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“Lietuviai badaudami kovo
ja,” sako Tėvynė (kovo 3),— 
kovoja prieš vokiškus grobi
kus. Ir paskui priduria: ‘‘Jie 
kovoja už laisvę ir nepriklau
somą gyvenimą.”

Garbė tiems Lietuvos žmo
nėms, tiems kovotojams!

J

KRISLAI
Jie Kovoja, Bet Ką Jūs 

Darote?
Geriau Melstis, Negu 

Meluoti.
Kur Jie Iki Šiol Buvo?
Miręs Buvo Jau Seniai. 
Vėl Tegul Prasikeiks.

Rašo A. BIMBA
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torius, ką daro smetonininkai, 
su kuriais jis neseniai seima- 
vojo? Ką daro klerikalai ir 
menševikai iš Amerikos Lietu
vių Tarybos?

Jie surinko daugiau, kaip 
dešimts tūkstančių dolerių ne
va Lietuvos žmonių šelpimui, 
o nei vieno cento tam tikslui 
nesunaudojo.

Matėte pranešimą, kad gali
ma susisiekti su Lietuvos par
tizanais—tais, kurie badauda
mi kovoja už laisvę ir nepri
klausomą gyvenimą. Matėte, 
kad mūsų pasiųstų dovanų ne
mažai teko tiems partizanams.

Kodėl Bajorai, Laučkos ir 
Grigaičiai jiems tos paramos 
nesiunčia ?

Maskva. — Nacių užim
tame Pskove kalėjimai 
yra prigrūsti vokiečių ka
reivių, kurie bėgo iš fron
to mūšiu arba atsisakė 
kovoti. Vien sausio mė
nesį 2,000 vokiečių pabė
go iš fronto į pietus nuo 
Leningrado. Paskutiniu 
laiku hitlerininkai atėmė 
ginklus iš viso 600 vokie
čių būrio ir.išgabeno juos 
Vokietijon kaip areštan- 
tus. Rygoj įrengta kon
centracijos stovykla pa
bėgėliams iš fronto.

Hitleris įsakė imt 
jon jau ir šlubius.

armi-

Anglai Pyksta ant Suomijos, 
Kad Ji dar Nepriima Sovie

tų Taikos Sąlygų
Amerika Ragino Suomiją Priimti Sovietų Sąlygas Dėlei 

Taikos; Anglai Vadina Jas Stebėtinai Švelniomis

Nauja, Galingiausia 
Anglų Oro Bomba

Rymo Katalikų Susivieniji
mo organo Garso redaktorius 
ponas Zujus šaukia:

“Visi lietuviai, kurie tikrai 
mylime Tėvynę, melskimės! 
Prašykime Jėzaus Širdies, kad 
pasigailėtų! Prisidėkime prie 
nenutrūkstančių Šv. mišių ir 
maldų vajaus už Lietuvos lais
vę!” (Garsas kovo 2).

Tai bus visai naujos mados 
vajus.

SUOMIJOS FAŠISTAI 
PRAŠOSI NAUJOS 
SOVIETU AUDROS

Maskva, kovo 6. — Prav
da, Sovietų komunistų laik
raštis, sako, jog Suomijos 
laikraščiai taip atvirkščiai 
atsiliepia į Sovietų taikos 
siūlymus, kad abejotina, ar 
suomių valdovai turi inten
ciją taikytis.

(Pranešimai iš Švedijos 
teigia, kad Suomijos val
džios įgaliotinis dr. Paasi- 

j kivi keliausiąs Maskvon dė
lei taikos derybų.)

Maskvoj, jaučiama, kad 
£ Tame pačiame Garso nume-| jeigu Suomija toliau išsisu- 

ryje, užraginęs 'visus melstis, |kinės nuo taikos su Sovietų 
Zujus įdėjęs straipsnį “Faktai Sąjunga, tai susilauks nau- 
Apie Religijos Padėtį Bolševi- jos sovietinių bombų aud- 
kų Okupuotoje Lietuvoje.” Bet 
tai ne faktai, o gryni ir bjau
rūs melai. Nė krislelio teisy
bės.

Jeigu žinočiau, kad pagel
bės, tai ir aš pasimelsčiau, 
kad patsai Zujus daugiau 
melstųsi, o mažiau meluotų. 
Kaip nekalbėsime, bet malda 
visgi geresnis daiktas už me-į

“Iš Lietuvos atėjo šiurpių 
žinių,” rašo Keleivis (kovo 1). 
Tėvynė irgi apie tai sužinojus, 
£ai yra, sužinojus, kad Lietu
vos žmonių padėtis baisi. Kas 
nors ištrūkęs iš Lietuvos ir pa
pasakojęs.

ros prieš strateginius Suo
mijos miestus.

Sovietų Žinių Agentūra 
primena, kad Sovietų “tai
kos siūlymai Suomijai nėra 
amžini, ir jinai turi kuo 
greičiausiai jais pasinaudo
ti.”

O per visus du metu su vir- 
sum tie laikraščiai tik plūdo kaJ suomių 
Sovietų Sąjungą ir glostė vo-1 
kiškus plėšikus. Jie net sakė, 
kad Lietuvos žmonės tuos plė
šikus su džiaugsmo ašaromis 
pasitiko! Jie skelbė, kad tie 
plėšikai atnešė Lietuvai nepri
klausomybę !

Betgi Lietuvos žmonių pa
dėtis seniai amerikiečiams ži
noma. Laisvėje kasdien telpa 
žinių apie tą padėtį.

Kur buvo Keleivis, Tėvynė ir 
kiti tos rūšies laikraščiai, kad 
tik dabar sužinojo apie vokiš
kųjų plėšikų siautimą Lietu
voje ?

TUŠČIAS SUOMIŲ 
SMARKAVIMAS

Stokcholm. — Suomijos 
laikraštis Nyland, leidžia
mas švedų kalba, giriasi, 

i armija esanti 
nesumušta. Jis vadina ne
sąmone Sovietų pasiūlymą

London.— Anglų vyriau
sybė labai nepatenkinta, 
kad Suomijos (Finliandi- 
jos) valdovai vis dar nepri
ima Sovietų žmoniškų pa
siūlymų dėlei taikos.

Didysis anglų dienraštis 
London Times įspėja Suo
miją, kad ji susilauks pra
gaištingų nelaimių, jeigu 
nesusitaikys su So
vietų Sąjunga. Suomijos 
valdovai patys save apsi- 
gaudinėja, laukdami, kad 
kiti talkininkai gintų juos 
nuo Sovietų, sako London 
Times redakciniame savo 
straipsnyje, ir pabrėžia, 
jog Sovietų pasiūlytos tai
kai sąlygos yra stebėtinai 
švelnios.
Suomijos Valdovai Duoda 
Progą Naciam Pasprukti.

Anglų politikai nužiūri, 
kad kol Suomija gaišuos ir 
dels, tai vokiečiai galės tuo 
laiku ištraukti septynias 
divizijas savo kariuomenės 
iš Suomijos ir persiųsti jas 
į Kirkenes, šiaurinėn Nor- 
vegijon.

Suomijos žmonės trokšta 
taikos, kaip rašo London 
Times, bet vadovaujantieji 
suomių valdovai vis atsisa
ko taikytis:

“Tai tie patys asmenys, 
kurie padarė Suomiją Hit
lerio sėbru viliūgingoje jo 
atakoje prieš Rusiją ir ku
rie tarnauja kaipo nuolan
kūs vokiečių politikos įna
giai, o ne kaip Suomijos 
reikalų gynėjai.

“O Rusijos pasiūlymas 
faktinai atidaro kelia Suo

mi jai iš naujo džiaugtis 
tautiniu savo gyvenimu ir 
nepriklausomybe.

“Jungtinės Valstijos, for
maliai nedalyvaudamos ka
re prieš Suomiją, tačiaus, 
stipriai pareiškė pageidavi
mą, kad Suomija neturėtų 
praleist šios progos pasi
traukti iš karo.”

Washington. — Pirm iš- 
statydami savo taikos sąly
gas Suomijai, Sovietai per
siuntė jas Amerikos val
džiai. ši valdžia užgyrė tas 
sąlygas ir uoliai ragino 
Suomiją priimti jąsias.

Mūšiuose virš Chinijos 
amerikiečiai nušovė dar 40 
iki 60 japonų lėktuvų.

• Talkininkai Burmoj dar 
kiek laimėjo prieš japonus.

JUGOSL PARTIZANAI VĖL 
KERTA VOKIEČIAMS

suomiam pasitraukti atgal 
iki 1940 m. rubežiaus. Apie 
tokį pasitraukimą negalima 
esą net šnekėti, kaip rašo 
tas suomių fašistų laikraš
tis.

London. — 
partizanai sunaikino vokie
čių naudojamą Rakek gele
žinkelio stotį, Italijos - Ju
goslavijos pasienyje. Pro 
šią stotį eina strateginis 
geležinkelis į Trieste ir 
Fiume uostamiečius.

Ties Ljubljanos geležin
kelių stebule partizanai lai
mėjo dviejų dienų mūšį 
prieš nacius ir pagrobė 
dikčiai karo reikmenų. Par
tizanai atrėmė hitlerininkų 
ofensyvą pradėta iš God
žios, Italijoj. Jie taipgi pri
vertė nacius trauktis at
gal Juodkalnijoj, Jugosla
vijos daly j.

Jugoslavų žuvininkai, 
veikdami pertaisytomis sa
vo valtimis, daro daug nuo
stolių vokiečių valtims bei 
laivams Adriatiko Jūroje.

Pranešta, kad Paryžiuje pa
simirė lietuvis poetas Jurgis 
Baltrušaitis. Bet iš tiesų jis jau 
buvo miręs kaipo poetas prieš 
kelis metus — jis mirė tada, 
kada pasipriešino Lietuvos 
žmonių valiai ir atsisakė jos 
labui kurti.

Taip, kaipo poetas, Baltru
šaitis mirė 1940 metais. Nuo to

(Tąsa 5-me pusi.)
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London. — Nauja lėk
tuvinė anglų bomba, sve
rianti šešis tonus, taip ga
lingai sprogsta, kad su
dreba numetęs ją lėktu
vas, būdamas keliais tūk
stančiais pėdų aukščiau. 
Bombos eksplozija nu
šviečia net padangę taip 
skaisčiai, kaip diena, sako 
lakūnai. Vien nuo bombos 
paleidimo iš lėktuvo jis 
pašoka keliasdešimts iki 
šimto pėdų 
kia bomba 
kinti ištisą 
arba visą
ką. Ji taip eksploduoja, 
kaip gazolino sandėlis.

aukštyn. Te
galinti sunai- 

namu bloką 
didžiulį fabri-

LENKU PONU AGENTAI 
ŽUDO LENKU 
PARTIZANUS

len-Maskva. — Slaptieji 
kiškų fašistų TAP būriai, 
organizuoti generolo K. 
Sosnkovskįo, veikia išvien 
su vokiečiais ir žudo demo
kratinius lenkų patrijotus- 
partizanus, kaip rašo Wol- 
na Polska, Lenkų Patrijotų 
Sąjungos laikraštis.

“Mes turime tikriausių 
įrodymų, jog NovgrodekeJugoslavų fr pįns£e ^yngje ir kit0. 

inn vnlrin_ ■ 7 . _ ušė vietose TAP nariai, su 
Sosnkovskio žinia, tiesiogi
niai sandarbininkauja su 
vokiečiais.”

Gen. Sosnkovskis yra vy
riausias komandierius lon- 
doniškės lenkų valdžios 
ginkluotų jėgų.

“Ažuot atkreipt savo 
ginklus prieš vokiečius, tai 
TAP vartoja juos prieš tal- 
kininkišką Raudonąją Ar
miją, prieš didvyriškus Uk
rainą, baltarusių ir lenkų 
partizanus,” kaip 
Wolna Polska.

rašo

Švedijos laivu Gripsholm 
grįžta į Jungtines Valstijas 
711 amerikiečių, kuriuos 
Vokietija paleido mainais 
už nacius.

Sovietų Artilerija Ardo 
Svarbiausią Naciam Gėlo 

žinkelį Pietų Fronte
Raudonoji Armija Nubloškė Vokiečius 31-ną Mylią Atgal, 

Atvadavo 500 Vietovių Vakarinėje Ukrainoje
London, kovo 6. — Pir

moji sovietinė Ukrainos 
a r m i j a, komanduojama 
maršalo Gr. K. Žukovo, 
naujame galingame ofensy- 
ve pietiniai - vakarinėje 
Ukrainoje supliekė 12 vo
kiečių divizijų (apie 180,- 
000 karių),' nugrūdo prie
šus iki 31-nos mylios atgal 
112 mylių ilgio fronte ir už
ėmė punktus tiktai už 6 
mylių nuo svarbiausio na
ciams geležinkelio, einančio 
iš Odessos per vakarų Uk
rainos didmiestį Lvovą į 
Varšavą.

Per dviejų dienų ofensy
vą raudonarmiečiai atvada
vo daugiau kaip 500 gyve- 
namųjų vietų, tame skai- Pranešama 
ciuje devynias stotis gele- io.nnv»niią 
zuikelio, ~

hitlerininkams vieną iš la
biausiai triuškinančių smū
gių per žiemą.
Neoficialiai teigiama, kad 

šis vokiečių supliekimas ga
lėsiąs priverst visą pusę 
miliono nacių trauktis iš 
pietiniai - vakarinės Ukrai
nos.

Raudonoji Armija, tarp 
kitko, užėmė Voločiską, 

(Tąsa 5-me pusk)

4 PIETŲ AMERIKOS 
KRAŠTAI SU ARGEN

TINOS FAŠISTAIS?
Washington, kovo 6. —»: 

kad ir Para-
v. .v x — ir Uruguay’aus ~

einančio is . šępe- j va}džios Pietų Amerikoje 
tovkos į svarbų Tarnopolio
miestą, keturių geležinke
lių mazgą. Viena iš tų sto
čių, Vyžgrudek stovi tik už 
22 mylių nuo Tarnopolio.

Kai Sovietai perkirs di
dįjį geležinkelį tarp Lvovo 
ir Odessos, tai bus įstatyta 
pavojun visa vokiečių ar
miją pietiniai - vakarinėje 
Ukrainoje iki Bessarabijos- 
Rumunijos sienos; tada 
hitlerininkams pasitraukti 
teliks tik prastas ir trum
pas geležinkelis iš Odessos 
per Bessarabiją į Rumuni
ją. Ypač gręsia naciams 
varža kampe tarp Vinni- 
cos, Krivoj Rogo, Cherso- 
no, Nikolajevo, Juodosios 
Jūros ir Odessos.

šeštadienio rytą pradėta
me ofesnyve sovietiniai ko- 
vūnai užmušė daugiau 
kaip 6,000 vokiečių ir su
daužė 136 jų tankus.

Šiuo ofensyvu raudonar
miečiai jau atvadavo 1,800 
ketvirtainių mylių plotą, ir 
kaip teigia amerikiniai ko
respondentai, tai smogė

ruošiasi pripažint naująją, 
pro-nacišką Farrellio val
džią Argentinoje.

Bolivija ir Čilė, kiti du 
Pietinės Amerikos kraštai, 
jau pripažino Farrellio 
smurtininkų valdžią Ar
gentinoje.

SOVIETAI NUSKANDINO 
DAR 3 NACIŲ LAIVUS

Maskva. — Sovietinės jė
gos nuskandino Barents 
Jūroje dar vieną vokiečių 
transporto laivą 8,000 tonų, 
kitą 6,000 tonų ir karinį 
laivuką 700 tonų; be to, su
žalojo vieną nacių trans
porto laivą 7,000 tonų.

Brest-Litovsko srities so
vietiniai partizanai sunai
kino 87 vokiečių garvežius, 
daugiau kaip 600 vagonų ir 
užmušė bei sužeidė virš 1,- 
000 nacių.

Sovietai turi laimėjimų 
ir ties Narva, Estijoj.

LIETUVOS PAR'ITZANAI DARO VOKIEČIAM. VIS DAUGIAU NUOSTOLIŲ
Maskva. — Rašo Anta

nas Sniečkus:
Kaune ir Mariampolėje 

gegužėje išėjo į priešvokiš- 
kas demonstracijas jaunuo
liai, kuriuos vokiečiai ban
dė rekrutuot darbams Vo
kietijoj. Naciai turėjo pa
naudot kulkosvaidžius, kol 
i š v a i kė demonstracijas. 
Vilniaus Universiteto stu
dentai su ginklais pasiprie
šino, kuomet vokiečiai ap
supo universiteto rūmus, 
norėdami suimt studentus 
ir išgabent Vokietijon. Į- 
vyko visa eilė susikirtimų 
tarp vokiečių baudžiamųjų 
būrių ir grupių 
kurie vengė 
Hitlerininkai

žmonių, 
rekrutavimo. 

išvežė

fe
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chau koncentracijos sto
vyklą daugelį lietuvių mok
slininkų, inteligentų ir ku
nigų.

Tik antrojoj 1943 m. pu
sėj keli dideli partizanų bū
riai nuvertė nuo bėgių 56 
vokiečių traukinius. Jie su
ardė 63 garvežius ir 2,250 
vagonų, sunaikino kelis 
tūkstančius hitlerininkų ir 
didelius kiekius karo me
džiagų bei įrengimų, tame 
skaičiuje 16 lėktuvų kovo
tojų.

Tuo pačiu laikotarpiu 
partizanai susprogdino bei 
padegė 13 geležinkelių ir 
vieškelių tiltų, 8 armijos 
sandėlius, 9 fabrikus, nu
plėšė 77 kilometrų telefonų

Lietuvos Pabijotai Užmušė Tūkstančius Naciy, Sunaikino 
Didelį Skaičių Ju Traukinių, Sandėlių ir Kitų įrengimų

ir telegrafo vielų ir dauge
lyje vietų sukapojo šimtus 
metrų pogrindinių laidų— 

kabelių. Jie susprogdino di
delę elektros dirbyklą 
Švenčionių apskričio mies
te. Vilniuje partizanai ne
seniai suardė vandentiekio 
veikimą ir susprogdino e- 
1 e k t r os transformerius. 
Miestas todėl ilgoką laiką 
buvo be elektros šviesos.

Partizanai parodo dide
lę drąsą kovoj prieš bau
džiamuosius vokiečių bū
rius. Vienas partizanų bū
rys privertė baudžiamąją 
vokiečių grupę atiduoti vi-

sus savo ginklus. 113 parti
zanų būrys buvo apsuptas 
trijų šimtų vokiečių-baudė- 
jų. Mūšis tęsėsi 3 valandas. 
Su vietos , gyventojų pagel- 
ba partizanai prasiveržė iš 
apsupimo rato be jokių sau 
nuostolių. Užmušta buvo 50 
hitlerininkų. Kitas partiza
nų būrys, komanduojamas 
draugo P., buvo apsuptas 
trijų tūkstančių vokiečių 

su kanuolėmis ir keturiais 
lėktuvais. Nors priešų bu
vo kur kas daugiau negu 
partizanų, tačiau partiza
nai taip gabiai manevravo, 
kad partizanai be nuostolių

H-----------------------------------
sau ištrūko, o vokiečiams 
padarė didelių nuostolių. 
Partizanai pagrobė daug 
karinių reikmenų ir svar
bius dokumentus.

Lietuvių partizanai pasi
žymi nepaprasta narsa ir 
didvyrybe kovoj prieš įsi
veržėlius.

Partizanė mergina Mari
ja Melnikaitė su savo drau
gais buvo apsupta priešų. 
Ši partizanų grupė per išti
są dieną atrėmė priešus. 
Galop tik viena Marija te
liko gyva, bet ji vis prieši
nosi ir nukovė dar 7 hitle
rinius banditus. Kada išsi- baimių kovotojų prieš vo- 
baigė jos amunicija, tai kiečius. Nei kartuvėmis, nei 

Marija norėjo pati save su- šaudymais hitlerininkai ne- 
sisprogdint vienintele liku- pajėgia nugąsdinti lietuvių.

šia rankine granata ir už
mušt dar kiek priešų. Bet 
jai buvo nubėgę jau per
daug kraujo, taigi jinai ir 
nepajėgė to padaryti. Vo
kiečiai ją žiauriai kankino, 
bet nieko negalėjo iš jos iš
gauti. Jie negalėjo net tik
rojo jos vardo sužinoti 
Stovėdama po kartuvėmis, 
ji sušuko veidan fašisti
niams budeliams: “Aš ko
vojau ir mirštu už Tarybų 
Lietuvą!”

Lietuvių n e a p y kanta 
prieš įsiveržėlius suburia 
šimtus ir tūkstančius be- i
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Oras ir Karas
Kapitonas Kurnakovas rašo: “Malo

nėkite sulaikyti lietų!” Tokį pareiški
mą jis daro prisiskaitęs žinių iš Itali
jos, kur nuolatos tvirtina, kad “baisi 
žiema,” “blogas oras,” “lyja”. Gi visas 
svietas žino, kad Italija yra Europos 
pietinė dalis ir niekados ten “baisios žie
mos” nebūna.

Tuo gi kartu visi pranešimai iš Euro
pos rodo, kad ši žiema buvo prielanki. 
Sovietų Sąjungoj net skundėsi, kad per
daug šilta, ją vadino “sirotskaja zima”— 
“našlaitiška žiema,” kad Raudonoji Ar
mija negalėjo pilnai panaudoti visų žie
minių ginklų.

“Atrodo, — rašo kap. Kurnakovas,— 
kad mūsiškiai perdaug skundžiasi ant 
oro Italijoj. Tokių oro staigmenų ir žie
mos, kaip Sovietų fronte, Italijoj nieka
dos nebuvo.

priėjo prie išvados, kad sulaikyti jai 
gitiklų ir amunicijos “skolinimą”, kurie 
mums reikalingi karo pergalei.

Pietų Amerikoj “revoliucija” seka 
“revoliuciją” ir vis artimesni Hitleriui 
žmonės įsigali. Taip * yra Argentinoj, 
tas ruošiama ir eilėj kitų respublikų. At
rodo, kad reikalinga griežtesnių žygių 
prieš hitlerininkus Pietų Amerikoj, ki
taip, pirm negu mes sumušime Hitlerį 
Europoj, tai visa eilė naujų hitleriukų 
jau bus mūsų pašonėj, Pietų Amerikoj.

Nenormali padėtis ir su fašistų Suo
mija. Suomijos fašistai išvien su Hitle
riu veda karą prieš Sovietų Sąjungą, 
skandina mūsų laivus, žudo jūreivius, gi 
jų “demokratinis” (tikrumoj fašistų or
ganizatorius) atstovas sėdi Washingto
ne. Suomių fašistų valdžios atstovai yra 
priešo agentūra mūsų name. Kol Suo
mijos konsulai sėdėjo visose mūsų prie
plaukose, tol Hitlerio submarinai skan
dino laivus net prie pat mūsų kraštų.

Žydai Ūkininkai Jung
tinėse Valstijose

(Stephen Pearce)

Raudonojo Kryžiaus Vajus ir Darbai
%

I Pusės Šimto Metų Pasakos
i Kada Raudonoji Armija išlaisvino 

Krivoj Rog, tai amerikinėj spaudoj ra
šė, būk ta apylinkė “duoda Sovietų Są
jungai 70% metalo.” Panašiai rašė, kada 
Hitlerio armija užėmė tą sritį 1941 me-

I tais.
i Žinoma, tas tvirtinimas neturi nieko

Hitleris ir Hearstas
Hearsto spauda bjauriai niekina So

vietų Sąjungą ir žmones baugina “ko
munistais”. Tai tas pats, ką sako ir Hit
lerio propagandistas Goebbelis Berlyne. 
Bet ir nenuostabu.

Hearstas visą laiką buvo ir yra su 
Hitleriu. Jau 1934 metais jis važinėjo 
Berlynan, kur su nacių vadais laikė kon
ferencijas. Hearstas Berlyne pareiškė: 
“Jeigu Hitleriui paVyks jo rodomas ke
lias linkui taikos ir tvarkos ir etiškas 
besivystymas, kuris visame pasaulyje 
buvo sundikintas karo, tai jis pasitar
naus ne vien savo žmonėms, bet visai 
žmonijai.” Taip Hearsto berlynišką kal
bą perdavė “New York Times” rugp. 23 
d., 1934 m.

Ir po to visi Hearsto laikraščiai diena 
iš dienos teisino Hitlerio visus barba
riškus ir razbaininkiškus žygius, kaip 
užpuolime ant Ispanijos liaudies, taip 
prisiruošime prie karo. Ir 1939 metais, 
tik 40 dienų pirm negu Hitlerio armija 
pradėjo puolimą ant Lenkijos, Hears
tas rašė:

“Bile vienam, kuris tiki, kad nacių ar 
fašistų veikla grūmoja saugumui mūsų 
šalies, ne viskas gerai smegenyse.”

su tiesa, tai bent 50 metų senumo pasa
ka. Kada nors, prie caro, tai Krivoj Rog 
buvo tokis centras, bet ne Sovietų Są-

Hitlerišką propagandą praveda ir da 
bar Hearsto spauda.

I*—jungoj kuri pravedė gyvenimūn tris
penkmečio planus. Krivoj Rog yra svar
bus centras, bet Soviet. Sąjunga Uratuo
se ir kitur išvystė kitus tokius centrus, 
kurie ir aprūpino Raudonąją Armiją ir 
šalį metalu.

g Tikroji Taktika
Max Werner karinis strategas, kuris 

nuo pradžios Hitlerio karo prieš Sovietų 
Sąjungą numatė Raudonosios Armijos 
pergalę, rašo, kad Anglijos ir Amerikos 
armijos įsiverždamos į Franciją ir Bel
giją turės naudotis Raudonosios Armi
jos taktika.

Net Mr. H. W. Baldwin, labai neprie
lankus Sovietams, ir tai rašo, kad Ame- 
rlkos ir Anglijos armijos turi daug mo
kytis iš Raudonosios Armijos patyrimų.

Sovietų generolai daug rašo Amerikos 
armijos ir orlaivyno žurnalams. Gauta 
pranešimų, kad Raudonosios Armijos 
generolai ir komandieriai atvyko į Ang
liją, kur jie apžiūrinėja mūsų prisiren
gimus atidarymui antro fronto.

I!
 Ispanija, Turkija ir Pietų

Amerika
Ispanijoj ant šimtų tūkstančių žmo

nių lavonų Hitleris ir Mussolinis pastatė 
prie valdžios savo berną Gen. Franco. 
Tas budelis paskui šimtus tūkstančių 
liaudies sūnų sugrūdo į kalėjimus. Bet 
Anglija ir mūsų šalis viską parduoda 
jąm, net lėktuvų gazoliną. Ar reikia abe
joti, kad tie tavorai per Ispaniją eina 
drutinlmui Hitlerio karo mašinos? Juk 

I generolo Franco specialė armija kariau
na prieš mūsų talkininkę Sovietų Są
jungą.

Turkija turi sutartį su Anglija, pagal 
kurią ji pažadėjo gelbėti Anglijai kare. 
Bet ^Turkija yra “neutrališka”, ji veda 
biznį su Hitleriu, o iš Anglijos ir Ame- 

\ rjkos jai buvo siunčiami ginklai ir amu- 
|\ nicija paskolom 
l\ Hirmiau ji teisinosi, kad ji persilpna 

\ išstoti prieš Hitlerį, bet po to, kai Ame- 
\ rikos ir Anglijos armijos išvijo Hitlerį 

' \ir Mussolinį iš Afrikos, kai mūsų armi- 
' jos įsiveržė Italijon, kai Raudonoji Ar- 
| nęiija sumušė Hitlerio jėgas ir grūda jas 
į lipkui‘Rumunijos, tokis Turkijos pasi- 
[ teisinimas nevertas nei išvalgyto kiau- 
I iinio. Tik dabar mūsų šalis ir Anglija

Ignorantai ar Veidmainiai
Hearsto didlapiai talpina didžiausius 

šmeižtus prieš Sovietų Sąjungą, tą mū
sų talkininkę, kuri išgelbėjo pasaulį nuo 
hitleriško barbarizmo, pati netekdama 
milionų gyvasčių savo sūnų ir dukrų.

Kada Aukščiausias Sovietas nutarė, 
kad visos Soviet. Sąjungos šešiolika 
respublikų galės turėti savo tautines 
armijas, atstovus užsienyje ir daryti su
tartis su kitomis valstybėmis, tai tą pa
sveikino kiekvienas, kuris myli laisvę. 
Bet ne taip pasitiko tie, kurie veidmai
niškai nuduoda tautų laisvės šalininkais. 
Jie pradėjo bliauti, kad būk Sov. Sąjunga 
tą daro tikslu, kad prie taikos stalo nu
galėti Angliją ir Ameriką. Žinoma, tam 
jų išmislui mažai kas tiki, kas dalykus 
supranta, nes niekur valstybių reikalų 
nesprendžia rankų pakėlimu. Pavyz
džiui, Teherane Anglija turėjo, apie 150 
savo atstovų, specialistų, visokių pata
rėjų, Jungt. Valstijos apie 75, gi So
vietų Sąjungą atstovavo tik trys —Sta
linas^ Molotovas ir Vorošilovas. Ir jie 
ten kūrikų pakėlimu klausimų nerišo.

Prieš tą Sovietų nutarimą Mr. Rupert 
Hughes, pet radiją, pasakė bjaurią kal
bą, kaip ir daugelis kitų. Jo kalba buvo 
šakėmis rašyta ant vandens, bet ji pati
ko Hearstui ir vasario 19 dieną jo laik
raščiai persispausdino.

Tarpe daugelio kitų nesąmonių, štai 
pora: Mr. Hughes sako, kad. Stalinas 
dirbtinai sudarė šešioliką sovietinių res
publikų. 1936 m..jų buvo 11, bet 1940 
metais prijungė Lietuvą, Latviją ir Es
tiją, tai jau pasidarė 14, paskui iš “šmo
telio žemės, atimto iš Suomijos sudarė 
Suomių Karelų Respubliką, o iš “paim
tų žemių nuo Lenkijos, sudarė Moldavi
ją”

Taip kalbėti ir rašyti gali tik amžinas 
ignorantas! Suomių Karelų Respublika 
nėra sudaryta tik iš ’ “šmotelio” nuo 
Suomijos atimtos žemės, bet iš Kareli
jos, kuri visas laikas buvo Sovietų Są
jungoj ir tik prie jos prijungta ta iš 
po šuomių fašistų išlaisvinta dalelė.

Sovietinė Moldavija taip pat nuo se
niai yra dalimi Sovietų Sąjungos ir prie 
jos prijungta ne Lenkijos žemės, bet 
Bessarabija. Moldavija nei nesirube- 
žiuoja su Lenkija, gi Mr. Hughes tvirti
na, kad ji būk sudaryta iš “buvusių Len
kijos žemių.”

Vokietija yra lopšys šių 
dienų anti-semitiziho. Tenai 
“filozofija” šio “credo” bu
vo įvykdinta. Ten buvo iš
vystyta “teorija”, kuri pri
tinka paskutiniam šimtme
čiu, kuris buvo juodžiausias 
visoj istorijoje.

Lygiai kaip daug kitų da
lykų (Geo-politika, pav.) 
net nėra teutoniškas išmis- 
las, bet pritaikytas ir su
rinktas rinkinys rasinių pa
sakų, neišsivysčiusių teori
jų ir klastingai nuduotų da
lykų. Jeigu ne dėl aktyvaus 
rasinės neapykantos kūno, 
kuriuo anti-semtizmas buvo 
išplatintas, šį, kaip ir daug 
kitų vokiškų dalykų, būtų 
galima pašalinti kaipo ko
kią nesąmonę.

Bet šiuom metu jis tapo 
rimtu dalyku, nes žydai 
(“World Jewry” perstatomi 
kaip pasaulinė kohspiracija. 
pavergti ir paveldėti pasau
lį, tų pačių vokiečių, kurie 
per vieną gentkartę, du syk, 
mušė invazijos taką apvog
dami ir pavergdami žmones. 
Yra kriminališkas protavi
mas, žiaurus ir tuo pačiu 
laiku gudrus, kuris nori įti
kinti žmones, kad kas-kitas, 
ne jie, planuoja "valdyti ir 
išnaudoti pasaulį.

Pasaka, kad žydas yra 
parazitas ir nieko nenuvei
kia, padėjo atakuoti ir ap
vogti pusę pasaulio, ir iš
naudoti kitą pusę, padėjo 
paslėpti planus pasaulį val
dyti. Tarp kitų dalykų nu
rodė, kad žydus neintere
suoja žemdirbystė. Bet ko
kia yra teisybė? Gabriel 
Davidsono “Our Jewish 
Farmers”, L. B. Fisher išlei
sta, aprašo žydų dalyvavi
mą Amerikos žemdirbystėj.. 
Nurodo, kaip šis keistas su
grįžimas atgal į kaimus į- 
vyko, kada buvo aiškus pa
sitraukimas nuo kaimų į 
miestų centrus. Ir atsako į 
neteisingus užmetimus, kad 
žydas neprisirišęs prie že
mės.

“Per tankiai girdime”, 
rašo p. Davidson, “kad žy
das nenori ir neturi gabu
mo dirbti ir arti. Bet Ame
rikoj per trumpą laiką žy
dai užėmė svarbią vietą 
žemdirbystėje. Nuo senų 
laikų žydai prisirišę prie že
mės. Įstatymai, kaip ir etiš
ki ir tikybos įpročiai, žydų 
pririšti prie žemdirbystės. 
Svarbiausios žydų šventės 
yra pjūties šventės ir taip 
pasiliko lig šiai dienai. Ne 
tik Biblija, bet šešta dalis 
vėlesnių raštų (The Tal
mud) pašvęsti žemdirbys
tei.

“Beveik du tūkstantme
čiai istorijos pakeitė kaimų 
gyventojus į miestų gyven
tojus,” tęsia p. Davidson. 
“Nuo ūkininkų į miestų 
žmones, nuo žemės žmonių 
į išmėtytus žmones, kurie 
pavirto į menkus pirklius, 
profesijonalus, ir bekojinį 
proletariatą.” Karai išbaigė 
Palestiną, ir privertė jos 
žmones iškeliauti į visas pa
saulio dalis. Tikėjimiškos 
bausmės gainiojo šiuos žmo
nes per šimtmečius, jie ne
galėjo dalyvauti gildijose ir 
gaminti nekuriuos reikme
nis. Per virš 2,000 metų 
persekiojimai, legaliai su
varžymai ir tikybinė neapy
kanta pakeitė šiuos žmones 
nuo ūkininkų į miesčionis.

Bet daug kartų meilė šių 
žmonių dėl žemės atsikarto
jo. Po Emancipacijos prieš 
šimtą metų, įvairūs judėji
mai grąžinti žydus prie že
mes pasirodė., čia paminė-

sime tik kolonizavimus Pa
lestinoj, Argentinoj, USSR, 
ir šiaurės Amerikoje. Da
vidson knyga aprašo intere
singą istoriją, pradžioje 
graudingą, apie žydus ūki
ninkus Jūng. Valstijose.

Lygiai kaip vokiečių po
gromai prieš dabartinį karą 
privertė pabėgėlius vykti į 
mūsų kraštą, čion apsigy
venti kaip ūkininkus, taip 
svarbiausios kolonizavimo 
pastangos prieš 70 metų se
kė caro pogromus iš 1880 
m.

Kolonijos buvo įsteigtos, 
daugiausia Am Olem gru
pių, Arkansas, Oregon, Kan
sas, South Dakota ir kitose 
valstijose. Ekonomiškai, ne
pasisekė. Malarija užpuolė 
Kansas koloniją, sausra Da- 
kotos, potviniai Louisianos, 
nepatyrimas ir netinkamas 
pasiruošimas irgi prisidėjo 
prie nepasisekimo. Tik New 
Jersey kolonijos lig šiai die
nai pasiliko. Pradžioje šio 
šimtmečio Jewish Agricul
tural Society buvo įsteigta, 
ir virš keturiasdešimts me
tų ji užrekordavo žydus 
ūkininkus ir jų visą žem
dirbišką judėjimą. 1900 me
tais, kada J. A. S. suorga
nizuota, buvo tik 1,000 ūki
ninkų, šiandien virš 100,- 
000.

Gabriel Davidson per ilgą 
laiką veikia su Jewish Ag
ricult. Soc., šiandien yra jos 
direktorius. Jo knyga pilnai 
išdėsto visą istoriją šios or
ganizacijos. Baron de 
Hirsch parūpino pinigus 
šiai organizacijai per Baron 
de Hirsch Foundation. Bu
vo vienas iš svarbiausių 
gelžkelių statytojų Europo
je, pasišalino ųuo darbo dar 
jaunas būdamas, ir pašven
tė visą savo turtą žydų ag
rikultūrai.

Jewish Agricultural So
ciety turi puikų nuveikimų 
rekordą nuo pat pradžios. 
Davė suvirš 14,000 paskolų 
ūkininkams iš suvirš $8,- 
684,000, apart paskolų su- 
siedijos namams, sinogo- 
goms, kooperatyvėms orga
nizacijoms, ir pan. Įsteigė 
“ūkininkų banką” Ameri
koj, agrikultūros kredito u- 
nijas, ir pradėjo pirmą spe
cializuoto ūkių darbo įstai
gą. Pradėjo vieną iš geriau
sių ūkių laikraščių Ameri
koj* — “The Jewish Far
mer.”

Vėliausias darbas organi
zacijos yra darbas su pabė
gėliais nuo persekiojimo 
Europoje, kuriems turi išla
vinimo ūkį. Apie 5,000 bied- 
nų aūkų Hitlerio žiauraus 
darbo dabar saugiai gyvena 
Amerikoj. Pabėgėliai ūki
ninkui labai pasekmingi. Į 
kelis metus jie gali imti vie
tą su moderniausiais ir pro
gresyviausiais ūkininkais 
Amerikoj.

FLIS.

Kovo mėnesį Amerikos išsiuntė daug maisto, dra- 
Raudonasis Kryžius prašo • bužių ir kitų reikmenų A- 
1944 m. Karo Fondo iš merikos ir Jung. Tautų ka- 
$200,000,000. Šiuos pinigus Iro belaisviams nuo sausio 1 
būtinai reikia surinkti, kad d., 1941 ligi gruodžio 31 d. 
Raudonasis Kryžius galėtų 1943 m. 
vykdinti savo programą. 
Aukokime!

1942 m. Amerikos Raudo
nasis Kryžius surinko 1,- 
250,000 kraujo aukotojų ar
mijai ir laivynui. Šiandien 
kraujo plazma taip reika
linga, kad 5,000,000 aukoto
jų reikalingi 1944 m. Krau
jo aukos ir pinigai reika
lingi, kad šie centrai galėtų 
tęsti savo darbą toliau. At
likite savo dalį!

Amerik. Raudonasis Kry
žius ir Tarptautinio Raudo
nojo Kryžiaus Komitetas

Per Raudonąjį Kryžių pa
šalpa iki $80,000,000 trims 
dešimtims šalių parūpinta 
karo aukoms nuo karo pra
džios. Reikmenys išsiųsta į 
Norvegiją, Belgiją, Franci- 
ją, Kiniją, Rusiją, Lenkiją, 
Vengriją, Rumuniją, Ispa
niją, Jugoslaviją, Suomiją, 
ir Baltijos kraštus, Olandi
ją, Šiaurės Afriką, Egiptą, 
Palestiną, Syriją, Lebanon, 
Graikiją ir kitas šalis.

Palaikykite šį pašalpos 
darbą. Aukokite Raudonojo 
Kryžiaus Karo Fondui.

DARBININKU SVEIKATA
NEVARTOKITE MINE- i 
RALINIO ALIEJAUS
The Journal of the Ame

rican Medical Association 
paduoda pluoštą žinių apie 
mineralinį aliejų. Kaip 
daug to aliejaus vartojama 
viduriams padėt valytis! Ir 
kaip daug jo vartojama, 
vietoj paprastų riebalų, su 
įvairiais valgiais!

Žurnalas persargą daro 
gydytojams, o per juos ir 
plačiajai publikai, kad toks 
neapdairus mineralinio a- 
liejaus vartojimas pridaro 
daug žalos.

Pat pirma, vidurių užkie
tėjimas. Lig šiolei jau be
veik visi turėtų žinot, kad 
nei mineralinis aliejus, nei 
taip kokie liuosuojamieji 
vaistai vidurių Užkietėjimo 
negydo. Da pikčiau — ir at
virkščiai. Vidurius da la
biau apvelia, atbukina, pri
pratina prie botagų, ir pas
kui be botagų viduriai, nei 
tas surumbėlis kuinapalai- 
kis, onei iš vietos.

Nuo mineralinio aliejaus 
žarnos iš vidaus susijau
dina, a p s i v e 1 i a tuo 
aliejum — o tatai kliu
do maistui persimai ti, 
gadina vidurius. Ilgainiui 
išsivysto vidurių nemali- 
mas: dingsta apetitas, ga- 
zai, dujos baladoja vidurius, 
raugulys, visam esti sunku, 
lyg kad būtum nuvargęs, 
surūgęs, neramus, nervuo- 
tas. Pasidarai silpnesnis, 
liesas, perkaręs. — Neimki
te mineralinio aliejaus vi
duriams liuosUoti. Gaila, 
bet čia da ne galas pasa
kos. Mineralinis aliejus 
taipgi labai plačiai vartoja
mas kaipo pigi priemaiša 
prie valgių, vietoj alyvos, 
taukų arba kitokių augali
nių ar gyvulinių riebalų.

Ypatingai pastaraisiais 
laikais, dėl riebalų stokos, 
to mineralinio aliejaus var- 
tonė da labiau padidėjo. Su 
juo verda, kepa įvairius 
valgius, duoda jo prie dar

^Amerikiečiai traukia per Ahzio, Italijoje, j mūšio 
lauka prieš vokiečius. Jie siunčiami padrūtinti tas jė
gas, kurioms pasidarė sunku atlaikyti priešo puolimus.

žovių, prie salotų, jei ne 
paprastų namų šeimininkės, 
tai restoranų, valgyklų, 
viešbučių virėjai. Bulvių 
skiautelės (potato chips), 
blyneliai, sklindžiai (dough
nuts), kepti riešutai, ries- 
tės, sausainiai ir daugybė 
kitokių gardėsių — vis ant 
to pigaus, netikusio aliejaus 
pamato.

Mineralinis aliejus, vis 
viena kaip molis ar žibalas, 
nėra jokis maistas, — nei 
audinių neaugina, netaiso, 
.nei šilimos bei energijos 
duoda. Ot tik sau kamša- 
las, šlamštas, jei norite, tai 
ir nuodas.

Ištikro, tūli medicinos 
autoritetai pripažįsta tokią 
liguistumo sindromą, kaip 
mineral oil poisoning. Tas 
aliejus ir vidurius sugadina 
ir visą organizmą sudarko.

Mineralinis aliejus vadi
nama liquid petrolatum, li
quid vaseline. Tai tas pats 

'aliejus, ką vartojama maši- 
Inų ratams tepti, tik labiau 
■ apvalytas.

Daug to netikusio tepalo 
vartojama dirbtinei grieti
nei gaminti — mayonnaise, 
salad dressing. Taip suga- 
biai sumaišo, suplaka, kad 
pažinti beveik negalima: 
manai, kad tai su grietine 
ar su sviesteliu sutaisyta. 
Restoranams, valgykloms 
toks patiekalas patogu: ne
genda, nerūgsta, labai pi
giai atseina.

Didelis to mineralinio a- 
liejaus blogumas yra tas, 
kad jis iš organizmo praša
lina daugybę vitaminų ir 
mineralų. Vitaminas A, ka- 
rotėnas (carotėne), vitami
nas D, vitaminas E, kalkės, 
fosforas, protrotnbinas 
(kraujo krašėjimo veiks
nys) pavojingai sumažėja 
organizmui. Mineralinis a- 
liejus ištarpina šias nepa
vaduojamas maisto medžia
gas ir išvaro lauk. Pasida
ro avitaminozas, organiz
mo iškošimas — reiškinys 

j labai žalingas bet kam, u 
ypačiai nėščioms moterims. 

: Jeigu kam priskirta imti 
to aliejaus, tai tuo tarpu 

i būtinai reikia imti ir žuvies 
'kepenų aliejaus po gerą 
šaukštą, ir kviečio daigų a- 
liejaus, taipgį vitamino K, 
kalkių ir fosforo. Kraujas 
lyg kad atsiskiedžia nuo to 
negyvo aliejaus, pasidaro 
skystas ir labai bėga iš bile 
žaizdos. Taip pasidaro 
kraujingos mėnesinės, 
kraujaplūdžiai prie gimdy
mo ir t.t. ’

Dr. J. J. Kaškiaučius

Kuomi jūs prisidėjo! prie 
parėmimo lietuvių kovfinų, 
f pančių lifetūviškuose pal

uose Raudonojoj Armijoj?.

■

........... .  .iflWW'IM' nn'i niiwA... ■-
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UŽ LIETUVOS LAISVE
Jis Žuvo Kovodamas Už 

Tarybų Lietuvą
' JONAS ŠIMKUS

Prieš 10 su viršum metų Smetonos slaptos policijos 
pradėjau dirbti “Lietuvos 
Žinių” redakcijoje kaip nuo
latinis bendradarbis. Pame
nu, buvo vakaras, kai pir
muosius rankraščius nune
šiau į “Varpo” spaustuvės 
linotipų skyrių. Prie vienin
telio, iš keturių buvusių, 
veikiančio linotipo sėdėjo 
jaunas, juodbruvas vyras. 
Jis sustabdė mašiną ir pasi
sukęs į mane paklausė: •

— Bene jūs būsit Šimkus 
iš “Trečio Fronto”?

— Tas pats, — atsakiau.
— Vadinasi, “Lietuvos 

Žiniose” oras bent kiek pra- 
blaivės, — pridūrė jis ir vėl 
paleido mašiną.

Greitai mudu arčiau susi
pažinome. Tai buvo vienas 
iš sąmoningiausių darbi
ninkų. Bet keistu būdu ilgo
kai nežinojau jo pavardės; 
Ir kai kartą vienas darbi
ninkas jį pavadino Kudla, 
aš paprašiau neįžeidinėti 
draugo, nors jo juodų plau
kų didžiulė kuokšte ir i 
jo kai kam sukelti norą tuo 
vardu jį pravardžiuoti.

Įspėtasis draugas man 
atkirto, kad, girdi, aš be 
reikalo įspėdinėjąs, nes mū
sų bendrojo draugo tikroji 
pavardė kaip tik ir esanti 
Kudla.

Tai buvo neturtingos šei
mos jaunuolis, savo pastan
gomis pasiekęs vidurinio iš
silavinimo, mokydamasis ir 
dirbdamas visą laiką padė
jęs savo motinai.

Darbo pertraukomis daž
nai atsisėsdavau ant palan
gės prie jo linotipo. Buvo 
malonu klausyti jo neilgo, 
bet sunkaus gyvenimo epi
zodų. Jie man primindavo 
mano paties gyvenimo ke-

viršininko “juodame sąra
še.”

Kudla įsijungė į kovojan
čių prieš lietuviškąjį fašiz
mą eiles ir buvo nemėgia
mas ne tik “Varpo” bendro
vės vadovybės, bet ir kai 
kurių “Lietuvos Žinių” re
daktorių, kurių straipsnius 
jam tekdavo rinkti. Drau
ge su Vladu Suchockiu 
Kudla buvo “Varpo” spaus
tuvės pažangiųjų darbinin
ku organizacinė širdis.

Artėjo 1940 metų birželio 
menes, atsimintinos dienos. 
Skučo ir Povilaičio polici
nės gaujos vis smarkiau 
siautė, tartum savo galą nu
jausdamos/ Slaptosios poli
cijos agentai kąip šunės se
kiojo “Varpo” bendrovės 
darbininkus. Kudlos bute 
buvo padarytos dvi kratos.

Pagaliau atėjo diena, kai 
Smetona su savo artimai
siais pakalikais atsiraitę

Kudla. Vokiečių apkasuose 
jis automatu klojo vokiškus 
grobikus, kaip lankoje šie
ną. Jo kuopos kariai pasa
kojo, kad jis savo drąsa žy
miai prisidėjo prie vokiečių 
išmušimo iš apkasų. Bet 
jam nebebuvo lemta gyvam 
išeiti iš tų apkasų. Viena 
vokiška kulka pakirto šį 
puikų draugą, šaunų Lietu
vos patriotą, bebaimį kovo
toją. Nugalėtas priešas 
traukėsi, bet Kudla nebežy
giavo paskui bėgančius 
priešus vakarų link. Jo kū
ną draugai palaidojo did
vyriškoje
Tauraus lietuvio patrioto, 
ištikimo partiečio ir pui
kaus draugo kapas amžinai 
primins mūsų tautai bend
ras tarybinių tautų kovas 
prieš vokiškuosius grobikus. 
Ir išsivadavusi Tarybų Lie
tuva, atkūrusi laimingą gy
venimą, nepamirš kapo ir 
draugo Kudlos, kuris žuvo 
dėlto, kad Lietuva būtų lai
minga. Tarybinė vyriausy
bė Kudlos žygį pagerbė, ap
dovanodama jį Raudonosios 
Vėliavos ordinu. Mes jo žy
gį nešiosimės savo širdyse, 
kurdami naują gyvenimą

paa“i kelnes išdūmė į Vokietiją 
£a e" pas savo poną — Hitlerį.

Lietuvos kvapą. Tik vokiš
ka smarvė visą nuotaiką 
gadina. Na, bet mes juos, 
drauge su milijonais kitų 
tautų brolių, sutriuškinsim. 
Atvaduosim Tarybų Lietu
vą ir atkursim ją gražią ir 
laimingą, kokią ją svajojom 
kadaise.

1942-43 metų žiemą Kud
la jau naikino fašistinius 
grobikus, žygiuodamas vis 
toliau į vakarus. Jo kuopa 
puolime šauniai pasirodė ir 
išnaikino arti šimto vokie- 
čių. ■ I

Bet man nebepavyko pasi
matyti su draugu. Atėjo ši 
vasara. Atėjo kautynių die
nos Kursko - Oriolo kryp
tyje. Kuopa, kuriai vadova
vo Bernotėnas ir Kudla, ga
vo vadovybės įsakymą iš
mušti vokiečius iš jų apka
sų. Visi mūsų vyrai kovėsi 
kaip liūtai. Bernotėnas vie
nas sunaikino kelioliką fa- ______  __ o<7._............
šistų. Nuo jo neatsiliko ir i laisvoje Tarybų Lietuvoje.

Oriolo žemėje.

Praeitis, atrodė, nusirito 
sunkiai išgyventa. Tuometi
nė dabartis mūsų netraukė. 
Bet visi mūsų žvilgsniai bu
vo nukreipti į ateitį, kurio
je nebeturėtų pasikartoti 
tokios neteisybės ir sunku
mų, kokius pergyvenome 
mes ir tūkstančiai į mus pa
našių jaunuolių.

— Aš tikiu, — sakydavo 
Kudla, — į šviesesnę ateitį. 
Bent mudu jos sulauksime 
ir padėsime ją sukurti.

Slinko metai. Smetoniška 
reakcija vis smarkiau siau
tėjo mūsų tėvynėje. Pame
nu, kaip Kudla susijaudinęs 
atbėgo pas mane į redakci-

kur susirado šiltą prieglob
stį.

Liaudies vyriausybės pa
skirtas aš perėjau į “Lietu
vos Aidą,” bet ir mano 
draugas Kudla neilgai pasi
liko “Varpe”. Naujaip besi
tvarkančiai Lietuvai buvo 
reikalingi dori savo kraštą, 
savo liaudį mylį žmonės. Po 
kurio laiko Kudla buvo pa
kviestas į pramonės kadrų 
skyrių LKP (b) Centro Ko
mitete, kur išdirbo iki klas
tingo vokiečių užpuolimo 
1(941 m. birželio 22 d. Kud
los dėką buvo iškelta visa 
eilė bjaurių gabių'"" žmonių, * 
kurie įsijungė į Tarybų Lie
tuvos kūrybinį darbą ir 
mūsų kraštui per trumpą 
laiką atnešė daug naudos.

Vokiečiams užpuolus Lie
tuvą, Kudla, kaip ir dauge
lis lietuvių, pasitraukė į 
Tarybų Sąjungos gilumą, 
kad organizuotu būdu ko
votų su vokiškaisiais gro
bikais.

1942 metų ankstyvą pa
vasarį viename Tarybų Są
jungos mieste aš jį sutikau 
jau apsirengusį karine uni
forma, Raudonosios Armi
jos lietuviškų tautinių da
linių karį. Jis man pasa-

Rašytojų Atsišaukimai į Lietuv. Jaunimą
Žemiau Talpiname du Atsišaukimus j Lietuvos Jaunimą. Tie 
Atsišaukimai Buvo Išleisti Lapelio Formoje ir Plačiai Pa
skleisti Lietuvoje. Atsišaukimą Autoriai, Antanas Venclova 
ir Juozas Žiugžda, Yra Žymūs Tarybiniai Lietuvių Rašytojai, 

Kurie Dabar Gyvena Sovietą Sąjungos Gilumoje

Lietuvos Jaunime!
Moksleivės ir 
Moksleiviai!

o

— Sunkų metą gyvename, 
bet mūsų broliams Lietuvo
je dar sunkiau. Aš tikiu, 
kad vokiški žvėrys bus su
triuškinti ir mes atstatysi
me mūsų Lietuvą gražią, 
šviesią ir laimingą.

Jo tikėjimas pergale bu
vo toks gilus, kad net niū
riausiomis dienomis jis bu
vo tartum būsimos perga
lės spindulys, šildąs visus, 
kurie su juo susitinka.

1942 metų vasaros pabai
goje Kudlą sutikau netoli 
fronto, miškuose iškastoje 
žeminėje, kur stovėjo lietu
viškieji daliniai, ruošdamie
si pulti priešą. Jis buvo 
kuopos politinis vadovas. 
Ilgai mudu vaikštinėjome 
traškanojancio miško siau
rais takeliais. Kažkur labai 
toli dundėjo sunkiosios pa
trankos, primindamos vyks- 
tančią žūtbūtinę kovą.

— Žinai, — pasakė jis,— 
taip norisi žygiuoti vis, ar
čiau ir arčiau į frontą, vis 
toliau į vakarus. Rodos, 

Ipapučia vėjas iš vakarų ir

— Juk tai baisu! Smeto
na pasirašė budelišką savo 
teisėjų sprendimą sušaudy
ti keturis Suvalkijos vals
tiečius! Tam satrapui dar 
negana upelių kraujo, ku
riais jis užtvindė Lietuvą, 
įsiritęs jėga į sostą 1926 
metais.

Kudla tą vakarą tarėsi su 
savo draugais “Varpo” 
spaustuvėje protesto strei
ku užantspauduoti naują 
Smetonos kruvinąjį nusi
kaltimą. Apie tai sužinojo 
“Varpo” b-vės vadovybė. 
Nežiūrint savo demokratiš
kos iškabos, jos tuometinė 
vadovybė įgrasino Kudlą ir 
kitus draugus policija, jei
gu jie bandytų demonstruo
ti prieš Smetoną. Dalis dar
bininkų išsigando direkto
riaus Paramsko grasinimo 
ir streikas neįvyko.

Bet užtat Kudla atsidūrė tartum užuodi gimtosios

Tamsų vergišką likimą, 
daugeliu atveju žiaurią mir
tį rengia vokiškieji okupan
tai visam Lietuvos jauni
mui. Tarybų Lietuvoje jau
nimas turėjo prieš akis di
delių galimumų ateitį. Tai 
šviesiai ateičiai parengti 
jaunimui buvo atviros įvai
riausios mokyklos: viduri
nės, specialinės, aukštosios.

Tik pirmaisiais tarybi
niais mokslo metais Lietu
vos vidurin. mokyklų (gim
nazijų ir progimnazijų) 
mokinių skaičius pakilo nuo 
27,000 iki 40,000, o aukštų
jų mokyklų studentų nuo 
3,900 iki 6,000. Visas Lietu
vos jaunimas turėjo atvirą 
kelią į mokslą, į kokias tik 
galėjo panorėti specialybes 
bei profesijas.

Vokiškieji okupantai vi
sus tuos ateities galimumus 
Lietuvos jaunimui žiauriai 
išplėšė. Apsidairykite gerai 
po Lietuvą: visas vadovau
jamas profesijas, visas va
dovaujamas krašto gyveni
mo vietas jau dabar užima 
vokiečiai.

Kauno ir Vilniaus Radio
fonų viršininkas yra hitle
rininkas Alfred Mahl, pro
pagandos skyriaus vedėjas 
Bruno Meyer, Valstybinės 
leidyklos direktorius Eisen- 
trost ir taip panašiai. Vo
kiškieji j efrei toriai spren
džia lietuvių literatūros Rei
kalus, jie “tvarko” lietuviš
ko repertuaro klausimus, jie 
reformuoja Lietuvos mo
kyklas taip, kad lietuvis 
jaunuolis galėtų likti tik 
vokiečių vergu, — juodo 
darbo galviju. Aukštąjį 
mokslą vadovaujančių pro
fesijų žmonėms parengti 
Lietuvoje okupantai palieka 
tik mažai saujelei tinkančių 
jiems pagal “rasinius požy-

mius”, tai reiškia — tik vo
kiečiams ir tiems lietu
viams, kurie savu noru su
tinka suvokietėti, parsiduo
ti , okupantams. * < >;

Tad kaip bjauriai meluo
ja, kaip išdavikiškai apgau
dinėja jus tokie išgamos, 
kaip Kubiliūnas, Mykolas 
Biržiška, kurie parsidavę o- 
kupantams, kalba apie tų 
hitlerinių žmogžudžių neša
mą “saulę iš vakarų!”

Lietuvos jaunime! Moks
leiviai, moksleivės! Vokiš
kieji okupantai jums atėmė 
mokslą, ateitį, tebeplėšia iš 
jūsų garbę ir gyvybę viso
kiomis mobilizacijomis.

Jaunuoliai! Vokiškųjų 
vergų kelias — tai ne jūsų 
kelias! Jūsų kelias tai yra 
laisvės, kovos kelias! Juo 
žengė mūsų tėvai ir broliai, 
kovodami su vokiečiais 1915 
—1918 m. kaizerinės okupa
cijos metu, juo žengė mūsų 
jaunimas, vaduodamas 
Klaipėdos kraštą iš vokie
čių jungo! Šiuo keliu žengia 
dabar drąsieji Lietuvos sa
kalai — partizanai, kurie 
dabar naikina vokiškuosius 
okupantus ir tuo padeda 
priartinti Lietuvai laisvės 
dieną.

Tavo pareiga — padėti 
priartinti Lietuvos laisvės 
dieną.

Kovok su vokiškais oku
pantais ir tautos išdavikais 
visur — ir kaime ir mies
te, ir mokykloj ir dirbtu
vėj — kovok visomis prie
monėmis ! Padėk partiza
nams ir pats dėkis į parti
zanų gretas!

Juoz. Žiugžda.
Pedagogas, ilgametis Lie
tuvos jaunimo mokytojas.

kiečius. Pažvelk į aukštus 
piliakalnius, į Kauno, Tra
kų, Raudonės pilies griuvė
sius. Ar šie senovės pamink
lai nerodo tau, kokią atkak
lią, ilgą ir žiaurią kovą 
mūsų protėviai dėl laisvės 
kovojo prieš vokiečius? Pa
skaityk Donelaičio raštus, 
Maironio “Mūsų vargus,” 
pavartyk Daukanto Lietu
vos istoriją.

Keletą šimtmečių vokie
čių kalavijai skrodė krūtinę 
lietuvėms moterims ir vai
kams, suanglėję mūsų žmo
nių lavonai gulėjo namų 
nuodėguliuose, supančiotus 
mūsų žmones kraugeriai 
vokiečiai kaip gyvulius va
rė į verguvę.

Bet Lietuva dviejų šimtų 
metų kovoje su vokiečiais 
nežuvo. Narsūs mūsų pro
tėviai laisvę mylėjo labiau 
už gyvybę. Mūsų tautos 
didvyriai — Mindaugas ir 
Gediminas, Kęstutis ir Vy
tautas ne kartą triuškino 
geležimi apsikausčiusius 
kryžiuočius. Žalgirio mūšis
— tai mūsų tautos garbės 
diena, kurios spindėjimas 

neišnyko ir neišnyks amžių 
rūke, kaip pergalės saulė 
šviesdama vis naujoms kar
toms.

Jaunieji draugai mano! 
Šiandien Lietuva vėl pasru
vusi krauju ir ašaromis. 
Kaip senovėje, vėl šimtai ir 
tūkstančiai mūsų brolių ir 
seserų išgabenti į Vokieti
jos katorgą, į Berlyno, 
Drezdeno, Saksonijos ir Rū
ro vergų rinkas. Vokiečiai 
sugriovė jūsų gyvenimą. Jie 
sunaikino daug mūsų tau
tos amžiais sukurto turto 
ir kultūros vertybių. Jie 
apiplėšė jus, apvogė, paver
tė savo vergais. Varydami 
jus į savo plėšikišką armi
ją, vokiškieji grobikai nori 
jums įkalbėti, kad jūs netu
rį kitos išeities, kad jūs tu
rį žūti dėl jų plėšikiškos 
“naujosios tvarkos.”

Nuo Raudonosios Armi
jos smūgių neužmatomuose. 
Tarybų Sąjungos plotuose 
jau sutriuškintos milžiniš
kos Hitlerio armijos.

Artinasi lemiamieji mū
šiai, kuriuose jungtinės Ta
rybų Sąjungos, Anglijos ir 
Amerikos jėgos pasiutu
siam žvėriui baigs laužyti 
stuburkaulį ir rudąjį marą 
nuvalys nuo žemės pavir
šiaus. Griūdamas į kapą, 
vokiškas kraugerys ir tave, 
mano broli, nori nusitempti 
drauge su savim, bet tu nie
kad su tuo nesutiksi!

Brangus Lietuvos jauni
me! Tu turi gyventi su sa
vo šeimom, gimtam krašte. 
Tik Tarybų Lietuvoje tau 
buvo ir vėl bus atdaros du
rys į mokslą, darbą, į atei
tį. Tačiau atmink, kad ke
lias į laimingą, laisvą gyve
nimą veda per negailestin
gą kovą prieš vokiškuosius 
grobikus. Nesileisk veda
mas katorginiams darbams 
į Vokietiją, bėk iš vokiečių 
banditų kariuomenės. Vo
kiečių grobikų duotąjį gin
klą nukreipk prieš vokie
čius. Partizanų eilėse kovok 
dėl savo krašto laisvės, dėl 
Tarybų Lietuvos!

Tu vieną tik turi priešą
— vokietį. Mirtis vokiškiem 
okupantam!

Ant. Venclova,
, Rašytojas, pedagogas.

Detroito Žinios
Reikalinga Aukoti Daugiau

Drabužių Dėl RWR
Nors labai daug jau yra su

aukota drabužių,- bet reikalas 
vis didėja, nes be persto j imo 
kas dieną liekasi daugiau ir 
daugiau pa) mosuojama iš fa
šizmo vergijos žmonių, kurie 
yra be jokios pastogės ir ap
sirengimo.

Už tai gi mes čia pasisteng- 
kime nors tiek padėti, paau
kodami atliekamus savo dra
bužius.

Pastaruoju laiku drabužių 
pridavė šie draugai: A. Bar
ron, P. Jakštienė, N. Tamošiū
nienė, F. Labeikos, E. Ulins- 
kienė, J. Aram ik, K. Egi it, A. 
Valovičius, N. Remienė, M. Al- 
vinienė, F. ir V. Staniškiai, J. 
Kasmauskas, M. Johnson, K. 
Kraptavich ir R. Bonifiglio.

Ačiū visiems aukotojams ir 
tiems draugams ir draugėms, 
katrie patys atvežė pundelius 
i stotį, tai į) lygiai draugei P. 
Jakštienei ir drg. J. Golins- 
kui už atvežtas vaišes dėl dir
bančių draugių prie RWR.

Mes pasigendam kelių drau
gių, kurios ateidavo pirmiau į ■ 
talką prie drabužių taisymo,: 
tai draugės S. Nausiedienės, 
M. Birštonienės ir O. Maskelie- 
nės.

šiuo laiku prisidėjo naujų 
dr-gių prie' taisymo drabužių: 
A. Valovičienė, o prie mezgi
mo taipgi turime naujų drau
gių pagelbininkių: O. Grebli- 
kienė ir N. Tamošiūnienė. Pa
girtinas pasielgimas, kad sten-

Baltimore, Md

giasi pagelbėti, kiek gali. Bū
tų geriau, kad daugiau drau
gių prisidėtų prie mezgimo ir 
prie taisymo drabužių, kol šal
tas oras tebėra, nes atėjus pa- . 
vasariui, gal neturėsime tiek 
daug laiko pašvęsti tam dar
bui, tai stengkimės dabar, kiek 
galėdamos atlikti tą darbą, 
einant į talką arba parinkda- 
mos drabužių ii- atvežant į sto
tį, 1318 Cass Avė., arba pra
nešant draugėm A. Litvinie- 
nei, M. Ginaitienei ir U. Jur
kevičienei, nes tos draugės vi
sada patarnauja pristatyda
mos pundelius į stotį.

Tie ir tos, kurie neturi pa- 
rankumo pristatyti tiesiog į sto
tį ketvergais nuo 10 vai. ry
to iki 4 vai. po piet, tai galite 
pristatyti į Draugijų Svetainę 
seredos vakarais, po 7 :30 vai., 
arba nedėlios dienomis, 4097 
Porter. Tiems, kuriems vaka
rais negalima, tai yra apsiė
męs priimti pundelius Detroi
to Lietuvių Kliubas, 4114 West 
Vernor, tenai galite pristatyti 

(pundelius nuo 8 vai. ryto iki 
! pusiaunakčio ir nedėliomis po 
pietų. Tai yra gana paranki 
vieta, privažiuojama su street- 
kariu Baker.

Tariu kliubiečiams širdingą 
ačiū už apsiėmimą priiminėti 
pundelius.

Tikimės, kad su nurodyto
mis naujomis vietomis prida- 
vimui pundelių turėsime dar 
geresnių rezultatų.

Z. Dantienė.

. ti Texas valstiją nuo Ameri- 
;kos? O jur ir Texas valstija 
11845 m. prisidėjo prie Jungti
nių Valstijų.

i Na, o kas link Laukaičio,
pasiklausti tai jis irgi prisidėjo prie “spy- 
kas • pasi-> čio,

Iš Fašistu Šešiolikines

Man norėtųsi
Baltimorės fašistų: kas • pasi- čio,” tai va ką jis pasakė: 
darė su jų šešiolikine? Praei-[“Not to lose faith.” Well, ką 
tus kelius metus, kuomet fa- žmogus gali padaryti, kad 
šistai laikydavo mitingus 16 d.; laikraštis nedavė daugiau vie- 
vasario, tai anglų spaudoj bū- tos, o gal Baltimorės fašistai 
davo prirašyta net po pilną dar nepadėkojo už praeitus 
špaltą. Bet šiemet taip nusmai-i kelius metus, kuomet duodavo 
lino, kad vos tik poros colių idaugiau laikraštyje vietos? 
pastaba buvo patalpinta.

Bet ir toj mizernoj pasta
boj beveik vienas žadeikis fi
gūravo. Povilas žadeikis sako: 
“. . .hope that Russia will turn 
its attention to these instru
ments which are based on mo
ral law...”

Taipgi žadeikis sakęs: gir
di, Lietuvoj požeminis judėji
mas laukia tos minutės, kada 
ateis išlaisvintojai. žinoma, 
kad Lięįtuvos liaudis laukia ir 
jau tuoj sulauks išlaisvintojų, 
bet ne tie Lietuvą išlaisvins, 
kurių žadeikis laukia.

žadeikis taipgi sakė, kad, 
girdi, Hitleriui nenusisekė su
organizuoti Lietuvos žmones, 
kad už jį kovotų, žinoma, kad 
taip t Nes nei Hitleris, nei 
Amerikos fašistai negalės su
organizuoti Lietuvos liaudies! 
Ji laukia Raudonosios Armi
jos ateirtent, kuri Lietuvos 
liaudį išlaisvins.

Na, o Nadas Rastenis, taip
gi pataikė, kaip su pirštu į 
akį. Jis sakė: “Wes just hope 
Russia acts wisely in working 
with the , United States and 
Great Britain to restore indi
vidual freedom to the small 
nations.”

Jeigu Rasteniui rūpi mažos 
tautos, 
suotos, 
veikti išvien su demokratiniai 
nusistačiusiais žmonėmis, o ne 
su fašistais. Kur Rastenis ma
tė, kad fašistai duotų liuosy- 
bę mažoms tautoms?

žinoma, mes, demokratiniai 
nusistatę žmonės, gerai su
prantame, kas yra už Rastenio 
lūpų. Rastenis vis dar sapr 
nuo j a, kad Lietuvai bus grą
žinta smetonizmas — Smeto
nos tvarka, fašistinė nagaika. 
Ne, Rastenis to jau nesulauks! 
Smetona jau pakratė kojas, 
pakratys ir visas fašizmas.

Be to, ar Rastenis dar tiek 
nesupranta,' jog Lietuva pri
sidėjo prie Tarybų Sąjungos 
dar 1940 metais? Tai kas ga
li atplėšti Lietuvą nuo Sovie
tų Sąjungos? Kas gali atplėš-

Bet man atrodo, kad anglų 
laikraštis nenori fašistams 
duot daugiau vietos, nes mato, 
kad fašizmas visame pasauly
je klumpa. Tik pažiūrėkit, fa
šistai, į savo vadą Hitlerį, ko
kiais dideliais šuoliais jis bė
ga iš Sovietų Sąjungos, o tai 
reikia žinoti, kad tai vis ‘‘pa
gal planą.”

Sugrįžo visi talkininkų 
lėktuvai, bombardavę Vo
kietiją naktį iš šeštadienio 
į sekmadienį.

. . . ................ ..................................... ......r---r-rr-W

KAIP VISKAS ATSIRADO
Sulyg visokio rašto seno,
Seniau čia niekas negyveno, 

Ant žemės buvo dykuma, 
Vanduo, ugnis ir šiluma. /

O kaip toliau čia viskas 
vystės, — gyviai, žmogus ir 
jo kvailystės, — rasi skai
tydamas —

Atlikto Kriukio

DAUG LABĮJ DIENŲ
Kaina su Prisiuntimu $1

kad jos būtų išliuo- 
tai Rastenis turėtų

’Kreiptis pas autorių
R. ŽIDŽIŪNĄ 

arba Laisvės Administracijoj 
427 LORIMER STREET 

Brooklyn, 6, N. Y.

Daug kraujo mūsų didvy
riška tauta išliejo prieš vo-

Brangus Lietuvos Jauni
me! Mylimi Moksleiviai 

Ir Studentai!

NACIŲ STOVYKLOS 
ISPANIJOJ

Lisbon, Portugalija. — 
Laisvųjų Prancūzų radijas 
iš Alžyro pranešė, kad na
ciai pasistatė kelias slaptas 
lėktuvų stovyklas Ispanijoj 
su jos diktatoriaus Franko 
leidimu.

Johnson’s 
Red Cross Plaster 

padeda atliuosuot nu
garos skausmus ir kitus 
raumenų skausmus ir ga
limus, dėl šių priežasčių—
• Palaiko ir priduoda kūnui 

iilumoa.
• Suteikia spaudimo ir atramos.
• Patiekia švelnaus vaisto be 

dvoko ar drabužių sutepimo.
• Duoda nuolatinį nejuntamą 

masažą.

Red Cross Plaster
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Ketvirtas Puslapis

AUDRŲ PAGIMDYTI
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Antradienis, Kovo 7, 1944

(Tąsa)
— He... hm.... taip!— grasinamai atsi

kosėjo Barankevičius. — Nekenčiu visų 
tų socialistų ir panašių grabštukų !.... 
“Liaudies milicijos!” Sakykite tiktai! 
Man daug malonesnis žodis “žandaras”.

— Dėkoju už komplimentą, — iš savo 
kampo atsiliepė kapitonas Vrona, iš
kreipdamas veidą grimasa, kuri pakeis
davo jam šypseną.

Kada Vrcųia sypsodavosi, atrodydavo, 
jog numirėlis dantis rodo — tiek nejud
rūs btįįo jo veido bruožai ir drumzlinos 
akys. Po perversmo Vrona turėjo būti 
žandarų šefas.

— Kas gi bus miesto galva ? — paklau
sė vyskupas.

Edvardas nuolaidžiai nusišypsojo.
— Valdžia bus mūsų, apygardos štabo. 

O magistrate sėdės marionetės, panašios 
j advokatą Sladkevičių... Per trejetą sa
vaičių mes surinksime nuo pusantro ligi 
dviejų tūkstančių kareivių. Tatai jau bus 
maža armija...

Vyskupas švelniai nutraukė jį:
, — Ar jūs manote, kad tiek pakanka?

Kapitonas Vrona tyliai sušnibždėjo 
Varneriui:

— Ne toks jau kvailas tas džiovintas 
vikis....

Senis Zajončkovskis pašoko iš kėdės.
— Man atrodo, kad jo šventybė nesu

pranta viso momento rimtumo. Jeigu 
jūs, gyvenantieji mieste, kuriame nuo
lat yra kokia nors įgula, jaučiatės, pa
lyginti, nepavojingai, tai mums dvaruo
se stačiai tenka per naktis nemiegoti! 
Juk aplinkui mužikai. Dešimčiai ukrainų 
vienas lenkas.... Tie vergai ir miegoda
mi galvoja, kaip prisidėti prie partiza
nų.... i

— Tikriau, atimti iš musų žemę, —pri
dėjo Zamoiskis, — tautinis klausimas čia 
tik priedas.

— Žemė — valstiečiams, įmonės — 
darbininkams, ponus — prie sienos, o 
kunigams—kilpa... Rodos, taip pas juos? 
-—ramiai ištarė Vrona.

— Nenukrypsime, ponai! — sulaikė jį 
Edvardas. — Taigi, poryt mes užimame 
komendantūrą, miesto valdybą ir stotį. 
Skelbiame karo padėtį ir pradedame ver
buoti savanorius. O vėliau pažiūrėsime, 
kas dėsis.

Vyskupas kandžiai šyptelėjo.
— Tegu ponas grafas atleidžia, kad 

aš nutraukiau! Noriu šį tą patikslinti,— 
tyliai prašneko jis ir palikęs ramybėje 
rąžančių, pelės akimis įsisiurbė į Ed
vardą. — Ką tik ponas Zajončkovskis 
pasakė, jog aš nesuprantu viso padėties 
rimtumo... — Vylingame tone, kuriuo 
buvo pasakyti šie žodžiai, slėpėsi daug

nuodų. — Tačiau manau, jog čia ne aš 
nusidedu. Trisdešimt penkeris metus tar
nauju dievui šiame krašte, ir jau metas 
būtų pažinti tikrą padėtį. Nesu karys, o 
tiktai nužemintas dievo žodžio skelbėjas. 
Ir man su tėvu Jeronimu net ne vieta 
šiame susirinkime. Tačiau bažnyčios 
tarnai ateidavo kartais į karinius pasi
tarimus, kad karštuolius vaivadas su
laikytų nuo pavojų, kurie iškils jų žy
giuose... Jūs visi esate uolūs katalikai. 
Aš, kaip jūsų ganytojas, turiu pasakyti, 
ką apie visa tai galvoju. — Vyskupas 
reikšmingai stabtelėjo. — Neužmirškite, 
ponai, jog gyvename prie pačios rusų ir 

• austrų sienos. Šiuo. metu ši siena nu
trinta. Tie Ukrainai, kurie buvo Rusijo
je, jau žino, kas tai yra revoliucija. Ti
kiuosi, jūs neužmiršote, kaip jie degino 
savo dvarininkus? Vokiečių okupacija 
laikinai prispaudė juos. Kiti Ukrainai, 
kurie gyvena čia pat greta, Galicijoje, 
nepadarė tai tik todėl, jog iš dievo ma
lonės valdė Austrijos imperatorius, ir 
jis turėjo tvarką palaikiusią kariuome
nę... O dabar nebėra nei imperatoriaus, 
nei armijos. Jūs rengiatės paimti į savo 
rankas valdžią krašto, kuriame devynios 
dešimtosios gyventojų — Ukrainai. Po
nas Edvardas man skaitė grafo Potockio 
ir kunigaikščio Radvilos laiškus. Jie taip 
pat renka savo būrius ir rengiasi paimti 
valdžią. Jie laukia jūsų pagalbos... Ką tai 
reiškia, ponai? Tatai reiškia, kad dar 
negimusi lenkų valstybė jau galvoja apie 
karą su Ukraina ir Baltgudija. Juk ten 
jums teks kariauti su visais gyventojais, 
kurie kovos prieš jus kaip prieš svetim
šalius okupantus ir kaip prieš dvarinin
kus... Dabar spręskite, ar gali jauna 
valstybė pulti į šitokią avantiūrą — at
leiskite už griežtą žodį — nerizikuoda
ma žūti? Jeigu pačioje Lenkijoje mes 
turime tautinę daugumą, kuri galima su
kelti ginti savo tėvynės nuo maskolių ir 
kaimiečių, tai kaip jūs sukelsite ukrainus 
ir baltgudžius prieš ukrainus ir baltgu- 
džius už lenkų dvarininkus? Mato die
vas, mano svajonė — katalikų bažnyčios 
laimėjimas visame pasaulyje! Tačiau, 
ponai, mes ne vaikai. Ir mes turime ži
noti, jog vokiečiam Ukrainai okupuoti 
prireikė trijų šimtų dvidešimt tūkstan
čių kareivių! O jūs tiktai po mėnesio ti
kitės turėti du tūkstančius... Aš ma
nau, ponai, kad mums reikia paaukoti 
Potockių, Radvilų, Sanguškų ir kitų pen
kių šešių magnatų interesus ir stiprinti 
Lenkų karaliją ten, kur turime atramą...

Kunigaikštis Zamoiskis, kurio vardo 
vyskupas diplomatiškai nepaminėjo tarp 
magnatų, piktai prikando lūpą.

< (Bus daugiau)

Klimas ir Kuprotas Oželis
Lietuvių priežodis sako: 

“Genys margas, svietas dar 
margesnis,” bet yra žmonių, 
kurie margesni ir už tą prie
žodį. G. Klimo “menas” pra
lenkė visus margus. Gamta 
ne visus žmones sutvėrė ly
giais, vieni normalūs, kiti yra 
gražūs, kiti turi puikius bal
sus, kiti ne. Kas liečia lavybą, 
tai žinoma, 
nes išlavinti, išmokinti, įkvėpti 
jiems idėjos — žinojimo, 
bet. . . pasitaiko tūli žmonės, 
kad jiems nereikia žinojimo, 
jie “viską žiną” Su tokiais 
žmonėmis, tai labai bloga.

Klimas turi daug energijos, 
gerų norų ir neišmieruotą drą
sa, tai ir viskas. Kas liečia 
Klimą, kaipo ypatą, tai jo da
lykas, bet kąs kita organiza
cijos. Jis jau keletas metų, 
kaip bando joms patarnauti, 
bet tas jo patarnavimas labai 
meškiškai išeina; buvo priki
bęs prie organizacijų per tūlą 
laiką su tuo savo garsiakalbiu 
parengimuose, prikankino jis 
programų pildytojus ir publi
ką. Na, dabar pasigamino 
“Kuprotą Oželį’'’ ir jau ren
giasi su maršrutu po lietuvių 
kolonijas. Tegul jis sau marš- 
rutuoja savo naudai ir savo 
vardu, bet mūsų kultūringom 
organizacijoms negalima dasį- 
leisti mūsų publiką suvedžio
ti ir patys savę ant juoko pa
sistatyti su tokid jo “kūriniu.” 
Ne vien, kad lošėjų balsų ne
galima pritaikinti nei jokiems 
gyvūnams: nei kniaukia, nei 
žviegia, ot taip sau tokie keis
ti garsai ausį rėžia ir kelia 
piktumą besiklausant, matai 
žmogų: jis juda, kruta, ran
kom mosikuoja, o balsas, ro
dos, anties ar šarkos čerškėji
mas, iš dešimties žodžių, du 
jei suprasi, tai laimingas; kitų 
vaidylų, tai nei vieno žodžio 
negalima suprasti.

Imkime dekoraciją ir vaidi
nimo laiką. Veikalas “Kupro
tas Oželis” vaizduoja piršly
bas Lietuvoje, tai būna žiemos 
laikas. Moterys stuboj verpia 
su ratinėliu linus ar pakulas 
ir, žinoma, ateina piršliai, ran
da jas bedirbant ir t.t. . . O 
Klimas nuvažiavo kur į far- 
mas vasaros laike, pasirinko 
“studiją” kažin kokios buda- 
vonės namo kampą, per atda
ras duris ar langą, matyt ža
liuoja medžiai, gėlės žydi; kar
vės vaikšto po didelę žolę. 
Merginos meilužis su šiaudine

kad galima žmo-

skrybėle ant galvos užsidėjęs 
dainuoja, raliuoja dainelę prie 
atdaro lango, t,kad sužavėt 
mergužėlę stuboj esančią, vė
jas per langą ar iš kur kitur 
pūkšto staltiesę ant stalo ir 
tą. biedną pakulų kuodelį ke
dena, pririštą prie ratinėlio 
varpsties. Koks pasityčiojimas 
iš dailės’ žiūrint, darosi apgai
lėtina ir pikta. Merginos Lie
tuvoje vasaros laike gėlių dar
želiuose triūsiasi ar šiaip lau
ke kokį darbą dirba, o ne li
nus ar pakulas stuboj verpia. 
Tas “Kuprotas Oželis,” anot 
Laisvės reporterio, taip sukup- 
rotas, sukoneveiktas, kad ne
verta jį nei matyti, nei apie 
jį rašyti, ar laikraštyj vietą 
užimti. Jei būtų vien tik 
Brooklyne rodytas, tai būtų 
pats per savę pamirštas, bet 
kad Klimas pasiryžęs ir užsi
mojęs labai plačiai rodyti tą 
savo “meną” po lietuvių, kolo
nijas, tai negalima tylėti, rei
kalinga pasakyti teisybę.

Būtų daug geriau drg. Kli
mui ir organizacijom, kad jis 
paliktų jas ramybėje, o pats 
vienas vien tik sau darbuotųsi 
su savaisiais 
dar geriau 
vi d u otų- tą 
imtu kuo 
nevargintų
savęs, nei kitų.

Vargino jis sykį Pirmyn 
Chorą su dainomis, norėjo cho
ro dainas užrekorduoti; vasa
ros karštoj dienoj, šutinančio.] 
svetainėje iškankino daininin
kus virš 4 valandas laiko ir 
nei vienos dainos tinkamai ne
galėjo užrekorduoti, o “Kup
roto Oželio” vaidylas, manau, 
prikamavo ne 4, bet kokius 
400 valandų laiko, pakol pa
gamino, o naudos iš to jokios, 
tai ir viskas. Per didelis mūsų 
tolerantiškumas taipgi nesvei
ka, darko dailę ir kenkia or
ganizacijoms, todėl tiesa rei
kalinga sakyti, neslepiant ir 
nevilkinant.

“kūriniais,” o 
būtų, kad visai lik- 
“profesiją” ir užsi- 
nors naudingesnių,, 

bereikalingai nei

Koresp.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tcl. STagg 2-0783
NIGHT — IIAvemeyer 8-1158.

Yonkers, N. Y tininkų, kurie gauna po $1 į 
valandą.

PHILADELPHIA, PA tas kandidatu į oficierius.
Abu Degučiai yra LDS na

riais.
<♦>

Po Miestą Pasidairius
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 10-ta ir 141-ma kuopos 
bendrai rengia šaunią vaka
rienę, kovo 12 d., 6 vai. vaka
re, 735 Fairmount Ave. Kad 
padarius šį parengimą sėkmin
gu, būrys draugų - draugių 
lenktyniuojame kvietime daly
vių pramogom Sustojau pas 
užeigos savininkus Degučius; 
jie mielai sutiko dalyvauti.

A. ir B. Degučiai turi du 
sūnus, abu Dėdės Šamo tar-| laivynan pradžioj vasario šių 
nyboje. Adolfas 26 metų, jau ‘ 
trečias metas tarnyboje. Da-

bar randasi Camp Claiborne, 
Louisiana. Draugė Degutienė 
gavo laišką nuo chirurgo Lt. 
Col. John D. Dupre, kuriame 
labai gražiai rašo apie jos sū
nų: “...Adolph is in charge 
of the enlisted men of the 
section and is doinį a fine 
job.” Taipgi rašo daktaras 
Adolfas esąs pilnai pasiten
kinęs tarnyba. Oficieriai ir ei
liniai kariai labai jį gerbią.

Antras sūnus Antanas įstojo

metų. Rašo tėvams, gavęs ge
rus pažymėjimus, esąs paskir-

Sirgo
Rudolph, užeigos sa- 
tik sugrįžo iš ligoni- 

dvi operacijas — 
ir apendiko. Kuo- 
Lyros Choras, tai

<♦>

<♦>

<♦>

<!>

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI {RENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

o 
4>
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Habirshaw Co., lietuvis dar
bininkas pasakoja, kad ten 
dirba apie 4,000 žmonių, jau 
7 metai, kaip susitvėrė AFL, 
bet tuo pat kartu tvėrėsi ir 
CIO. Vieną lietuvį, kuris veikė 
už CIO, labai sumušė, kad da
lykas net teisme buvo atsidū
ręs. Tokiomis priemonėmis 
AFL "laimėjo, bet iš 4,000 dar
bininkų į uniją yra organi
zuotų tik apie 500.

Ir iš to darosi darbininkams 
aišku, kad ne viskas gerai yra 1 
su tokia unija. CIO unijos na
riai tariasi, organizuojasi ir 
kaip tik bus daugiau jėgų, tai 
pareikalaus sau teisių darbi
ninkų organizavime, žinoma, 
jiems prisieina veikti slaptai.

CIO unijos nariai jau išleis- 
dinėja atsišaukimus į darbinin
kus ir aiškina, kokia turėtų 
būt jų alga. Dirba daug ama-

Aviacijos kadetas Jonas S. 
Kwederas, 21 metų amžiaus, 
sūnus Jono ir J. Kwederu, 16 
Lane St., likosi apdovanotas 
medaliumi už gerą šaudymą 
Maxwell lėktuvų lauke. Linki
me jam pasisekimo ir toliau 
tarnyboje.

Ig. Karlonas.

Stettinius pastebėjo, kad 
dabartine neva prezidento 
Farrellio valdžia Argenti
noj tebeveda prekybą su na
ciais.

1944 WAR npptni i

your Red hit sidel

pavienių 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame

Rci- 
ir

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa-

■ geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

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

Tel. GLenmore 5-6191

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINft) 

Didelis pasirinkimas visokiu 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

F. W. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkwaj
WOODHAVEN. N Y

Suteikiam garbingas laidotuve.

SI 50
Koplyčias suteikiam npmokx 

mai visose dalyse miest<

fel Virginia 7-44HP

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoj? 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINI 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka

rietas veselijom, krikštynom 
ir kitkam.

231 BEDFORD AVENUI 
BROOKLYN 

Telephone- EVergreeu
V

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

<t, &

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

<
O
<♦>

<
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>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

B
<■>
< >

< i> GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Nellie 
vininkė, 
nes. Turėjo 
ant tonsilių 
met gyvavo
Nellie jame dainavo. Ji turi 
gražų soprano balsą. Bet 
bar nėra choro, nėra kur 
s i rodyti.

3 Nauji Nariai
Vasario 27 d. Lietuvių Lite

ratūros Draugijos 10-tos kp. 
įvyko susirinkimas. Kuopos 
org. A. Galkus perstatė P. C. 
Mack ir P. Pilėnas perstatė 
du — G. W. Gudze ir Igną 
Paliepį.’ Pradžia gera.

Užbaigus biznio reikalus, 
turėjome plačias diskusijas 
vėliausių įvykių klausimais. 
Visi diskusantai labai rimtai 
išsireiškė savo mintis, yfthč 
Lietuvos rėmimo ir jos ateities 
padėtimi. Daugiai! tokių, dis
kusijų.

Sužeistas Karys
Matilda Žukauskienė, 

So. 58th St., gavo pranešimą 
iš Karo Dept., kad jos sūnus 
Sgt. Thomas Žukauskas su
žeistas Mediterranean srityje. 
Tai jau antrą kartą Thomas 
gauna sužeisti. Praeitą pava
sarį irgi buvo sužeistas. Jo 
brolis Stasys yra dingęs prie 
Corregidor.

da- 
pa-

<♦>

<♦>

<♦>
426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Ilewos St. elcveitėrlo stoties. Tel. Evergreen 4-9508

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

kad visados bus patenkinti.

Parė Kiekvieną Šeštadienį
Ą TEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS 

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

Telefonas EV. 4-8698

<>

■■
■■
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459
(Skersai nuo Republic Teatro)

: -er? s

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 

t Apdraudos Organizacija
i • 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

wokKiRi. imc. 60 metų amžiaus.
įsirašyk dabar ir savo seimą įrašyk. Išpildyk žeiniaus telpančią 

blankutę ir pasiusk sekamu adresu:

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

Aš noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano vardan

Antrašas

Ramutis.

NEDALINAMA
Mes egzaminttojam akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

-- - ------- ' '■ -«£■

l ATSAKOMYBE
• >’
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Antradienis, Kovo 7, 1944 ».,e wrt, i.'.-;.-....... .  ...i', ....

Sovietų Artilerija Ardo 
Nacių Svarbiausi 

Geležinkelį
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Odessos - Vai savos gele
žinkelio stotį už 63 mylių į 
šiaurius nuo Bessarabijos 
sienos, kurią tūli tebevadi
na “senuoju Rumunijos ru- 
bežium.” Voločisk stovi tik
tai už 25 mylių į rytus nuo 
strateginio Tarnopolio mie
sto.

Sovietai sumušė ir atgal 
nutrenkė 4 vokiečių tankų 
divizijas ir 8 pėstininkų di
vizijas.

Didelis nacių skaičius ta
po nelaisvėn paimtas. Tik 
mūšiuose ties Bielogorodka 
raudonarmiečiai pagrobė 
344 vokiečių kanuoles ir 
milžiniškus kiekius 
ginklų ir amunicijos.

kitų

Anglija Nepripažįsta 
Argentinos Valdžios
Washington, kovo 6. — 

Anglijos ambasadorius, lor
das Halifax pranešė Ar
gentinos ambasadoriui Wa
shingtone, jog Anglija, 
kaip ir Jungtinės Valstijos, 
atsisako pripažint naująją 
(pro-nacišką) Argentinos 

valdžią su jos neva prezi
dentu Farrelliu.

Amerikiečiai Šluoja 
Japonus Los Negros
Australija. — Amerikie

čiai Los Negros saloj pa- 
platino savo pozicijas ties 
atimta iš japonų Momote 
lėktuvų aikšte. Colis po co
lio jie šluoja japonus, iš ap
linkinių balų ir raistų. Ja
ponai žūtbūtinai priešina
si.

Amerikos Lakūnai vėl 
Kirto Berlynui

=

Pittsburgh, Pa KRISLAI
Laisve, Lithuanian Daily News

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTE—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Yasaitis ir
Delegatai pa-

Vasario 20-tą įvyko LLD 
63-čios kuopos metinis susirin
kimas, kuriame buvo išduotas 
metinis raportas. Pasirodė, 
kad kuopa per 43-čius metus 
daug gerų žygių yra padariusi, 
daug aukomis yra prisidėjusi 
geriems tikslams, kaip tai: 
Laisvei, Sovietų karžygiams, 
Raudonajam Kryžiui ir taip t. 
Taipgi buvo perrinkta kuopos 
valdyba dėl 1944 metų. Visa 
ta pati liko, būtent: organi
zatorius Alfonsas Švėgžda, fin. 
rašt. A. Jocis, protokolų rašt. 
J. J. Mockaitis, ižd. O. Ariso- 
nienė. Visa valdyba yra garbės 
verta, kuri uoliai stengiasi 
darbuotis.

Delegatai iš Demokratinių 
Liet. Suvažiavimo išdavė labai 
įdomų raportą. Delegatais bu
vo: A. Jocis, J. 
Miknevičienė.
reiškė, kad jie dar tokio įspū
dingo suvažiavimo nebuvo ma
tę savo gyvenime. Iš tikrųjų, 
kuomet išgirsti raportą, kas 

i ten buvo veikta, kokios ypa- 
i tos tame suvažiavime dalyva- 
! vo, tai tikrai atrodo, kad to- 
■ kis suvažiavimas yra lietuvių 
| išeivijoje tikra pažiba. Nors 
i tūla spauda mėgina paniekin- 
i ti ta suvažiavima ir užvadinti 
į jų “bolševikišku” ir tam pa- 
I našiai, bet tokie nesąžiniški 
šmeižtai neturi jokio pamato, 

’ nes žmones jau ne taip leng- 
i va baubais pagązdinti ir kur 
i nori už nosies pavesti. Man 
pačiam tenka sueiti su dau- 

: geliu skirtingų pažvalgų žmo
nių ir nugirsti jų nuomones ir 
leiskite man teisybę pasakyti, 

i kad 95-tas nuošimtis yra nusi
statę už tą lietuvių, galima sa-

1 kyti istorinį, suvažiavimą. Dar 
i ir tas parodo, kiek aukų suva- 
I žiavime buvo suaukota; net 
I $5,000. Jeigu tas nebūtų svar
bu, tai žmonės nedėtų tokias 
gausias aukas. Iš to matome, 
kaip yra svarbus liet, visuome
nei suvažiavimas ir priešai ne
galės pakenkti.

London, kovo 6. — Dide
li būriai Amerikos bomba- 
nešių ir lėktuvų kovotojų 
vėl atakavo Berlyno prie
miesčius.

Diena pirmiau bombar
duodami Berlyno pakraš- kovo 
čius, amerikiečiai nušovė ir 
27 nacių lėktuvus.

Vengrijos radijas sakė, 
kad vokiečiai pradėję nau
ją ofensyvą prieš Jugosla
vijos partizanus.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
laiko nieko žmoniško jis ne- 
besukūrė.

Palyginkime 
kitais

jo likimą su 
Lietuvos rašytojais ir 

poetais — Gira, Nėris, Korsa
kas, Venclova ir 1.1. Jie pasi
liko Lietuvos žmonėms ištikimi. 
Jie pasitraukė Sovietų Sąjun
gos gil union ir rašė-kūrė 
valandėlei nesustodami.

ne

pa-
au-
ki-

Aną dieną šioje vietoje 
skelbiau vieno draugo $33 
ką Lietuvos žmonėms ir 
tiems darbininkiškiems reika
lams.

Kryžiokas St. 
prietelių išvadina 
tiška davatka” 
“Kad ji supelėtų! 
kovo 1 d.).

Kad supelėtų todėl, kad pa
aukavo pasiuntimui paramos 
Lietuvos žmonėms!

STULPUKŲ LYDYTOJAI
; Atsakomingi vyrai grupių tvarkymui, su ga

bumais nustatyti ir suderinti elektrodus, laiko 
tėmytojai, dirbti lydijimui reikalingus

prietaisus. Taipgi:
Stulpukų Lydinimo Operatoriai 

Puikiausios pokarinės progos.
18 valandų viršlaikių.

BRIDGE METAL PRODUCTS
201 FRONT ST., BROOKLYN.

•(61)

REIKIA FABRIKO 
DARBININKŲ

Patyrusių. Pasiruošusių dilyti.
. Spaudos atramento išdirbystė.

Sinclair & Carroll Co., Ini.
591 — 11TH AVE., N. Y. C.

(57)

Strazdas tą 
“komunis- 
ir šaukia:

” (Keleivis,

štai kita proga tam kryžio
kui pasikolioti. Iš tolimo Scot- 
ville, Mich., iš lietuvių farme- 
riii kolonijos atėjo toks 
kutis:

“Gerbiamieji! P r i s i u

laiš-

nciu
Tai 

bus parama Lietuvos Raudona
jai Armijai. Su guodone, Leon 
Stakėnas.”

Ačiū tau, mielas drauge.
Lai lietuviški kryžiokai plūs

tasi ir dūksta, mes gi remki
me Lietuvos žmones jų didvy
riškoj kovoj už laisvę.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

MONTELLO, MASS.
LLD 6 kp. susirinkimas įvyks ko

vo 7 d. LT Namo kambariuose, 7:30 
v. v. Visi nariai malonėsite daly
vauti, nes yra labai daug reikalų, 
kuriuos turim apsvarstyti. Prašome 
pasimokėti už 1944 m. Tuomet Cen
tras žinos kiek galima bus naujų 
knygų išleisti. — G. Shimaitis, Fin. 
Rašt. (53-55)

r

SHEET METAL 
DARBININKAI

POWER SHEAR 
KALVIS

LYDYTOJAI NAKTINIAMS 
SIETAMS

Kreipkitės

Eureka Iron Works, Inc. 
150 BROADWAY 

ELIZABETH, N. J.

VYRAI 
LENGVAM 

STATYMO DARBUI 
PRADINĖ ALGA 

$36.60 UŽ 54 VALANDAS 
$39.65 Į SAVAITĘ 

PO ŠEŠIŲ SAVAIČIŲ
10% BONAIS 

UŽ NAKTINĮ ŠIFTĄ 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

statemento.

HORNI SIGNAL 
MANUFACTURING CORP. 

73 VARICK ST., N.Y.
Canal Street Stotis—visos subvės

PAPRASTI DARBININKAI
NEŠASI NAMO 

$44 SU PIRMA SAVAITE

Tirpytoje Pagelbininkai
$51 PIRMĄ SAVAITĘ

Foundry Darbąs 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Darbas panašus kaip pagelbininkų masonry 
ir building trades.

Užbaigimų Mechanikai
Greit pakils, jei bus gabūs.

COLUMBIAN BRONZE CORP. 
90 WARREN ST., N.Y.

202 N. Main St., Freeport, L. -I.
(57)

(61)

TOOL— DIEMAKERS
Tik Pirmos Klasės; Reikia Paliuosavimo.

SIM, 421 Canal St., N.Y.C.

VYRAI iki 50 metų bendram darbui 
dideliame muilo fabrike. Patyrimo 
nereikia. Nuolatini^- 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.

(56)

TURRET LATHE 
ENGINE LATHE 
INSPEKTORIAI 

PAPRASTI DARBININKAI 
APVALYTOJAI

DIENOM IR NAKTIM
U. S. Employment Service

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

35 FERRAND ST„ 
BLOOMFIELD, N. J. 

Vienas Blokas Nuo Bloomfield Center
(61)

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

(60)

VYRAS
greit reikalingi

MAŠINŲ DARBAS 
JEI NELAVINTI TAI MES

IŠLAVINSIM JUS.
Muzika laike jūsų darbo.

Atdara Nuo Pirmadienio iki Ket
virtadienio Vakarais iki 8 vai.

RCA - VICTOR
Front and Linden Sts.

CAMDEN, N. J.
(8 min. iš Philadelphijos širdies)

(56)

APVALYTOJAI
Aukštos klasės apartmentiniame name: geros 

darbo sąlygos; $117 j mėnesj.
Matykite Mr. Mezza, 2 Horatio St.

________________________________  (55)

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI 
VYRAI VIDAUS RUOŠAI 

VALYTOJAI
Geros Algos. Kreipkitės į Timekeeper 

THE BARBIZON
HOTEL FOR WOMEN 

140 E. 63rd St.

APVALYTOJAS
Dirbti fabrike. Proga pakilimams.

MERIT DISPLAY CARD CO. 
120 EAST 16th ST.

(56)

VYRAI IR BERNIUKAI

ELEKTRINES PAJĖGOS PRESO 
GROUP FOREMAN

Taipgi elektrinės pajėgos operatoriai, patyrę 
nusistatyme dies, gauges, precision metalinių 
plakšėių išdirbiniai, šėix>s, radio rėmai, na
mam daiktai ir 1.1. Puikiausia jiokarnė proga 

kompetentiškiem vyram.
18 valandų viršlaikių.

BRIDGE METAL PRODUCTS
201 FRONT ST., BROOKLYN.

Ind. Sub. "F.” train to York St. Sta.
(61)

REIKALINGI
VYRAI IR BERNIUKAI

VIRŠAUS 18 METŲ AMŽIAUS 
GERA ALGA

Darbininkai iš būtinų veiksmų nebus 
priimami.

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

HOBOKEN, N. J.
(X)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

IŠ būtinų darbų reikia paliuos^/imo 
pareiškimo.

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

ARBA KREIPKITĖS
5 P. M. IKI 8 P. M.
1381 Broadway

(arti 38th St.)‘, N. Y.
(X)

Taipgi buvo nutarta sureng
ti kuopos vardu svarbios pra
kalbos ir pakviesti nuo įvairių 
organizacijų buvusius delega
tus Demokr. Liet. Suvažiavi- 

' mc, kad publikai raportuotų.
Tad, gerb. Bridgeport© lie

tuviai, tėmykite galutiną pra
nešimą dienraštyje Laisvėje.

Taipgi buvo nepamiršta ir 
Laisves bazaras, kuris įvyks 

4 ir 5 dienomis; bu
vo paaukota $5 ir yra renka
ma aukos nuo 
ves šerininkų 
portą išdavė 
eis. Raportas 
žingeidus.

draugų. Iš Lais- 
suvažiavimo ra- 
atstovas A. Jo- 
buvo įdomus ir

Petras Dubisa.

VITAMINŲ IR MAISTO KRAUTUVE
% *

Žiemos laiku daugiausia tuos žmones "Slogos” kankina, kurie netinkamu 
maistu maitinasi. Žiemą persivalgo, persigeria, ndpasilsi arba turi vidurių 
užkietėjimą, žiemą kuodaugiausla 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 pada
ro jus nervuotu ir negali naktims užmig
ti, tai pas mus galite gauti Coffee Sub
stitute. 100% tikro bičių medalis. Mėsos 
vietoje, galite gauti Meat Substitutes, ku
riems atsibodo nričsą valgyti arba Dakta
ras Užgynė. Ametikoje tūkstančiai žmo
nių valgo meat substitutes ir jaučiasi pa
sitenkinę. Taipgi Užlaikome "Diabetic ir 
Reducing Diet” tpaistą, tikrai gero Wheat 
Germ, Brewers Yėast, Vitathin E, ir se
kamų dalykėlių ir tabletėlių:
1. AD1RON tableiėlčs, kurie jaučiasi vi

sados pavargę arba turi mažakraujystę. 120 tab. $1.50, 300 tab. $3.00.
2. SODEOM^ tabletėlės dėl Rheumatlzmo, ArthHiis, Neuritis, sudarytos 

iš Jūrų žolelių ir daugiau 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 
Išgauna žiemą arba vasarą. 100 capsulių $1.50, dvi bonkos už $2.75.

5. SE’A-VO-KRA tabletėlės dėl Peptic Ulcers. 100 tab. už $1.50. 
PHOSPHO B tabletėlės nervų sustiprinimui, kurie jaučiasi nervuoti; 
už 500 tab. $1.95.
Balanced Brand P. B. LAX tabletėlės, sudarytos iš geriausios rūšies 
žolelių, nuo vidurių užkietėjimo. Vienas doleris.
C. P. L. No. 18 tabletėlės, kuriems po valgio išpučia 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. Krautuve atdara kas dieną nuo 10:30 vai. ryto 
iki 9:00 vakare. Sekmadieniais uždaryta.
Multi Vitamin ir Mineralai; 161 tabletėlės, 
mėnesį, gausi už $1.75, 60c sutaupysi.

VITAL HEALTH
465 LORIMER STR.,

6.

7.

8.

9.

kainu $2.35. Bet jeigu pirksi šį

FOODS
BROOKLYN, 6, N. Y

WATERBURY, CONN.
LLD 28 kuopa ruošia prakalbas. 

Trečiadienį, kovo 8 d., 103 Green 
St. Kalbės S. Sasna, iš Brooklyn, 
N. Y. ir vietinė Kristina Stanislo- 
vaitienė. Jos aiškins moterų rolę 
tarptautinėje politikoj ir jų uždavi
nius karo metu. Pradžia 7:30 v. v. 
Kviečia visus Kom. (53-55)

ELIZABETH, N. J.
LDS mėn. susirinkimas įvyks 

vo 8 d., 8 v. v. LDP Kliube, 
Court St. Draugai, dalyvaukite
mc susirinkime ir užsimokėkite duo
kles. — V. K. Sheralis. (55-56)

TROKŲ DRIVERIAMS 
PAGELBININKAI

TURINTI NUOVOKĄ PRIE LEDO 
IR ANGLIES.

GEROS ALGOS
Kreipkitės

MUTUAL ICE & COAL
540 W. 50th St.

Phone CIRCLE 7-5297

Fabriko Darbas, Patyrimas Nereikalingas. 
UŽDARBIS, ĮSKAITANT VIRŠLAIKI 

APIE 533 I SAVAITĘ 
ODORA CO.

49 JUNIUS ST., 
BROOKLYN, N. Y.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

(57)

co.

(60)

ko- 
408 
šia-

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

35c

15c

25c

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

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

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

rašo apie 350 vaistiškų žolių..
Eustakijušas, gražūs apskaity

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

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

Praloto Olšausko Darbai ir 
Nuopelnas, su paveikslais .

Kantičkos Apie Kcplos Kančias 
Lietuviška Virėja su 450 visokių 

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

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

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

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

Daktaras Namuose, anglų kal
boje, su daugeliu paveikslų; 
su paveikslais vaistinių auga
lų ir apie žmogaus kūno sis
temą. Su daugeliu gerų re
ceptų. Aprašoma visokios li
gos ir kaip nuo . jų gjzdytiš. 
Apie 1000 pusi., kaina .. . $8.50

žolių Arbatos:
Pailių Arbata arba Mostis po 85c 
Nuo Kosulio, Dusulio ..............
Nervų ir nuo Sutukimo, po .......
Inkstų Kraujo Valytojas, po .....
Nuo Kosulio, Dusulio ................
Vyriškumo Pataisymui ...............
Vidurių Liuosuotojas ..................
Išvarymui akmenėlių, kad ne

šlapinti lovoj, po ................
Nuo užsisenejusio kataro,

Hay Fever ................................
Nuo nemalonaus kvapo .............
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) 85c 
Nūo romantiškų sausgėlių ....... 6Qc
Trejanka, stambios šaknys ....... 60c
Nuo Cukrinės Ligos ..................  85c
Nuo Sutukimo Žolės ..................  85c

Visokios Žolės yra pakeliuose su 
nurodymais, kaip jas vartoti.

M. ŽUKAITIS, 
liesis St, S|>eucerį»ort, N. Y.

35c

20c
15c

. 60 
85c 
60c 
60c 
85c 
60c

60c

85c
85c

ALCOA Reikia Darbininkų
MASPETH, QUEENS

Bilo stiprus vyras, norintis mokytia 
gali atlikti šį darbą.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Nors šis darbas nereikalauja jokio 

ypatingo išsilavinimo, tačiaus jia 
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 lubos
Bank of Manhattan Bldg.,

Queens Plaza Long Island City
arba 87 Madison Ave., 
(28th St.) Street office

būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 
pareiškimą. (55)

VYRAI
BE PATYRIMO, 18 IKI 50 

PRADŽIAI 56 Iže I VALANDĄ.
NUOLATINIS DARBAS.

MESINGER,
432 AUSTIN PLACE, 

144th ST., & SOUTHERN BLVD.
(56)

ARTI

Iš

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VYRAI AR MOTERYS

INDŲ MAZGOTOJAI
PRIE BUFETO

ir

INDŲ ATĖMĖJOS
’Dienom ar Naktim 

Patyrimas Nereikalingas 
Gera Alga .

Nemokamai Valgis ir Uniformos
DEL INFORMACIJ Ų ŠAUKITE 

FIELDSTONE 3-3600 — EXT. 2054

HOWARD JOHNSON CO.
SPERRY GYROSCOPE

Lake Success, L. I.
(58)

REIKIA PROSYTOJŲ
Prie

VAIKŲ SUKNELIŲ.
Taipgi

OPERATORIŲ.
Lengvas darbas, puikiausia alga. 

40 valandų savaitė.
RlGHTMADE INFANTS WEAR

1204 BROADWAY, N. Y. C.
(Turbo 29th ir 30th Sts., 3-čios lubos).

(60)

JAPONŲ DOVANOS Už 
AMERIKIEČIŲ ŽUDYMĄ

Chinija. — Japonų ko- 
mandieriai sudarė gengste- 
rių saikas specialiai žudyt 
amerikiečius oficierius. Jie 
žada iki $35,000 dovanų už 
vyresniojo Amerikos kari
ninko nužudymą. <

FABRIKO DARBININKAI 
16 IKI 50 METŲ 

Alga $22 į Savaitę Pradžiai 
Taipgi

TOOL IR DYE MAKERS
NATIONAL FABRICATING CO. 

129-01 North Conduit Ave. 
South Ozone Park, L.I. JA. 9-3620 

______________ ________________________ (55)

DALIAI LAIKO 
PILNAM LAIKUI

LAIVŲ APTARNAUTOJAI
KREIPKITĖS

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

BERNIUKAI—VYRAI
BENDRAM FABRIKO DARBUI

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

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

(55)

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
VYRAI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RtJOŠAI 
525.50 Į SAVAITĘ. NtlOLATINIS DARBAS.

VAKACIJOS. KREIPKITĖS J 
HOUSEKEEPER

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

(X)

Viifiaus 88 m. ar inedikaliai paliuosuoti.
Linksmas nuolatinis darbas. Gota alsia.

Geros vietos, dabar atviros saldainių 
dirbtuvėje, Philadelpbijojc.

PETĖR-PALL, INC.<1

kompanija uacięnaliai žinoma, 50 metų, kai 
įsleigta. Gera proga vyram. Nuolatinis dar
bas. Patyrimas nereikalingas. Puikiausios 
darbo sąlygos. Muzika laike darbo. Gera al
ga ir pasirinkimai pakilimams. Apmokamos 

vakacijos ir kalėdiniai bonai.
Firma randasi šiaur-rytinėje dalyje Phlla- 
dclphijos, arti Frankford “L” B. ir J. 
ir K; gatvekariais linijos 3, 5 ir 59 ; gatve- 
karis 75 ir Bus “P” sustoja prieš pat fabri

ką. KREIPKITĖS 9 A.M. IKI 5 P.M.
PRADEDANT PIRMADIENI, BAIGIANT 

PENKTADIENI. 
ŠEŠTADIENIAIS 9—12.

PETER - PAUL, INC.
1150 ORTHODOX ST., 
PHILADELPHIA, PA.

(57)

Patyrę Fitters reikalingi ant ilgų vyriškų 
kelnių. Bfitinas darbas. Laikas ir pusė už 

viršląikius. Nuolat.
BLHECKĘR MFG. C(J.,

83 BLEECKER ST., N.Y.C.
(55)

stiklo Darbininkai l
Patyrę prie dratinlų špilkų skrytulėms ir 

guzikams ir t.t.
MEYER JEWELRY & NOVELTY CO., 

156 W. 34tlj St.

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS
VIRTUVES DARBININKES 

SALAD 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 WEST 23RD ST., N. Y.

AR KREIPKITĖS
5 P. M. IKI 8 P. M.

1381 Broadway
(arti 38th St.), N. Y.

(X)

VIEŠBUČIŲ DARBININKĖS
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
MAUDYNIŲ PRIRUOŠEJOS 
$21.25 Į SAVAITE. KREIPKITĖS J 

HOUSEKEEPER

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

(X)

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

Siuvamųjų Mašinų Operatorės. Patyrimas Ne 
reikalingas. Valdžios Kontraktas. Gera Alga 
Proga pakilimams. tš Būtinų Darbų Reikia 

Turėti Paliuosavimo Pareiškimą.
INTERNATIONAL TAILORING CO
12th St. ir 4th Ave. 0-tos luboi

:..  (55)

VIRĖJOS
MOTERYS. ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
Puikus išsilavinimas gero amato

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

(X)

MERGINOS
Mokytis daryti artificiales gėles; patyrimas 
nereikalingas. Gera alga linksmos aplinkybės.

CORHAM,
260 — 4th Avė., N. Y.

(55)

Penktas Puslapis

JAUNOS MERGINOS

darbas. Malonus.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

fabriko darbui,
KARIELIUS

VALYTOJOS 
PROSYTOJOS 

MERGINOS BENDRAM 
DARBUI

NUOLATINIS DARBAS, GERA ALGA.
GLORIA JEAN

195 W. 9th ST., BROOKLYN, N. Y. 
(puse bloko nuo subvės)

(66)

MERGINOS
Lengvam įstatymo darbui. Pokarinės progoi. 

ERNST, 106—7th A

MERGINOS-MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

FABRIKOS DARBAS (Vyram ir Moterim) 
AMŽIUS 17 iki 48.

Gera Alga, daug viršlaikių. 
Nuolatinis darbas.

BROOKLYN CROWN CAP CO.
476 SUMNER AVE.

BROOKLYN (arti Fulton St.)
___ _________________________

_________________________________________ (60)

MERGINOS, STIPRIOS, reikalingos mašin- 
šapės darbui, prie die sets. 60c j vailandą 
pradžiai, su laiku ir puse viršaus 40 valandų.

Nuolatinis darbas.
DANNEMAN DIE SET CO.,

205 Lafayette St. (66)

TURNERS IN 
AND LEARNERS

PARK PAPER BOX CO.
24 MORTON ST., BROOKLYN.

EVergreen 7-4230.
(56)

MERGINOS—MOTERYS

Lengvam
DIRBTI

mėrginos-Motkrys
Patyrimas nereikalingas. Būtinas darbas Dirb
ti prie vaikų megstinių. viršutinių drabužėlių.

Nuolat. PRANCL KNITTING MILLS.
25-40 49th St., ASTORIA, L.I. (80th Avė.)

■

MERGINOS
$26 už 48 Valandų Savaitę

Lengvas Fabriko Darbas, Paty^mas

Nereikalingas. \

ODORA CO.
49 JUNIUS ST.

BROOKLYN, N. Y. (67J

MERGINOS
Vikrios, statymui lengvų šviesai 
CRYSTALITE, 120 Freeman St., 
N. Y.

MERGINOS
Dirbti Džiūlerių I'abriko 

ENGEL BROS.
17 West 17th St., New York.

(63)

MERGINOS-MOTERYS 
18 IKI 40 

LENGVAS STATYMO 
DARBAS

PRADINE ALGA $34.20 
UŽ 51 U, VALANDŲ 
$37 f SAVAITĘ! 

PO ŠEŠIŲ SAVAIČIŲ

HORNI SIGNAL 
MANUFACTURING CORP. 

73 VARICK ST., N.Y.
Canal Street Stotis—visos subv§6 

NEW JERSEY GYVENTOJAI 
Kreipkitės po 

145 Frelinghuysen Ave., Newark.
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo.

(5»>

MERGINOS-MOTERYS
18—60 AMŽIAUS

Lengvas Fabriko Darbas 
BŪTINA PRAMONE 

Patyrimas Nereikalingas 
Dirbančiam Prie Mašinų 

$24.15 į Savaitę.
Pakuotojoms $20.80 j Savaitę 

48 VALANDŲ SAVAITĖ
Asmenys iš karinių ar būtinų darbų nepri

imtini be pareiškimo jų atliekamumo.
Muller Paper Goods Co., Inc. 

33-02 SKILLMAN AVE.
L. I. CITY 

(Crinkle Cup Building)

Nuolatinis 
Patyrimas nereikalingas. 

VALAND. NUO 8 IKI 5 KASDIEN 
LAIKAS IR PUSE VIRŠ 40 V AL.

J. A. DEKNATEL & SON 
96-20 222ND ST., 

QUEENS VILLAGE, L. I 
. (57)

(65)

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Kaipo rašomųjų mašinėlių statytojų, nereikia 
patyrimo iš anksto. Lengvas, švarus darbas. 
GERA ALGA LAIKE LAVINIMOSI. Proga 
pakilimui dirbant abiejuose karo it £4ik<ri 

metu, puiki ateitis. Kreipkitės:

Royal Typewriter Co,
^2 PARK AVE.

Service Dept. (7-tos lubos)
Matykite Mr. THOMPSON

___________________________ (ŽŽ1

MOTERŲ KEIKIA
Atrinkimui naujų vilnonių audimų kavai kų. 

Nuolatinis darbas. M. ISRAEL &SONS, 
214 FRANKLIN ST., GREENPOINT, 

BROOKLYN.
______________________________________

MERGINOS
LENGVAS FABRIKO DARBAS. 

Patyrimas nereikalingas.
GEROS ALGOS. NUOLAT.

FEINGOLD & CO.
56 E. 13th St. )

•t

(57) V*)

OPERATORĖS
Patyrusios ant Singer mašinos. Būtinas dar

bas. Laikas ir pusė už viršlaikius. Nuolat
ĖLEĖCKER frFG. CO.,

83 BLEECKER ST., N.Y.C.
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New nka Sėkmingas Raudonojo
Kryžiaus Vajus

Šaunus Moterų I )ienos Mi

So. Brooklyno Žinios
Gausi Parama “Laisvės” Baza- 
. rui ir Rami. Kryžiui.

Penktadienį, kovo 3 d., 
Dombrowsky svetainėje, LDS 
50 k p. turėjo savo mėnesinį su
sirinkimą. Narių 
dalyvavo tik apie ketviFį 
Iš kp. komiteto raportu 
rodė, kad kuopos nariu 
duokles pasimoka laiku, 
kia, visi gerame stovyje 
nių šiuo tarpu taipgi nėra.

Metinio parengimo komisija 
išdavė raportą, kuris visiem la
bai patiko, nes parengimas da
vė 74 dol. pelno. Kreditas ko
misijai ir visiem, kurie tik kuo-; 
mi nors prisidėjo parengimo! 
sėkmingumui.

Kai .kuriem draugam paaiš
kinus svarbų dabartinio Baud.: 
Kryžiaus vajaus dėl sukėlimo 
dviejų .šimtų milionų dolerių ir j 
kad mes lietuviai turime dalį N 
tos sumos sukelti, visi su tuo| 
pilnai sutiko. Iš kp. iždo paaii-l. 
kotą 10 
aukojo: 
čius, C.
Po $1: 
lenkevičius, 
B. Litvinienė, O. Andziulevičie- 
nė, E. Laugminienė, P. Litas- 
tanska, A. Bunkienė, Mrs. Gar
son, J. Navalskas, Mr. & Mrs. 
Lagisky ii- A. Walmus. Miss 
Wilson 50 centų ir J. Weiss 
$5. Viso $33.50.

Draugai gražiai pasirodę dėl 
Raud. Kryžiaus, nepamiršo ir 
mūsų dienraščio “Laisvės”. 
Draugei Kulikienei paaiškinus, I 
kad šiomis dienomis “Laisvė”I 
turi savo bazarą ir kad kurie 
išgali po kiek paaukotų, kaip 
bematant vėl dolerinės pradėjo 
savo kelionę. Po $1 aukojo šie! 
drg: K.
musienė, 
kas, M. 
nas, M. 

r Kūlikas, 
Bready 
Šulskis 50 centų ir A. Bunkienė 
25c. Viso $12.75. Kai kurie mū
sų draugai jau buvo aukoję 
pirmiau.

Drg. Bready paaiškino apie 
Russian War Relief vajų, kur 
bandoma sudaryti 1 milioną 
pundelių, pripildant juos tam 
tikromis' reikmenimis, kurių 
vertė apie $3 kiekvienam pun
deliui. Kai kurie draugai užsi
sakė po vieną ir kuopa nuo sa
vęs vieną pripildys.

Praeitame LDS vajuje mūsų 
kp. labai prastai pasirodė. Mū-Į 
sų kp. vajininkai ir kartu visi I chorai, 
nariai nieko tuom 
nuveikė. Dabar, 
oficialiai ir nėra, 

. darbuotojai pradėjo 
lietuvių,

susirinkime 
tadalis.
i pasi-
i\ visi
\ reiš-

. 4Jgo-

dol. ir šie draugai pa-
Po $2: J. Wenkevi- 

Bready ir W. Kūlikas. 
O. Walmusiene, K. Mi-

A. Wenkevičienė,

Milenkevičius, O. Wal- 
J. Lagiškis, S. Pelec- 

Džyovėnas, V. Mikuiė- 
Paipa, J. Krumin, W.

V. Litvinienė, C. 
ir Ch. Reivydas, J.

Laisves Bazaras Praėjo 
Nepaprastai Sėkmingai 

Ir Draugiškai
Paskiausių Dviejų Vakarų

Apie sėkmingą bazaro atida
rymo vakarą jau buvo rašyta 
ir pagal jį spėta, kad bazaras 
būsiąs labai sėkmingas. Ir 
apsirikome, 
skaitytojų 
smagias

Iš

ne- 
Dienraščio Laisvės 
rėmėjų ir abelnai 

pramogas lankančių 
žmonių atsilankė taip daug,
kad per paskiausius abu vaka
rus didžiulėse dviejose salėse 

j vos galėjai apsisukti — kur tik 
j pasijudini, visur pro būrį svie
sto briaunies.

Atsinešimas visų buvo ko 
i draugiškiausias. Nors dovanų 
į buvo sunešta-susiųsta gana 
I gausiai iš anksto ir tiesiai į ba- 
i žarą kasdien atnešama, tačiau 
aišku, kad tūkstantinei publi- 

i kai negalėjo nei po vieną pri- 
tekti, o ir turimosios, atsižvel
giant į didelį visko brangumą, 
bandoma buvo parduoti prisi
laikant kiek galima arčiausia 
dovana davusiojo nurodytos 
kainos. Tačiau žinodami, jog 
iš to nauda teks dienraščiui, 
dalyviai širdingai, draugiškai 

I kooperavo su pardavėjais-par- 
j davėjomis, o kuriam ir nedate- 
kus pageidaujamo daikto, rin
kosi iš tų, kas likę, kad tik 
dienraštį paremti.

Tačiau gerų vaišių 
niekam netrūko. Tad 
draugų, kaimynų, giminių, 
sidarė erdviame salione 
stalus ir čia smagiai pabaliavo- 
jo, o baliavodami laimino mūsų 
gerąsias gaspadines, kurios 
tiek daug visko prigamino. 
Apie tas sunkiai ir labai daug 
dirbusias darbininkes teks pa
kalbėti atskirai.

Kalbant apie vaišes primin- 
tina ir tas, kad biznieriai prie 
vaišių prisidėjo stambiomis au
komis maisto produktais ir pa
gelbėjo gauti visko, ko tik da
bartinėse sąlygose galima gau- 

I ti. Ir nežiūrint nuovargio, ko
kiame dabar smulkiems biznie
riams prisieina dirbti, labai 
skaitlingai dalyvavo bazare. Jų 
aukos kai kurių jau buvo 
skelbtos, o kitos dar bus atžy
mėtos aukojusių bazarui sąra
šuose, kai tik bus spėta paruoš
ti

čionai 
būriai 

su- 
savo

Matykite Paveikslus

Vezdunas, Lena Hurlena, Fran
cis Smaidjus ir Abbie 
jus. Taipgi vieną dainą 
vienos merginos.
, Sekmadienį pribuvo 
Sietynas iš Newark, N. 
dovaujamas muzikės

Smaid- 
išpildė

choras 
J., va- 
Bronės 

šalinaitės (Sukackienės). Šau
niai sudainavo kelias dainas, 
tarpe tų “Vėzdelį,” “Laukelis, 
laukas,” “Kareivėliai,” kurios 
originaliai rašytą muziką vyrų 
'chorui Šalinaitė pritaikė miš
riam chorui. Taipgi vieni vyrai 
sudainavo “Opo-pa” ir “Blusa,” 
paskiau vėl visas choras daina
vo kovingųjų jugoslavų kompo
zicijos anglišką dainą “People 
arise” ir reikalaujami dar dau
giau priedams dadėjo “Sukti
nį.” 

; Tarpe 
v o daug 
arm iečių

Paveikslai bus rodomi LLD 
1 kuopos susirinkime ketvirta
dienio vakarą, kovo (March) 
9-ta, 7:30 vai. (419 Lorimer 
St., Laisvės svetainėje. Pa
veikslus parodyk L. Grikštas. 
Tai labai įdomūs/ istoriniai pa
veikslai. Perstoto, kaip 12-mo 
šimtmetyje ir vėliau kankino 
tuos žmones, kurie norėjo per
duoti ką nors žmonėms iš 
mokslo srities. Jie būdavo ka
riami ir deginami ant laužo.

Susirinkimas bus labai svar
bus, todėl visi nariai būkite. 
Atsiveskite ir savo draugus bei 
drauges įrašyti į Lietuvių Li 
teratūros Draugiją. Simpati- 
kai-svečiai matykite tą svarbų 
paveikslą. Visi nariai prašomi 
skubiai užsimokėti duokles, 
nes pinigai labai reikalingi at- 
mokėjimui už spaudą naujos 
knygos “Lietuva Ugnyje,” kuri 
jau Spausdinama ir bus dali
nama nariams už 1944 m.

LLD 1 Kp. Organizatorius.

Newyorkieciai sėkmingai ei
na pirmyn Raudonojo Kryžiaus 
vajuje. 1-mis vajaus 4 dieno
mis sukelta $3,872,000. Didysis 
New Yorkas su priemiesčiais 
turi $22,386,000 kvotą.

Lietuviai taipgi smarkiai 
darbuojasi šiame vajuje. Lietu
vių Komitetas, kurio pirminin
ku yra dienraščio Laisvės gas- 
padorius Pranas Buknys, sek
retorė Marytė Sinkevičiūte, ir
gi tikisi sukelti gražių aukų ir 
tame prašo visų kooperacijos. 
Raudonajam Kryžiui aukos 
rinkta ir Laisvės bazare. Orga
nizacijos renka savo 
muose.

Norintieji, paaukoti 
vių komitetą, galite

nejimo ir Raudonojo 
Kryžiaus Popietis

susirinki-

per lietu- 
priduoti 

savo aukas Laisvės raštinėj sa
vaites dienomis nuo 8 ryto iki 
8 vakaro, šeštadienį 
piet ir sekmadienio

iki 5 po 
rytą tarp

renkama 
veikia 

Vien tik 
savo

reikalu ne- 
nors vajaus 

bet mūsų 
ofensyvą 

ant visų lietuvių, nežiūrint, 
kur jie gyvena, visus kalbins, 
kad prisirašytų į mūsų 50 kp. 
Pasekmės jau pradeda rodytis. 
Šiame susirinkime prisirašė d. 
J. Krumin ir vienas gauta 
kiek pirmiau. Tas parodo, kad 
jeigu tik darbuojamasi, tai ir 
pasekmių yra. Koresp.

Iškilus gaisrui Century 
Apartments 17-me aukšte, 25 
Central Park West, New Yor
ke, 10 gaisragesių buvo pridu- 
sinti dūmais ir 250 gyventojų 
išvyti iš namų.

spaudai.
įspūdingos Programos

Labai didelio kredito verti 
pajėgę šiose sąlygose

taip gerai išsilaikyti ir skait
lingi pribūti.

šeštadienio vakarą gražią 
dainų ir liaudies šokių progra
mą davė mūsų kaimynų iš Il
gosios Salos, greatneckiečių lie
tuvių choras Pirmyn, vadovau
jamas Almos Kasmočiūtės, 
Brooklyne ir Great Necke pla
čiai žinomų biznierių Kasmočių 
jaunytės dukrelės. Choras ga
biai ir skambiai atliko savo pa
reigą. Atidarė su Amer. him
nu, dainavo: “Už visų tautų 
liuosybę,” “Atsiminimai,” taip
gi Jungtinių Tautų himną. O 
choro šokėjų grupė gražiai ir 
energingai pašoko “Suktinį” ir 
kitą pačios grupės suplanuotą 
šokį, šokėjų grupę sudaro Rita

skaitlingų svečių bu- 
jaunų tolimų svečių, 
ir jūrininkų. Dauge

lis iš jų buvę namiškiai, brook-
lyniečiai, bet dabar toli tarnau
ją Dėdei Šamui, kurie gavę 
atostogų dalį nepaprastai jiems 
trumpo ir brangaus laiko atvy
ko praleisti su savo senais 
draugais laisviečiais dienraščio 
bazare. Kiti iš .kitų miestų, pir
mu kartu atvykę į Brooklyną, 
vienu ar kitu būdu susiradę 

’mūsų pramogą. Apie tuos mie
lus svetelius plačiau teks prisi
minti atskirai.

Puodas Atsisakė Skirtis 
Nuo Šeimininkes

Laisvės bazare buvo ir toks 
kurijozas, koks kažin ar pasi
taikė .kur nors kitur. Mums jau 
yra. pasitaikę girdėti ir matyti, 
kad šuo atsisako skirtis nuo 
savo šeimininko, bet kad puo
das taip “susiprastų,” nebuvo 
matyta pirmiau, tik Laisvės 
bazare. Buvo štai kaip:

O. Cibulskienė nupirko ir at
nešus bazarui dovanojo brangų 
elektrišką mėsai keptuvą 
(“broiler”). Jis išleista šešta
dienį ir atitenka jį atnešusiai 
senajai šeimininkei. Jinai ir vėl 
.padovanoja keptuvą bazarui. 
Iš naujo išleidžiamas sekmadie
nį. Ir vėl jai tenka. Net nusi
gandusi to puodo užsispyrimo, 
Cibulskienė jo neėmė, bet pa
prašė skirti sekamam tikietui, 
tad pagaliau puodas atiteko M. 
Jasilionienei.

,. Buvo ir tokių 
“salamė” norėjo 
cerį šimanską, 
kartu dovanojo 
kartu iš bazaro

( važiuoti peš elizabethietį bučerį 
Ig. Bečį, bet ir tas grąžino ba
zarui, kad tektų turintiem ma
žiau mėsos. Rep.

Mašinų dabar gatvėse ma
žiau, tačiau daugelis jomis va
žinėjančių neapsieina be bo
tago. Pereitą pirmadienį vien 
Bronxe už prasižengimus tra- 
fiko taisyklėms surinkta $800 
pabaudomis.

Be to, .kad aukos 
o rgan i za c i j ose, 1 i e tu v i a i 
ir susiedijos skale. 
Laisvės salėj turinčioms
centrą organizacijoms pavesta 
12 blokų aplankyti gyventojus 
jų namuose ir turime gerų pa
sekmių. Pasidarbavusieji bus 
atžymėti pabaigus darbą.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadieni, kovo 8 d., 8 vai. vak., 
Liet. Neprigulmingo Kliubo Name, 
269 Front St. Visi nariai būkite lai
ku. — Valdyba . (54-56)

;r»yrr.-.y.-.v.• ■ ■...............   • .••• • • • • • • •.•;
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Scena iš dramatiškos filmos apie 6 vyrus ir 3 moteris, 
paliktus valtyje atvirų jūrų malonei. Vyriausiose rolėse 
Tallulah Bankhead, William Bendix, Walter Slezak, 
Mary Anderson. Rodo Astor Teatre, Broadway ir 45th 
St., New Yorke.

prietikių, kad 
grįžti pas bu- 
bet jis antru 

bazarui. Kitu 
lašiniai norėjo

Ilgiausių Mėty Juozapui 
Zeidat!

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q; LIETUVIŠKAS KABARETAS
" CM STANLEY MISIŪNAS

/ h Z-Jd SAVININKASSAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

PASKUTINES 8 DIENOS!
ARTKINO PERSTATO

“No Greater Love”
(Anglų Kalba)

Tai toks metinis judžių įvykis, kurio visas N. Yorkas laukia.
“Jeigu dar bet kas klausia, kodėl mes kovojame, tai 
šis judis duoda atsakymą.”—Dorothy Thompson*
EXTRA—IŠIMTINAI!

“IRANAS,” Kur 3 Didieji Tarėsi
Nuolat. Rodymas nuo 10 Vai. Ryte — Vėlus Rodymas Kasnakt.

VICTORIA THEATRE . .

Praeitą sekmadienį 53-čią 
gimtadienį minėjo Juozapas 
Zeidat, Brooklyne plačiai ži
nomas ir gerbiamas laisvietis 
biznierius, kurio puiki įstai
ga randasi po No. 411 Grand 
St. Juozą sveikino šeima ir 
draugai, bet pirmutinius ge
riausius linkėjimus jam įteikė 
jo anūkutis Richard — “Hap
py Birthday, Granddad!”

Linkime drg. J. Zeidat 
giausių, laimingų metų!

Ne vietoj numestas cigare- 
tas buvęs priežastimi gaisro, 
kuris sunaikino vidų naktinio 
kliubo, 70. E. 55th St., New 
Yorke. —Laisvūnas.

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

il-
NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

PASKUTINIS RODYMAS 12 NAKTĮ 
HUMPHREY 

BOGART 
Warner Bios. perstatyme

PASSAGE TO
MARSAILLE 

44c iki 12 Dieną 

HOLLYWOOD °R?^DSYAY
Atdara 10 vai. ryte—Nuolatiniai

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
LiūdSsio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Lietuvių Moterų Apšvietus 
Kliubas su mezgėjomis ir siu
vėjomis (kurios visuomet atsi
žymi suruošimu puikiausių 
pramogų) šio .sekmadienio, ko
vo 12-tos popietį ir 
Laisvės salėj, rengia 
Dienos paminėjimą ir 
nojo Kryžiaus naudai iškilmę, i savo

Sąskridis-balius prasidės 3:!. 
po piet su įdomia programa, 
kurioje kalbės Raudonojo Kry
žiaus atstovė, bus pranešimai 
apie lietuvių jau nudirbtus 
darbus toje srityje ir išsiaiš
kinta, kas dar būtų galima ir 
reikalinga atlikti. Po progra
mos tęsis smagus balius iki vė
lumos. čia pat bus visiems jau 
žinomų karštų ir šaltų valgių 
ir gėrimų, kurių kiekvienas ga
lės įsigyti pagal savo apetitą 
ir prieinamomis kainomis, 
įžanga mitingui-baliui tik 25c. 
Tikietai gaunami Laisvės rašti
nėj ir pas platintojas.

Kožnas centas šios pramogos

uždarbio eis Raudonajam Kry
žiui, tai organizacijai, kuri ke
liauja su mūsų kariškuoju jau
nimu į visus pasaulio kraštus 
ir į kariškas belaisvių kempes, 
kad jiems pagelbėti ten, kur 

.Moterų (mes negalime pagelbėti. Tad 
Raudo-! visiems bus smagu ir naudinga 

• dalyvumu paremti tą 
30 I svarbią amerikinę įstaigą. N.K.

vakarą,

CHARLES’
Ž UP-TO-DATE 3

I RARRER SHOP |
? K. DEGUTIS,
, Prieinamos
? 306 Union
? Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. I 
f Brooklyn |
į! GERAI PATYRĘ BARBERIAI «

Savininkas
Kainos
Avenue

Pradėjus paimti kariškon 
tarnybon daugiau tėvų, numato
ma būsiant atmainų miesto bu
tų padėtyje.

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ.

OPTICAL CO.
147 FOURTH AVE.

Arti 14th St.

Akis Ifitirla
GYDYTOJAI

100 nuoA. unija šapoj
Tekt.: GR. 7-’-r»53

, į 2539 ------------- ---------
DETROITE: J f)02 Hofmann Bldg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

Woodward Avenue

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.

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki-

1 1os Mėšlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūsles sugedimai, Nu- 
gar°s skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro- 
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu- 
)naS( Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS 

gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spindulių, 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikri
na tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALIS IŠTARIMAS $2.

DR. ZINS
110 East 16th St., N. Y.
Kasdien 9 A. M. -- 7 P. M.

(Jsist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS

282 Union Ave.
BROOKLYN

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

DIAMOND ENSEMBLE
FIRST

M

Both f

---------------------------- --------------------------------------------------

All Lady Crosby 
ensembles in pre
sentation boxes.

Matched 1 4K 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- 
LŪKIU ir MALDAKNYGIŲ. Maži rankpi

nigiai palaikys jums bi daiktą.

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

Tel. STagg 2-2173, ATDARA VAKARAIS




