrinsky, C. Yuk- 
nis, Eleanor Stakovaitė. Po 
25c: S. Butsch, G. Bernotas, 
P. Kukonis, J. Steponaitis, P. 
Babarskas, A. Sakalauskas ir 
Joseph Padegimas, Windsor, 
Conn.

Širdingai ačiū visiems tiems, 
kurie prisiuntė dovanas ir au
kavo pinigų. Laukiame dau
giau dovanų bazarui.

Laisvės Administracija.

Berniukas Nušovė Kitą 
Vaiką, Kūną Slėpė

Henry Pedersen, 11 mėtų 
berniukas, buvo dingęs iš namų 
17 W. 84th St., New Yorke, 
jau nuo vasario 11-tos. Polici
ja dėl to, daug kartų buvo 
klausinėjus Frank Drury, 15 
metų berniuką, su kuriuo Hen
ry žaizdavo, bet tas 
nieko nežinąs. Ant 1 
nuožiūra puolė dėlto, 
buvo žinomas šautuvų

Pereitą penktadienį 
pasiryžo išjieškoti visą trijų 
aukštų namą, kur Drury gy
vena, 129 W. 85th St., ir ten 
rado dingusiojo vaiko lavoną 
tuščio kambario šėpoje po po- 
pieromis ir skudurais. Dj’tiry 
prisipažinęs, kad išmėginant 
naujai nusipirktą šautuvą pa
taikė į savo.draugą, šautuvą 
jis

“No Greater Love,” Central 
Artfilm studios production di
rected by Frederick Ermler 
from screen play by M. Blei- 
man and I. Bondin. Presented 
at Victoria Theatre. Running 
time, 1 hour, 11 minutes.

THE CAST
Pasha .... Vera Maretskaya 
Fenya ........ Anna Smirnova
Senya ........ Peter Aleinikov
Stepan Orlov ... A. Violinov 
Orlova ..•.......... I. Fedorova
Lukyanov Nikolai Bogoliubov

pirkęs per laišką.

Brooklynas Sukėlė 
Boną Kvotą

Brooklynas pereitą savaitę 
irgi išpildė ir perviršijo savo 
kvotą pirkime Ketvirtosios Ka
ro Paskolos bonų, sukelta 
$270,752,300 arba 100.3 kvotos. 
Brooklynas buvo paskutinis iš 
penkių apskričių. Bronx—pir
mutinis, sukėlė 131.8 nuošim
čius savo kvotos.

Dingo Unijistas
John Flaherty, Grūdų 

vėjų Unijos prezidentas dingo 
be žinios vasario 18-tą toj pa
čioj apylinkėj, iš kurios, prieš 
5 metus buvo dingęs eilinių 
laivakrovių vadas Peter Pan
to. Jisai po ilgo laiko buvo 
rastas nužudytas.

Flaherty paskiausiu kartu 
jo pažįstami matę įlipant į 
gatvekarį prie Sackett St. Sa
koma, kad prie savęs jis turė
jęs tik $1.

Kro-

Karo Laiko Atsargumas 
Padidino Saugumą

New Yorko Porto Saugumo 
Komanda šiomis dienomis pa
skelbė, kad per šį portą iš
slysta dvidešimties bilionų ver
tės reikmenų mūsų talkinin
kams. Apsauga siuntiniams 
porte buvusi tokia griežta, kad 
per metus nuo birželio 1942 
m. iki to laiko 1943 m. nuo 
gaisro apdraudos kompanijos 
išmokėjusios tik $450 nuosto
lių.

Lietuvos Žmonėms Drabužių 
Centro Žinios

Pereita savaitė buvo gausi 
darbininkais. Be nuolatinių 
darbininkių, kurios ateina pa
aukoti savo dieną, o kitos ir po 
daugiau, dar kitos vakarą ar 
porą, turėta masinė mobiliza
ciją. ir dideli glėbiai drabužių 
sutaisyta, gatavų suskaitliuota, 
sukrauta į skrynias ir užkalta 
ilgai kelionei.

Sutvarkymą sunešto turto 
pagreitino ketvirtadienio va
karą įvykusi mobilizacija. 
Mat, tą vakarą įvyko pora su
sirinkimų — Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komiteto ir Lais
vės bazaro gaspadinių. Skubiai 
atlikę mitingus, būrys moterų 
ir vyrų nuėjo dirbti krautuvėj. 
Vieni atrenka dydžiais ir rū
šimis, kiti skaitliuoja, dar ki- 

lanksto ir skrynion kloja.
Dirbo Krautuvėj

Pereitą savaitę daugiau ar 
mažiau krautuvėj dirbo: G. 
Warisonas, A. Bimba, E. Ga- 
siunienė, K. Rušinskienė, O. 
Čepulienė, S. Tomsonienė, R. 
Laukaitienė, E. Kasmočienė, I. 
Levanienė, K. Petrikienė, K. 
Žemaitienė, A. Buknienė, F. 
Pakalniškienė, Anė Yakštis, 
Mary Sincus, L. Kavaliauskai
tė, V. Čepulis, V. Bunkus, M. 
Yakštienė.

O. Čepulienė — naujų dre-

J. ir E. Grubiai — daug 
gerų drabužių.

Veronika Boss — maisto.
Mary Waiksnis, New York, 

— maisto.
K. Urbonas — maisto.
Dėkojame už talką apdova

nojusiems ir dirbusiems. Ir 
prašome visus, dar turinčius 
naudingų dovanų, nedelsiant 
atnešti, nes trečiasis siuntinys 
tikimasi greit išsiųsti.

Pagelbininke.

Svečias Kariškis

ti
Anthony Ibanez parvyko 

atostogų pas žmoną Mildred 
su kūdikiu ir josios tėvus A. 
Balčiūnus, 321 Chauncey St. 
Karys Ibanez tarnauja oriai- 
vyne ir per pastaruosius 10 
mėnesių lankė specialius orlai- 
vyno radijistų kursus, kuriuos 
baigė pirmuoju toj klasėj.

1

> sakėsi 
berniuko 
kad jis 

mėgėjas.
policija

Mūsų Ligones
Marcelė Purvėnienė, po iš

buvimo ilgoką laiką ligoninėj 
po operacijai, pereitą savaitę 
grįžo iš ligoninės. Randasi na
mie, 419 Chauncey St. Pakol 
kas dar ne tvirta, bet pama
žu sveikata gerėja.

Sveika būdama Marcelė bu
vo tanki mūsų susirinkimų 
lankytoja ir talkininkė-rėmėja 
Moterų Kliubo ir kitų organi
zacijų darbų.

Mažąją mūsų maspethietę 
I?rancene Pakalniškytę, Adelės 
ir Prano dukrelę, užklupo dif- 
terija, nors buvo manoma, kad 
ji nuo; tos ligos apsaugota. Di
džiumai įčirškimai užtikrina 
apsaugą, bet mažam nuošim
čiui neužtikrina. Mūsų Fran- 
cene pasitaikė tuo mažuoju, 
jautriu nuošimčiu.

Linkime abiem d d. greit pa
sveikti ir sustiprėti.

Nejaugi Jam Pagailo 
Naciu?

New Yorko, archivyskūpas 
Spellman papioksle Washing- 
tono gimtadienio proga ataka
vo talkininkų armijos vadovy
bę už šaudymą į popiežiaus 
vasarinę rezidenciją Castel 
Gandolfo.

VERA MARETSKAYA 
rolėje Pašos, žvaigždės filmoj 

“No Greater Love”
žvėrys naciai 1941 metais 

užpuolė Sovietų Sąjungą iš 
pasalų, nepaskelbę karo. Ra
mūs parubežinių kaimų, ir 
miestelių gyventojai, pažinda
mi tik meilę savo kraštui ir 
visiems žmonėms, branginda
mi viską aplink save, net iš
girdę, kad priešas jų kraštą 
užpuolė, negalėjo persistatyti, 
kad priešas galėtų būti toks 
žiaurus, pavojus toks didelis. 
Kai kurie net įsakyti bėgti, 
apleisti savo mielus, linksmus 
namelius dar delsė, dvejojo. 
Tūliems (kaip kad daugeliui 
iš mūs amerikiečių, kurių nei 
vieno namų nesunaikino prie
šo bombos) atrodė, kad karas 
lyg ne juos paliečia. Bet tik
rovė, baisi tikrovė ir tuos greit 
išbudino, įtikino, sustiprino 
kovai.

Viena iš tokių buvo filmos 
“No Greater Love” didvyrė 
Paša. Ji turėjo mylimą vyrą, 
malonų kūdikį, nors ne puoš
nius, bet pakankamai pato
gius namus ir užtikrintą atei
tį. Bet štai staiga, tarsi iš ko
kios pragarmės, pradėjo vers
tis iš oro ir ant žemės praga
riškos karo mašinos su žvėriš
kais jų valdovais naciais. Ke
lių valandų bėgyje naciai už-

mušė jos vyrą, tyčia sutriuški
no po tanku jos kūdikį ir gau
ja nacių ją pačią iškoneveikė. 
Vienok paliko gyvą — ji bu
vo per jauna, per stipri už
mušti, tokios moterys naciams 
reikalingos darbui ir budelių 
patogumui.

Pusgyvė, dvasioje parblokš
ta, Paša nusvyruoja pas girai
tėj susibūrusius kitus tokius 
kaimiečius, kurių džiaugsmin
gą dabartį ir viltingą ateitį 
naciai keliomis valandomis su
naikino. Suakmenėjusi, ji ty
liai kenčia savo tragediją ir 
mintyje planuoja audrą veik 
nepastebėta aplink ją esančių 
iki atsiranda grupėje toksai 
asmuo, kuris pataria naciams 
nusileisti, 'eiti dirbti jiems. Bet 
jis niekad nedirbo. — Paša jį 
nudėjo čia pat.

Nuo šios vietos, giraitėje, 
prasidėjo Pašos partizanų va
dovės gyvenimas. Iš alkanų, 
perblokštų, palaidų, žmonių 
grupės susidaro organizuotas 
branduolys partizanų ir jų žy
giai randa atbalsio visoje pla
čioje apylinkėje. Iš sunaikintų 
ir belaisvėn paimamų nacių jie 
susidaro savo ginklų ir amuni
cijos atsargas. Nuskriausti, 
priešo vergiami žmonės būriais 
traukia pas partizanus.

Pašos meilė savo kraštui, 
pasitikėjimas jo vadovybei ir 
neapykanta užpuolikams/jos 
krašto, yra taip stipri, jog net 
atėję gandai, būk Maskva jau 
užimta priešų, nepalaužia jos 
tikėjimo į pergalę. Atakuoti, 
naikinti, mušti priešą iki pas
kutiniam, tai vienintelis Pašos 
siekis ir tas vykdoma drąsiai 
ir planingai.

Nors partizanai pridaro na
ciams daug bėdos, o tūloje me
džioklėje ant nacių patenka į 
jų tinklą net aukštas nacių ge
nerolas ir jo pastatymas prieš 
paprastuose kailiniukuose, si
jonuotą raudonųjų vadą Pašą 
duoda filmos žiūrovams sma
gaus jumoro valandžiukę, ta
čiau ir partizanai tai atsiekia 
ne be aukų. Ne vienas iš pa
čių geriausių padeda gyvastis. 
O vieną kartą naciams pavy
ko suareštavimu visų kaimo 
žmonių atvesti belaisvėn ir Pa-

šą. Bet nesirado nei vieno, ku
ris Pašą išduotų. Kad naciai 
neiššaudytų visus, Paša pati 
išstoja ir reikalaujantiem įro
dymo jos asmenybės naciams 
tikrai partizaniškai tą įrodo. 
Pagaliau naciai suruošia cere- 
moniališką jos nužudymą ant 
kartuvių, bet jie užmiršo, kad 
kovojančios už laisvę, savo že
mę ir šeimą tautos negalima 
iškarti. Susimobilizuoja parti
zanai, o tuo tarpu jau ateina 
jiems pagalbon ir Maskva, į 
kurios pergalę jie niekad ne
paliovė tikėję. Partizanai išei
na pergalėtojais ir Paša išlie
ka gyventi ir kovoti toliau iki 
niekšai bus sunaikinti, nes tai 
vienintelė galimybė pradėti iš 
naujo sugriautą buvusį laisvą 
ir laimingą gyvenimą.

Perstatymu didvyriškos Pa
šos norima atiduoti pagarbą 
visoms Sovietų Sąjungos mo
terims, kurios savo krauju ir 
pasišventusiu darbu padėjo 
atlaikyti Leningrado, Stalin
grado ir kitus frontus ir pa
sukti karo eigą link pergalės, 
taipgi pagerbti visų Jungtinių 
Tautų tas moteris, kurios jau 
veikia karo laimėjimui ir pa- 
akstinti dar atsilikusias į tą 
šventą pareigą savo kraštui ir 
visai žmonijai.

Nestebėtina, dėl to, kad pir
mą filmos rodymo vakarą vi
sas Victoria Teatras, New 

J Yorke, buvo užpirktas laiškais 
i kviestiems garbės svečiams ir 

moterų organizacijoms ir ta 
: proga mobilizuota moterys į 
kariškas armijos, laivyno ir or- 
laivyno jėgas, taipgi į Civilinių 
Apsigynimą.

M-tė.

Pirmadienis, Vasario 28, 1944

Mrs. Helen Byrans, 28 m., 
sulaikyta teismui už chroniš
ką gembleriavimą, dėl kurio 
apleidus ir tris savo mažus 
vaikus.

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.LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS

282 Union Avė.
BROOKLYN

Atnešė-Atsiuntė Dovanų
M. Valentine, Danielson, 

Conn., didelį maišą drabužių.
L. Bekešienė, Rochester, N. 

Y., didelį pundą drabužių, 
naujų svederių, kepurių, apa
tinių ir čeverykų.

M. Zakarauskienė — mote
rišką žiponą.

Eva Grannas, Ozone Park, 
daug vyriškų drabužių. .

Alice Shidlow — siūlų, ada
tų, guzikų.

L. Stotkus, Maspeth, du tu
zinus kenukų pieno, 8 naujus 
vaikams svederiukus, tabako.

R. ir St. Vertelkai — gerų 
rūbų ir batų.

Katrina žemaitis 
saugiųjų britvukių.

Gussie Gottesman — 60c pi
nigais dėl raudonarmiečių.

Mary Merk, Woodhaven, 
guzikų, siūlų ir drabužių.

500

Į ! J. —-Į

LAISVES BAZARAS
BUS

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

318 Grand Street
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CHARLES’ į
UP-TO-DATE | 

BARBER SHOP | 
K. DEGUTIS, Savininkas ’ 

Prieinamos Kainos » 
306 Union Avenue *

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. i 
Brooklyn •

GERAI PATYRŲ BARBERIAI |

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALĖS dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
ateičlus su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 
•Iš senų 

naujus 
lūs ir 
sudarau

rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion St. Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-0191

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
Q ’ iQi, 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
GRAND ST

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

Tel. EVergreen 4-6864

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdesio valandoj Icreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios Duodamos 
' Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN,

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

DIAMOND ENSEMBLE
FIRST

All Lady Crosby 
ensembles in pre
sentation boxes.

NO. 070

Matched 14K gold 
rings, intricately 
fashioned in ro
mantic designs. 
Lovely.

DIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAIL

Aplankykite Mūsų Religinių Daiktų De- 
partmentą. Mes Turime Pilnai Visokių RO
ŽANČIŲ, KRYŽIŲ, MEDALIŲ, STOVY- 

j LŪKIU ir MALDAKNYGIŲ. Maži rankpi
nigiai palaikys jums bi daiktą.

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

VAKARAISTel. STagg 2-2178




