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pinigų. Tie pinigai, tai 
kovo 19 dienos paren- 
O to pelno pasidarė
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KRISLAI
Labai Puiku, Draugai.
Šikelgruberio Gramafonas.
Mes Dirbame, Jie Loja.

• Lietuva Pažins ir Atmins
Savo Draugus.

Rašo A. BIMBA

Pereitą šeštadienį Laisvės 
ofise lankėsi bayonnietis d. 
čiurlis. Lankėsi svarbiu reika
lu.

Pasišaukęs mane sako: At
vežiau 
pelnas 
gimo. 
$150!

Be to, ten kalbėjo d. Pe- 
trikienė. Aukų taipgi buvo su
rinkta $90. Visi pinigai skiria
mi nupirkimui dovanų Lietu
vos žmonėms.

Vadinasi, vienas tasai ba- 
yoniečių parengimas davė Lie
tuvos žmonių paramai $240. 
Labai graži parama, gerų 
draugų gražiai pasidarbuota.

Tačiau, pasak d. čiurlio, vic
unas dalykas pas juos apleistas, 

tai, būtent, rinkimas drapanų 
ir kitų reikmenų Lietuvos 
žmonėms.

Tikiu, kad neužilgo tie ge
ri draugai gražiai sutvarkys ir 
ta reikalą, v *■

Hitlerio tikra pavardė yra 
šikelgruberis. šis šikelgruberis 
turi ištikimu lietuviškų grama- 
fonų.

Geriausiu ir ištikimiausiu iš 
jų visų yra Bostono Keleivis. 
Tos gazietos redaktorius kaip 
pasamdytas trukdo kiekvienai 
kovai prieš hitlerininkus.

Paimkime rėmimą ir šelpi
mą Lietuvos žmonių, kurių ne
mažai yra pasitraukusių So
vietų Sąjungos gilumom Jie 
ten darbuojasi, kad karas būtų 
laimėtas greitai. Ten yra ke
liolika lietuviškų mokyklų.

O tūkstančiai geriausių Lie
tuvos sūnų randasi Raudono
joje Armijoje ir sudaro lietu
viškus pulkus.

Visiems jiems mes norime 
parinkti ir pasiųsti dovanų. Jų 
rėmimas yra juk rėmimas 
Jungtinių Tautų karo pastan
gą-

Ar begali būti gražesnis ir 
patrijotiškesnis darbas?
Ii!

Kiekvienas nuoširdus, 
jotingas lietuvis tame 
dalyvauja.

Nega-

patri- 
darbe

Jau trys siuntiniai dovanų 
pasiųsta. Ruošiamas ketvirtas 
siuntinys.

Du siuntiniai jau pasiekė So
vietų Sąjungą ir tapo išdalinti 
lietuviams.

Bet šiam prakilniam darbui 
jau kelintu kartu bando koją 
pakišti Keleivio redaktorius, 
kuris pats, beje, yra viso la
bo paaukojęs tiktai didelę špy
gą. Jis įžūliai stengiasi lietu
vius atstumti nuo to darbo.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00 

Metams

SOVIETAI PLAČIU FRONTU PASIEKĖ RUMUNIJOS SIENA
Artėja Didis Smūgis Naciam, 

Sako Churchill: Sovietai 
Paleido Vokiečiam Žarnas
London. — Per radiją 

kalbėdamas, Anglijos prem
jeras Churchillas sekmadie
nį pranešė, jog “artėja di
džiausių mūsų pastangų ir 
veiksmų valanda,” vadina
si, įsiveržimas Vakarų Eu
ropon. Tačiau bus 
netikrų alarmų ir repetici
jų, kad suvedžiot vokiečius, 
idant jie negalėtų pastebėt, 
kuomet bus daroma tikra
sis žygis.

Churchillas pranešė, kad 
Amerikos oro jėgos Angli
joj jau viršija pačių anglų 
orines jėgas. Bet ir Angli
ja ir Amerika, imant pa
skirai, turi bent tiek oro 
jėgų, kaip Vokietija.

Jis apžvelgė angių - ame
rikiečių veiksmus visuose 
frontuose; žadėjo su laiku 
panaudot didžiąsias Angli
jos jėgas ir prieš Japoniją; 
tvirtino, jog karas prieš ją 
'bus taip pat greičiau lai
mėtas, negu pirmiau buvo 

! manyta.
Churchillas sveikino Grai

kijos, o “labiausiai Jugosla-

vijos partizanų didvyriškas 
kovas, maršalo Tito vado
vybėje.”

Prisiminęs apie Sovietų 
laimėjimus, prem. Churchi
llas sakė, kad girdi, Sovie
tams, kaipo didžiajai sau- 

daug sumos valstybei, sunku esą 
suprast, kodėl anglai - ame
rikiečiai per jūras negalį 
greičiau įsiveržt Vakarų 
Europon prieš nacius. Bet 
čia jau Churchillas pareiš
kė:

Anglijos ir Amerikos 
žmones giliai ir nuoširdžiai 
gerbia didžiąsias karines 
rusų armijos pergales... Tai 
rusų narsa ir strategija 
daugiausiai paleido vokie
čių armijai žarnas.
“Laimingi Rusijos žmonės, 

kad didžiausiose savo kan
kynėse jie turi tokį vadą 
kovotoją, kaip maršalas 
Stalinas... Sovietų kariuo
menės pergalingas žygiavi
mas pirmyn yra vyriausia 
priežastis to, kad artinasi 
Hitlerio žlugimas Balkanų 
kraštuose.”

Hitlerininkai Romoj Urmu Su
šaudę .300 iki 500 Žymių Italų

London.— Vokiečiai Ro
moje sumetė 300 iki 500 
žymių italų į trokus, nuve
žė į senovės romėnų didįjį 
amfiteatrą Colisseumą ir 
ugnim iš kulkosvaidžių su
šaudė juos, kaip sako neo- 
ficialis pranešimas iš Švei-

Artilerijos Dvikova 
Cassino Srityje

pa- 
pa-

LONDONIEČIAI SVEIKINA 
SOVIETŲ PERGALES

r Kai tik juda-London.
mųjų paveikslų teatruose 
Londone buvo parodyta ži
nios, kad Sovietai pasiekė 
Rumunijos rubežių, tuoj aus 
žiūrovai ėmė skardžiai svei
kinti Raudonosios Armijos 
laimėjimus. Net judžių ro
dymas turėjo būti per
trauktas, kol žmonės užbai
gė entuziastiškus savo svei
kinimus Sovietams.

ANGLAI NUMETĖ 
2800 TONU BOM

BŲ Į ESSEN A
London, kovo 27.— Ang

lijos lakūnai praeitą naktį 
paleido 2,800 tonų bombų, 
taikydami ypač į didžiuo
sius Kruppų amunicijos fa
brikus Essene, vakarinėje 
Vokietijoje. Kiti anglų 
bombanešiai tuo pačiu lai
ku atakavo Hanoverį, kari
nių pramonių centrą, vidu
rinėje Vokietijoje, o dar ki
ti mėtė bombas į geležinke
lių įrengimus Belgijoje.

Negrįžo 9 anglų lėktuvai.

9-nios Nacių Divizijos į Ru- 
munijos-Karpatų Frontą

Keleivyje 
atidarė sa- 
ir šaukia: 

Amerikos lie-

Kovo 22 dienos 
St. Michelsonas vėl 
vo nešvarią burną 
“Apgaudinėja 
tuvius.”

Kas apgaudinėja? — Ogi, 
girdi, Lietuvai Pagelbos Teiki
mo Komitetas.

Girdi, komiteto pasiųstos do
vanos nepasiekia tikslo ir ten
ka kažin kam, nes Raudono
joje Armijoje randasi tik “gal 
koks tuzinas kitas komunis
tų.”

Italija. — Vokiečiam 
vyko atsiust daugiau 
stiprinimų saviškiams 
Cassino prieš anglus-ame- 
rikiečius. Dabar eina arti
lerijos dvikova tarp talki
ninkų ir nacių.

Bendrai beveik fiebuvo 
jokių atmainų Cassino sri- 
tyj ir Anzio fronte, į pie
tus nuo Romos.

Koncentracijos Stovyklos 
Vengrams Patrijotams

Raudon. Armija Apsupo Kamenec-Podolską 
Ir Tarnopolį ir Naikina Vokiečius Juose; 
Per Tris Savaites Nušlavė 260,000 Nacių

a
London, kovo 27.— Ant

roji Ukrainos armija, ko
manduojama maršalo Ko
nevo, pergrūdo hitlerinin
kus per Prut upę, 53-jų my
lių ilgio ruožu, iš Moldavi
jos Sovietinės Respublikos į 
Rumuniją, ir raudonoji ar
tilerija iš rytinių šios upės 
pakrančių jau pila ugnį į 
priešus Rumunijoje. Aišku, 
jog Sovietų kariuomenė ne
trukus persikels per Prut 
upę ir puls nacius ir rumu
nų fašistus pačioje Rumu
nijoje. Prut yra apie 300 
pėdų pločio, daug siaures
nė, negu Dniestr ir Bug 
upės, kurias raudonarmie-
[čiai pirmiau perėjo.

Tikrasis Rubežius.
Permesdami hitlerinin

kus per Prut upę, raudon
armiečiai pirmą kartą per^-ta^T 
1,009 dienas karo pasiekė . 
tikrąjį savo rubežių su Ru- Perkirstas^Syarbusis Na- 
munija. Tas rubežius buvo 
pravestas 1940 m., kuomet
Sovntai atgavo Bessarabi- šturmu užėmė Belcy gele- 
jąJ Moldaviją-nuo Rumu-žinkelių mazgą Moldavijoj,

---------------- s--------------------------------------- •
Sovietų Kanuolės Pleškina |jf
Nacius Pačioj Rumunijoj

nijos. Po pirmojo pasauli
nio karo Bessarabija ir Bu
kovina, toliau į vakarus, 
buvo atkirsta nuo Sovietų 
Sąjungos ir prijungta Ru
munijai.

Maršalo Žukovo koman
duojama, Pirmoji Ukrainos 
armija apsiautė vokiečių 
tvirtumas Tarnopolį ir Ka- 
menec - Podolską, stambius 
miestus, geležinkelių cent
rus, vakarinėje Ukrainoje, 
ir naikina vokiečius juose. 
Vien šioje srityje raudon
armiečiai per dieną atvada
vo 200 ketvirtainių mylių 
plotą, užmušė bent 8,000 
priešų ir nelaisvėn paėmė 
daugiau kaip 1,500 hitleri-

ciams Geležinkelis
Antroji Ukrainos armija

1

Be to, kadangi lietuviai rau
donarmiečiai kovoja ir miršta 
prieš hitlerininkus, tai Kelei
vio redaktorius juos bjauriai 
išplūsta. Girdi: “Tai yra lietu
vių tautos išgamos ir lietuvių 
žemės išdavikai.”

Tiktai paskutinis niekšas, 
tiktai ištikimiausias šikelgru- 
berio pastumdėlis gali šitaip 
kalbėti apie drąsiuosius lietu
vių tautos sūnus Raudonosios 
Armijos eilėse.

Arba, pavyzdžiui, Renkant 
ir siunčiant dovanas, buvo aiš
kiai pažymėta, kad jos

(Tąsa 5-me pusi.).
nėra

London. — Maskvos ra
dijas pranešė, kad vokiečiai 
įsteigė penkias koncentra
cijos stovyklas politiniams 
kaliniams Vengrijoje. Tarp 
kitko, jie suėmė 10,000 žy
dų, uždarė apie 50 vengrų 
laikraščių ir areštavo visą 
eilę vengrų ir bepusiškų 
kraštų korespondentų.

carijos - Italijos pasienio.
Tuomi naciai keršijo už 

tai, jog praeitą ketvirtadie
nį italai patrijotai bombo
mis užmušė bei nušovė 24 
vokiečių žandarus ir 14 ita
lų fašistų milicininkų. Susi
kirtimas įvyko tuo laiku, 
kai naciai ir italų juodmar- 
škiniai demonstravo gatvė
mis, minėdami 25-kių metų 
sukaktį nuo fašizmo įvedi
mo Italijoje.

Šaudydami į minią, hit
lerininkai tuomet nukovė 
daug pašalinių vyrų, mote
rų ir vaikų. Pradėję areš
tus, vokiečiai tuojaūs vieto
je sušaudė visus, pas ku
riuos nerado tam tikrų as
mens liudijimo kortų. Dau
gelį kitų jie grūdo kalėji- 
man, mušdami šautuvų 
buožėmis; o kurie parkrito, 
tuos hitlerininkai čia jau 
nušovė.

Teigiama, jog Colisseume 
naciai, tarp kitų, sušaudė 
ir Viktorą Orlando, 83 me
tų, seniaus buvusį Italijos 
premjerą ir vieną iš didžių
jų talkininkų atstovų Ver- 
salės taikos konferencijoje 
po praeito karo. Čia taip 
pat 'buvę sušaudyta Mario 
Badoglio, sūnus dabartinio 
Italijos premjero Pietro 
Badoglio, ir grafas P. Th. 
di Revel, buvęs finansų mi- 
nisteris.

Istanbul, Turkija. —Pa
stebėta, jog vokiečiai visa 
paskuba siunčia devynias 
divizijas savo šarvuotos ka
riuomenės per Vengriją ir 
Rumuniją ir Prut upės ir 
Karpatų kalnų frontus, kur 
naciai ypač stengsis sustab
dyt Sovietus.

Berlyno ambasadorius 
Turkijai, von Papenas pa
reiškęs, kad vokiečiai žūt
būt gins Rumunijos Ploesti 
žibalo versmes.

Kiti pranešimai teigia, 
kad naciai mirtinai ginsis 
Karpatų kalnų’ linijoj.

Maskvos radijas sakė, 
kad vokiečiai uždarė sienas 
tarp Vengrijos ir Rumuni- 
jos ir Jugoslavijos ir Ru
munijos.

JUGOSLAVŲ PARTIZANAI 
SUSTABDĖ VOKIEČIUS

Milžiniški Sovietų Laimėjimai 
Prieš Vokiečius per Metus

Maskva. — Raudonoji 
Armija atvadavo jau beveik 
visas Sovietų valdytas že
mes pirm 1939 m. rudens, 
apart 60,000 ketvirtainių 
mylių.

Bet įskaitant Lietuvos, 
Estijos ir Latvijos Tarybų 
respublikas, tai raudonar
miečiams dar teksią atva- 
duot apie 150,000 iki 200,- 
000 ketvirtainių mylių plo
tus, kaip teigia Associated 
Press.

Per metus Sovietai nu
trenkė vokiečius apie 1,- 
000 mylių atgal į vakarus 
nuo Stalingrado. O Lenin
grado fronte naciai nublok
šti 500 mylių atgal.

Premjeras Stalinas per
nai vasario 23 d. paskelbė, 
jog sovietiniame fronte iki 
to laiko buvo užmušta bent 
4,000,000 vokiečių, o sun
kiai sužeista bei suimta 9,- 
000,000.

|lj tiesioginį geležinkelį vo
kiečiams pasitraukti iš pie- ■ 
tinio Ukrainos kampo į Ru
muniją. O atimdami iš 
priešų Falešty, Sovietinės 
Moldavijos apskričio mies
tą, raudonarmiečiai pasie
kė punktus tiktai už 27 my
lių nuo Jassy, svarbiojo ge
ležinkelių mazgo Rumuni
joj, antrapus Prut upės. 
Per Jassy eina vienintelis 
vokiečiams susisiekimas ge
ležinkeliais su pietine Uk
raina.

Falešty stovi už 200 my- ■ 
lių į šiaurių rytus nuo Plo
esti žibalo versmių ir jo ap
dirbimo fabrikų Rumunijoj 
ir 230 mylių nuo Buchares- 
to, Rumunijos sostamiesčio.

Netoli atvaduoto Belcy 
geležinkelių centro, Raudo
noji Armija taipgi užėmė 
Bolotiną, apskričio miestą, 
viso tik 38 mylios į šiaurių 

į rytus nuo didžiojo geležin
kelio, kuris eina iš Rumuni
jos sostinės Bucharesto per 
Čemovicą į Lvovą, svar
biausią geležinkelių mazgą 
Vakarų Ukrainoje, kuri bu
vo Lenkijos valdoma iki 
1939 m. rudens.
Nuo Charkovo iki Pruto
Maršalo Konevo raudon

armiečiai pernai rugpjūty j 
atvadavę Charkovo didmie
stį, nubloškė hitlerininkus 
jau 440 mylių atgal iki tik
rosios sienos tarp Sovietų 
Sąjungos ir Rumunijos, 

(Tąsa 5-me pusi.)

Anglai Sulaiko Japonus 
Indijoje

Amerikiečiai Atėmė iš 
Japonų Dar 2 Salas

Jungi Valstijų Kariai 
Nukovė 300 Japonų

TEISĖTAI APRIBOJAMA 
KAMBARIŲ RENDOS
Washington. — Jungti

nių Valstijų Aukščiausias 
Teismas nusprendė, jog 
Kainų Administracija turi 
konstitucinę teisę apribot 
nuomas-rendas kambariam 
ir namam.

TURKAI SAKO, NACIAI 
NEŠDINASI IŠ KRIMO

London.—Jugoslavų par
tizanai atrėmė dvi smar
kiausias nacių divizijas Bo
snijoj, Jugoslavijos dalyj, 
ir pradėjo ofensyvą iš savo 
pusės. Rytinėje Bosnijoje 
partizanai užmušė daugiau 
kaip 1,000 vokiečių per de
šimt pirmųjų dienų nuo to 
laiko, kai naciai pradėjo 
šeštąjį savo ofensyvą.

Bet ir partizanai nuken
tėjo gana daug nuostolių, 
nes vokiečiai gerai ginkluo
ti įvairiais automatiniais 
pabūklais, kaip sakė Lais
vųjų Jugoslavų radijas.

Australija, kovo 27. —A- 
merikos kariuomenė be pa
sipriešinimo iš japonų pu
sės užėmė dar dvi mažas 
salas, Amo ir Ndrove, Ad
miral ti jos salyne. Jungtinių 
Valstijų kariuomenė šluoja 

! priešų likučius Manus ir 
Los Negros salose tame pat 
salyne.

Šimtai Tūkstančių Nacių Pa
bėgo iš Lvovo Srities

London.— Vokiečiai per
ėmė į savo rankas generalį 
Vengrijos štabą ir organi
zuoja priėmimo punktus 
trim šimtam tūkstančių vo
kiečių kolonistų, kurie, nu
sigandę Sovietų, pabėgo iš 
Lvovo srities, Vakarų Uk
rainos.

Ankara. — Turkai stebė
tojai nužiūrėjo, kad naciai 
laivais pradėjo kraustytis 
iš Krimo pussalio į Rumu
niją bei Bulgariją.

Skandaiiški Pelnagrobiai
Washington. — šalies iž

do kontrolierius L. Warren 
pasipiktino, kad kariniai 
kontraktoriai taip skanda- 
liškai aplupa valdžią.

Amerikos - Australijos 
lakūnai numetė dar 207 to
nus bombų į Wewaką ir ja
ponų lėktuvų aikštę Boram 
toj srity j, šiauriniai-rytinė- 
je Naujoje Guinejoje.

Australija, kovo 27.— 2,- 
000 japonų savižudiškai 
puolė amerikiečius ties To- 
rokina, Bougainville saloje, 
Saliamono salyne. Ameri
kos kovūnai užmušė 300 
priešų, o likusius atmetė 
atgal.

Amerikiečių pusėje buvo 
tik 4 užmušti, 1 be žinios 
dingo ir 47 sužeisti.

Vengrai Mėgina Susijungt su 
Jugosl. Partizanais

Londono radijas vokiškai 
pranešė, jog kai kurie Ven
grijos patrijotai oficieriai 
stengiasi prakirst sau kelią 
Jugoslavijon ir prisijungt 
prie jugoslavų partizanų 
kovai prieš nacius, užgrobu
sius Vengriją.

Maskva. — Sovietų jėgos 
kovo 25 d. sunaikino bei iš
mušė iš veikimo 44 vokiečių 
tankus ir nušovė 18 jų lėk
tuvų. ...............

New Delhi.— Anglų ko
mandos -smarkuoliai Bur- 
moj per dieną nužygiavo 20 
mylių artyn Myitkinos ir 

gręsia tam japonų geležin
kelio ir vieškelių centrui, 
nuo kurio anglai dabar tė
ra už 47 mylių.

Anglų kariuomenė atrė
mė japonus, kurie gręsė 
Imphal miestui, Indijoj.

Chinai kaujasi prieš ja
ponus linkui Sharuzup.

Sekmadienį 500 iki 700 
amerikinių bombanešių ata
kavo karinius vokiečių 
punktus šiaurinėje Franci- 
joje. J

OPA patvarkė, kad rau
donosios ir mėlynosios mai
sto stampos bus geros neri
botam laikui, kol pati OPA 
neatšauks jų.,

■'■‘5 , iį

Rumunija Mobilizuojasi '

London. — Naciška Ru
munijos valdžia, persigan- 
dus atmatuojančių sovie
tinių armijų, pašaukė ka
riuomenėn visus fiziniai 
tinkamus atsarginius (re
zervus) iki 41 metų am
žiaus.

B-

< V'W'.
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Dniepro Kilpa Ant Hitlerio Kaklo
Virš mėnesis laiko atgal, maršalas J. 

Stalinas, Raudonosios Armijos sukak
ties dienoj, vasario 23 d., padarė sutrau
ką milžiniškų Raudonosios Armijos lai
mėjimų ir dar istorijoj nebuvusių pana
šių pralaimėjimų, kokie patiko Hitlerio 
ir jo talkininkų armijas Sovietų Sąjun
goj.

Kovo mėnesis buvo naujų pergalių, 
naujų kanų, naujų apsupimų nacių ar
mijos ir vyriausiai pietų fronte, taip 
vadinamoj Dniepo upės alkūnėj, arba 
kilpoj.

Nupjauna Susisiekimus
Hitlerio jėgos, kurios laikėsi Dniepro 

alkūnėj, prie Chersono, vyriausiai buvo 
aprūpinamos dubeltavo geležinkelio 
Varšava - Odessa. Kovo pirmomis die
nomis Pirmojo Ukrainos Fronto Rau
donoji Armija, vadovystėj maršalo Žu
kovo, supliekė keturias nacių tankų ir 
astuonias pėstininkų divizijas, bendrai 
apie 200,000 hitlerininkų, nugrūdo juos 
į pietus, užėmė 500 miestelių ir apgy
ventų vietovių, jų tarpe Voločiską ir 
nupjovė hitlerininkų susisiekimo liniją.

Mūšiai buvo toki žiaurūs, kad į 48 va
landas hitlerininkai neteko 15,000 vien 
užmuštais. Sovietai sunaikino 203 nacių 
tankus, 250 kanuolių, daugybes kitokių 
ginklų ir suėmė 120 tankų 202 kanuolių, 
daugybę kitokių ginklų ir 3,000 nacių.

Generolo Malinovskio Smūgis
Dar neatsigriebė hitlerininkai nuo 

smūgio tarpe Tarnopolio ir Proskurovo, 
kaip Trečio Ukrainos Fronto Raudonoji 
Armija, vadovystėj generolo R. Malinov
skio perėjo į ofensyvą, ir tarpe kovo 6 ir 
13 dienų sumušė devynias priešų divizi
jas, sunaikino 115 nacių tankus, 454 ka- 
nuoles, 230 mortiras, 69 šarvuotus auto
mobilius 950 kulkasvaidžių ir daugybę 
kitų ginklų: užmušė virš 20,000 vokiečių 
oficierių ir kareivių ir suėmė 87 tankus, 
50 šarvuotų kanuolių, 338 lauko kanuo
lių, 1,077 kulkasvaidžius, 5,342 trekus ir 
daugybę kitų ginklų.

Hitlerio frontas buvo sulaužytas ant 
Inguliec upės, paimta Cherson miestas 
ir paruoštas nacių armijos apsupimas 
Snegirovkos srity j.

Didysis Tankų Mūšis
Kovo 18 dieną iš Maskvos amerikinis 

korespondentas Mr. W. H. Lawrence 
rašė: “Kovo 15 dieną prasidėjo didžihu- 
sias tankų mūšis Umanio miesto srity j, 
kuris baigėsi po kelių dienų Sovietų vi
siška pergale, kur suimta 500 vokiečių 
tankų, jų tarpe 200 pilnoj tvarkoj “tig
rų”, “pantierų” ir “ferdinandų”.”

Tai buvo naujas vokiečiams smūgis, 
kurį kirto maršalo J. Konievo armijos 
iš Antro Ukrainos Fronto. Šios armijos 
antroj dalyj vasario sunaikino 10 vokie
čių divizijų Korsunio srityj. Jos naujai 
persigrupavo, užklupo ant vokiečių 
Umanio srityj, išlaimėjo didžiausį tan
kų mūšį, pervijo vokiečius per Bugo 
upę, o paskui Dniestro upę ir nugrūdo 
juos Bessarabijoj linkui Pruto upės, tai 
yra, Rumunijos sienos.

Snegirovkos Kanai
Į dešimts dienų, tarpe kovo 6 ir 16 

dd., netoli Snegirovkos, Bereznegovatoje 
ir Javkino buvo sunaikinta antru kartu 
nacių šeštoji armija, kur hitlerininkai 
užmuštais neteko 38,800 oficierių ir ka
reivių, kur buvo sunaikinta tūkstančiai 
fankų, kanuolių, lėktuvų, įvairiausių 
ginklų, ir suimta 13,85l9 vokiečiai, 131 
tankas, 72 “ferdinandai”, 678 kanuolės, 
1,646 kulkasvaidžiai, 9,000 trokų ir daug 
kitų ginklų.

Raudonoji Armija Moldavijoj
Raudonoji Armija, įeidama į Bessara- 

biją, kartu įėjo į tarybinę Moldavijos 
respubliką. Ji grūda priešą atgal, iš kur 
jis atėjo, iš kur jis, kaip kokis piktas an

gis iŠ pasalų, naktį, birželio 22 d., 1941 
metais, užpuolė ramius Sovietų Sąjun
gos gyventojus!

Už Moldavijos yra Karpatų Kalnai, 
Rumunija, Vengrija, Bulgarija ir ko
vingi Jugoslavijos partizanai su marša
lu Tito priešakyj.

Šiaurinėj Karpatų Kalnų dalyje Rau
donoji Armija grūda priešą iš Tarnopo
lio, linkui Lvovo, linkui Kovelio, Brest- 
Litovsko, Varšuvos ir tuo būdu paruo
šia išlaisvinimą Lietuvos, Latvijos ir 

Estijos, apeinant vokiečius iš pietvaka- 
rų ir prispaudžiant prie Baltijos Jūros.

Antrasis Frontas ir Politika.
Kovo pabaigoj, kaip ir pradžioj, klau

sime antro fronto prieš Hitlerį mes esa
me ten pat, kur ir buvome. Daug kalba, 
rašo, “eina prisirengimas,” Sovietų Są
jungos spauda ir karo strategai vis daž
niau mums primena, kad kiekvienos die
nos atidėjimas atneš bereikalingų aukų.

Sovietų Sąjungos spaudoj aštriai kri
tikuojami tie, kurie pasakoja, kad būk 
atakomis iš oro, galime pakenkti strate
giniams nacių planams ir karo žygiams. 
Sovietų Sąjungos generolai, jų tarpe ir 
orlaivyno specialistas generolas Sterlin- 
govas atmeta tą pažiūrą.

Hitlerininkai mato savo viešpatavimui 
galą Pabaltijoj, tai įsakė į Vokietiją iš
kraustyti vyrus tarpe 15 ir 55 metų, o 
moteris tarpe 15-45 metų.

Finliandijos fašistai nepriėmė jiems 
pasiūlytų žmoniškų Sovietų Sąjungos 
sąlygų, kad išeiti iš Hitlerio partnerių. 
Finliandijos fašistai numojo ranka ir 
ant Mr. Hull, ir prezidento Roosevelto 
patarimų, tuo dar kartą įrodydami, ant 
kiek jie yra ištikimi Hitleriui ir jo raz- 
baininkų gengei.

Rumunijos ir Vengrijos fašistai viens 
į kitą šnairuoja, gatavi viens kito kaina 
gelbėti savo kailį. Hitlerio armija oku
pavo Vengriją. Tas pats laukia Rumu
niją. Bulgarijoj galima laukti liaudies 
išstojimo prieš fašistinę ir hitlerišką vy
riausybę.

Korespondentas James Aldridge ati
dengė, kaip Lenkijos poniškos valdžios 
oficieriai ir kariai nežmoniškai elgėsi 
Irane, kaip jie yra užsikrėtę bjauria an
ti - semitine ir hitleriška dvasia.

Anglijus ministerių pirmininkas W. 
Churchill kalbėdamas parlamente pareiš
kė: “čia aš galiu priminti seimui, Jog 
mes praeityj niekados neužtikrinome 
Lenkijai jokio nusakyto rubežiaus. Mes 
neužgyreme to, kada lenkai 1920 metais 
užėmė Vilnių. O tas pažiūras, kurių 
Anglija laikėsi 1919 metais, tai išreiškia 
vadinamoji Curzono Linija, kuri, šiaip 
ar taip kalbant, bepusiškai sprendžia tą 
klausimą (dėlei sienos tarpe Lenkijos ir 
Sovietų Sąjungos)...”

Šitokis Churchillo atsisakymas parem
ti lenkų šlėktų pretenzijas pavergti Va
karinę Baltrusiją, Vakarinę Ukrainą ir 
Vilniaus Kraštą, ponams, ir net lietuviš
kiems kryžiokams, labai nepatiko.

Sovietų žurnalas “Karas ir Darbininkų 
Klasė” aštriai kritikuoja, kad vis dar 
Washingtone sėdi Pabaltijo valstybių 
(Lietuvos, Latvijos ir Estijos) “atsto
vai” ir veda hitlerišką propagandą ar
dymui Jungt. Tautų vienybės.

D. M. š.

Kas Ką Rašo ir Sako
PASIRINKO ŽŪTI KAR

TU SU FAŠIZMU
Suomijos fašistai yra pa

sinio ję tą nelaimingą kraš
tą visai pražudyti. ; Taip 
tvirtina Kanados Liaudies 
Balsas. Laikraštis sako:

Kaip pasirodė, tai Suomi
jos fašistai nenori taikos su 
Sovietų Sąjunga. Jie atmetė 
patiektas sąlygas, kurias už
gynė Britanija ir Amerika, 
kaip labai palankias, aky- 
vaizdoje to, ką Suomija atli
ko, padėdama naciams.

Atrodo, kad suomiai pa
kliuvo į taikos pinkles neti
kėtai. Jie pliurpė apie taiką, 
matomai, turėdami mintyje, 
kad tuomi pakenks Sovietų 
Sąjungai. Jie manė, kad So
vietų Sąjunga patieks labai 
baisias sąlygas, o tas padės 
jiems agitacijoj prieš Sovietų 
Sąjungą namie ir užsienyje. 
Tuo tarpu Sovietai patiekė 
tokias sąlygas, kurios rado 
simpatiją užsienyje ir rastų 
pritarimo namie, jeigu Suo
mijos fašistų valdžia perduo
tu žmonėms.

Fašistai nepaiso savo kraš
to likimo. Jie nepaiso, kas 
atsitiks paskui. Jie pasirengę 
skęsti kartu su fašizmu, bet 
nepasiduoti iki galo. Tą mes 
matome iš savųjų, lietuviškų 
fašistų.

Lietuvos padėtis pirm, karo 
buvo apverktina. Jai grūmo
jo pavojus. Bet jie nenorėjo 
veikti prieš tas šalis, kurios 
grūmojo Lietuvai. Priešingai, 
jie klijavosi prie fašistų, ku
rie planavo ir rengėsi karui 
dėl pasaulio užvaldymo.

Dabar visiems aišku, kad 
Lietuva galės atgauti laisvę 
tik Vokietiją sumušus. O jie 
kaišioja koją Sovietų Sąjun
gai, geriausiai kovotojai 
prieš vokiečius.

Bet kada fašizmo bokštas 
bus sugriautas, tuomet suo
miai turės kitas sąlygas. Tuo
met Sovietų Sąjunga galės 
pareikalauti prašalinti tuos 
žmones, kurie stovėjo ant

i

kelio taikai tarp Sovietų Są
jungos. Dar daugiau, ji galės 
pareikalaut išduot nekuriuos 
karo kriminalistus, kaip kad 
bus reikalajama iš kitų.

NAUJIENOS SUTINKA 
SU HITLERIO PASAKO

MIS IR PASIGYRIMAIS
Vokiečių aukštoji koman

da pasauliui blofina, kad 
nacių armija rytiniame 
fronte traukiasi atgal pa
gal “planą”. Ji nesanti nu
galėta ir sumušta. Ji trum
pinanti liniją.

Bet kas tam tiki? Tam 
tiki tiktai paskutiniai poli
tiniai ablavukai ir Hitlerio 
pastumdėliai. Jiems viskas 
teisinga, kas išeina iš Hit
lerio burnos. Kiekvieną jo 
melą, kiekvieną jo pasigy
rimą jie ima už gryną pi
nigą ir sušilę kartoja ki
tiems.

Kaip tik tokią rolę yra 
pasiėmusios Chicagos Nau
jienos. Jos irgi taip sako, 
tai yra, pritariančiai ir už
ginančiai pakartoja nacių 
apgavystę. Pavyzdžiui:

“Todėl teisingesnė išvada 
bene bus ta, kad vokiečių 
generalinis štabas stengiasi 
rytuose sutrumpinti savo 
apsigynimo liniją, kurią 
būtų galima laikyti mažiau 
kaip šimtu divizijų. Vokie
tija dar turi bent 300 orga
nizuotų divizijų.”

(Naujienos, kovo 23.)
Turi tris šimtus divizijų, 

bet nori apsieiti su šimtu 
rytų fronte! Nuo Stalin
grado jau “pasitraukė” su 
viršum šešius šimtus mylių 
dėl “siftrumpinimo” linijos, 
bet kaip ta linija buvo ilga, 
taip ir pasilieka!

Viskas pagal planą, sako 
Grigaitis. Atsimenam, pra
džioje karo, pagal tą patį 
planą, Grigaitis sakė, vo
kiečiai pereisią per Raudo
nąją Armiją kaip aštrus 
peilis per sviestą!

J. V. leitenantas generolas Joseph Stillwell sveikina 
kompanijos komandierius amerikiečių lavintų chinie- 
čių pulkų po jų sugrįžimo iš sėkmingai atliktų pareigų 
prieš japoniškas tvirtumas Hawkins slėnio salose šiau
rinėje Burmoje.

TREČIU KARTU “APLANKIAU 
SOVIETU SĄJUNGĄ

Kiekviena karta “lankant” 
Sovietų Sąjungą, užimdavo ne
mažai laiko, nes reikia supras
ti, jog turi apkeliauti šeštada
lį pasaulio sausžemio. Pačioje 
Sovietijoje, “perplaukiau” še- 
šioliką jūrų, šiauriuose “me
džiojau” baltas meškas ir tig
rus, iš ten keliavau į pietus, 
palikdamas Gibraltarą iki pa
siekiau bambukų tankynus.

Kad nekankinus skaityto
jus, tiesą pasakysiu, jog aš So
vietų žemėje niekad nesu bu
vęs, tik trečiu kartu perskai
čiau knygą: “Tarybų Galybė.” 
Kuo daugiau šią knygą skai
tai, tuo daugiau sovietinis gy
venimas realizuojasi.

Knygos autorius sako, jog 
Sovietai Dievo duoti iš paties 
dangaus, bet aš sakyčiau, jog
ir autorius iš dangaus. Skai
tant jo knygą, nesinori tikėti, 
jog yra ant žemės tokis žmo
gus, turįs tokią atvirą širdį ir 
stačiai žiūri teisybei į akis, ži
nant jo gyvenimo, aplinkybes,

i
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Nesustokime Pusiaukelyje

Sovietuose naują moterį. Už 
tai, jis su pakeltu tonu praby
la:

—Moterystė Tarybų Sąjun
goj įžengia naujau pasaulin. 
Tarybų moterys naudojasi 
su vyrais lygybe moksle, poli
tinėse teisėse, lavintam darbe, 
bendram padėjime, kultūroj. 
Jok is pasaulis nebuvo tamses
nis moterims, kaip tas, kuris 
griuvo su rusiška imperija; jo- 
kis pasaulis nėra šviesesnis, 
kaip tas, kuris užaugo su Ta
rybų Sąjunga.

Autorius ne tik susipažino 
su pirmesnėmis ir dabartinėmis 
Sovietų moterimis, bet jis ne
galėjo praeiti pro mažiausią 
dalykėlį jo nepastebėjęs. Ne
svarbu, kas Sovietų žemėje ne
būtų : tikyba, mokykla, menas,
•sportas, mokslo įstaiga, fabri
kas, unija ar valdvietė, visur 
autorius apsistojo ir nuodug
niai ištyrė, palygindamas su 
praeitimi. Ir tie visi patyrimai 
yra nuoširdūs, nesivaduojant

rodosi, kam reikėjo tiek daug jokiais politiniais sumetimais, 
vargo padėti iki jis apkeliavo ; Sunku ir įsivaizduoti, kaip au-

Nežino Geografijos
Draugas rašo:
“Rusų armijų pažanga Rytų fronte 

Europoj tikrai pažymėtina. Ypač reikš
mingas yra perėjimas per Dniestro upę 
ir įžygiavimas į Rumunijos teritoriją...” 
(D-gas kovo 21 d.)

Draugo redaktorius nei to nežino, kad 
peržengusi Dniestrą Tarybų Sąjungos 
armija buvo ne Rumunijos teritorijoje, 
bet tarybinės Moldavijos respublikos te
ritorijoje. Rumunijos žemė prasideda už 
Pruto upės, link kurios raudonarmiečiai 
dar tebežygiuoja.

Kada D-go redaktorius išmoks politi
nę geografiją?

Rooseveltas Būsiąs Vienbalsiai 
Nominuotas

Jungt. Valstijų senatorius (iš New 
Yorko) James M. Mead, pasikalbėjime 
su Bostono dienraščio “Globe” kores
pondentu, pareiškė, kad busimoji de
mokratų partijos konvencija arba suva
žiavimas vienbalsiai nominuos Franklin 
D. Rooseveltą kandidatu į šalies prezi
dentus ir tuojaus išsiskirstys.

Demokratų partijos suvažiavimas į- 
vyks liepos mėnesio gale Chicago]e.

Labai galimas daiktas, kad sen. 
Mead’o. pranašystė išsipildys.

Laisvėj No. 67 š.m. skai
čiau p. J. Ramanausko 
straipsnelį: “Atsiminimai 
iš Praeities”. Jis gyvai nu
šviečia netolimos praeities 
kilnesnių lietuv. šeimų vai
kų auklėjimą.Taip ir matai 
Rimšos “Lietuvos Mokyk
lą” atvaizdintą: Senoji mo- 
čiūtė anūką mokina, su ši
puliu veda raides. Anūkui 
gi rodos, kad jį kankina ir 
t.t.

Tieji laikai praėjo ne- 
grįžtančiai. Šiandien mūsų 
vaikams erdvūs - šviesūs 
kambariai ir mokytoja dip
lomuota, pabaigusi moky
tojos mokslo šaką. Tieji er
dvūs - šviesūs kambariai 
mokyklos neatsirado iš 
dangaus dykai ir ponai ne
pastatė iš meilės artimo, iš 
pasigailėjimo tavęs, skur
džiau. Tas atsitiko ačiū pa- 
siaukavimui, pasišventimui 
mhsų iš liaudies kilusių va
dų — tapo iškariauta!

Taip žingsnis po žingsnio 
vis artyn prie gerbūvio, 
prie palaimos gyvenime. 
Tik nesustok broluži - se
sute, ' pusiaukelyje. Kūnyk 
ir iš visų tavo jėgų steng- 
kis įgyvendinti gyvenimai! 
Amer. Liet. Demokrat. Su
važiavimo nustatytas gai
res. Visų pirma ištrauk iš 
kišenės dolerį - kitą, nupirk 
Money Orderį ir pasiųsk 
D. A. L. T-os sekretoriui p. 
R. Mizarai, reikalaudamas, 
kad jis atsiųstų tau knyge
lių : “Artinkime Pergalės 
Dieną”. Ir būtinai išplatink 
jas tarp pažįstamų, bičiulių, 
draugų. Kada tūkstančiai

tų knygelių praplis tarp lie
tuviškos visuomenės, tu ir 
pats nusistebėsi, kiek kūry
binio - labdaringa darbo 
nuveikei ir priartinai lietu
višką visuomenę prie palai
mos gyvenimo.

Motina, nejaugi tu auklė
jai sūnelį, kad vėliaus ati
duoti kanuolių kulkų ske
veldroms sudraskyti? Ne!

Sūnelis tavo pasiaukavo, 
kad tau, močiute, duosnes- 
nę senatvę suteikti.

Tad atsimink, ne rauda, 
ne ašaromis, bet apčiuopia
mu kūrybiniu darbu.

Tuojaus pasiųsk Money 
Order D. A. L. T. sekreto
riui p. R. Mizarai ir nusi
pirk 10-20 ar daugiau kny
gelių “Artinkime Pergalės 
Dieną” — ir žiūrėk, išda
lyk ar parduok ją po 10c 
bičiuliams, kaimynams, pa
žįstamiems. Tai sąžinėje 
būsi patenkinta, kad parei
gą ant tavęs uždėtą atlikai 
prideramai.

Dr. A. L. Graičūnas

Sovietų žemę, patyrė tos šalies 
gamtą, pažino tautas, žmones 
ir jų valdymosi formą? Vie
nas atsakymas gaunasi, jog tas 
žmogus jieškojo teisybės ir at
radęs ją, kaip pridera įverti
no.

Autorius trumpoj, bet pla
čioj prasmėj paliečia seną su
puvusį carizmą ir prieina prie 
pačių baisenybių, kuomet pa
liečia rytų moteris, čia skai
tytojas gali dasųįrotėti, jog to 
gero žmogaus širdis turėjo su
vaitoti, praeinant tokias baise
nybes. Ir ve kaip jis apibūdi
no tas baisenybes:

. . .—Jos buvo traktuoja
mos, kaipo žemesnės už žmo
gystę. Jokios gailesties neturi 

į būti parodoma, kai moteris 
miršta? ir jokio pasigailėjimo 

įjos vaikų gimdymo kančiose, 
į Moteris tūlose gruzinų kalnų 
• gentėse yra pasmerkta dvi sa- 
į vaitos prieš gimdymą praleisti 
vienumoje akmeninėj lūšnelėj, 
šunys laikomi geresnėj būde
lėj. Kuomet, žiemos metu, gy-

torius suglaustoj formoj galė
jo tiek daug pasakyti.

Mes tankiai mylime padis- 
kusuoti su savo priešais ir mes 
jaučiamės, jog mes turime 
daugiau faktų už juos. Bet aš 
atvirai pasakysiu, jog mes ne
turime teisės diskusuoti apie 
Sovietų Sąjungą, jeigu mes ne
same perskaitę “Tarybų Galy
bės.” Neskaitę “Tarybų Galy
bę,” mes neturime nuovokos, 
kaip ten toleruojama tikybos 
ir bažnyčios, neturime nuovo
kos, koks yra skirtumas tarpe 
mūsų unijų ir Sovietų; kam 
jos ten reikalingos ir kokį 
vaidmenį jos vaidina? Neži
nome, kaip daug skiriasi So
vietų mokyklos nuo mūsiškių, 
žodžiu sakant, mes, neskaitę 
šios Knygos, nepažįstame pa
ties Stalino, o ką ir bekalbėti 
apie patį pamatinį Sovietų 
valdymosi aparatą!

Autorius pilnai atvaizdavo 
tą didžiulį kraštą, o Literatū
ros Draugija užsitarnavo aukš-

Šypsenos
Teisėtai Išėjo

Iš kalėjimo pabėgo kali
nys. Viršininkas tardo pri
žiūrėtoją:

— Kokiu būdu įvyko pa
bėgimas?

— Jis turėjo mano rak
tus, pone viršininke, — at
sako prižiūrėtojas.

— Reiškia, jis pavogė iš 
tamstos raktus?

— Ne... išlošė kortomis !...

vuliai esti įvedami iš tvarto į 
gyvenamąją lūšną, kad •gimdy
tų savo mažučius, tai moterys 
esti išvaromos iš gyvenamo
sios lūšnos į tvartą. Kai mo
teris gimdo vaiką, kalmukai ją 
paguldo ant mėšlyno krūvos. 
Tolimuose šiauriuose moterys 
gimdo savo vaikus nešvarioj 
ledinėje palapinėje be jokios

■ žmogaus rankų pagalbos.
Toliau:
. . .—Uzbekistane moteris 

miegodavo ant plikos aslos, o 
vyras ant kilimų ant sofos, ir 
jis nesikeldamas kojom spar

tos pagarbos, atspausdindama 
šią turiningą knygą, kuri gal 
niekad nepasens, kada ir pas
kutinis kapitalistas sprandą 
nusisuks.

šviesos šių metų pirmas nu
meris labai turiningas, jeigu 
ne straipsniai, tai eilėraščiai 
atsako į kiekvieną šios dienos 
klausimą. Dar ir tuomi jis yra 
svarbus, .jog perstato išblašky
tus tėvynės sūnus po visą pa
saulį. Skaitai ir gėriesi, pama
nęs, kaip toli vieni nuo kitų 
gyvename, bet kaip harmonin-

dydavo savo pačią, kol ji pra- gai visi pataiko į vieną taš- 
busdavo, kada jis norėdavo ką. »
arbatos rytmetyj. Na, dar ir tuomi jis įdomus,

y

Aišku,, autorius negalėjoį kad susegtas tik su viena ka- 
praeiti pro tokią žiaurią ne- bute, primenant, jog karo me- 
teisybę nepastebėjęs. Bet už tu reikia taupyti.
tai jis susiramina, pamatęs Jaunutis.
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UŽ LIETUVOS LAISVE
Leitenantas Berno 

tėnas
PETRAS CVIRKA

Uždavinys buvo ne iš pabūklais. Na, ir prasidėjo 
lengvųjų, kurį gavo leite
nantas Bernotėnas iš savo 
karo vadovybės.

Leitenantas perbraukė 
ranka savo įkaitusią kaktą 
ir patogiai atsisėdęs už ak
menų ir plytų krūvos, pasi
likusios iš nudegusio namo, 
ėmė žiūrėti į priešo pusėje 
dunksančią kalvą. Tai 
buvo kalva, kurios 
šlaituose ir viršūnėje, gi
liai ir saugiai įsirausęs, 
vokietis laisvai stebėjo ma
žiausią judėjimą užimtoje 
lietuviškojo dalinio lygumo
je. Ne be reikalo Bernotė
no kariai tą kalvą buvo 
praminę “šašu.” Tarsi ša
šas ji kioksojo lietuviškųjų 
Raudonosios Armijos kovos 
i;r»iiu priekyje. Leitenantas 
Bernotėnas žinojo, kiek ža
los vokiečiai pridarė netgi 
ramiems civiliams gyvento
jams gretimuose kaimuo
se... ir vis iš tos kalvos! Pa
matys vokiečių snaiperis 
kur nors taku einančią mo
teriškę, vaiką, — ir būtinai 
pašaus.

Leitenantas gerai žinojo, 
kad išvijus vokiečius iš tos 
kalvos, jų gynyba iš karto 
netektų didelių pirmenybių. 
Tačiau užimti smarkiai į- 
stiprintą kalvą nebuvo gali
ma. neišaiškinus anksčiau 
priešo gynimosi sistemos. 
Ta uždavinį dabar turėjo 
atlikti Bernotėnas su savo 
kariais. /

Leitenantas Bernotėnas 
ėmėsis ruoštis atsakingam 
uždaviniui. Ištisas dienas 
ir naktis jis neatsitraukė 
su savo draugais iš prieša
kinių pozicijų, žvalgydamas 
priešo vietovę, jo elgesį, ug
nies taškus. Ten, kur prie
šo negalima buvo išžvalgy
ti paprastu būdu, Bernotė
nas su savo draugais grie
bėsi gudrybių. Vienoje vie
toje nakties metu, jis iška
sė su draugais improvizuo
tus apkasus, kitoje vietoje, 
iš skarmalų ir rąstgalių jis 
parėdė kaliauses, panašias j 
gyvus karius, ir jas pagul
dė kovos eile. Trečioje vie
toje iš lentgalių ir strampų 
leitenantas sumeistravo 
dargi tanką. Vokiečiai ma
nydami, kad lietuvių dali
niai kaupia jėgas atakai, 
prakiuro iš kalvos su savo

košė! Su tikru vokišku at
kaklumu fricai daužė, akė
jo ir kniso tuščią pievą, pa
leisdami į ją šimtus sviedi
niu. Leitenanto Bernotėno 
akyliems žvalgams to ir 
reikėjo: jie kruopščiai atžy
mėjo naujus fricų ugnies 
taškus. Maža to, Bernotė- 
nas parinko savo linijų už
nugary visai panašią aukš
tumą, į tąją vokiečių užim
tą, ir gerai paruošęs ka
rius, ėmė ją puldinėti. Pra
timai ir improvizuotas kal
vos užėmimas buvo pakar
totas daug kartų, kol Ber
notėno kariai užsigrūdino 
ir iki smulkmenų įsisąmo
nino uždavinį.

Pagaliau išaušo lemiamas 
rytas. Leitenanto Bernotė
no kariai buvo paruošti o- 
peracijai, kurios tikslas bu
vo pulti aukštumą “šašą” ir 
kautynėmis smulkiai išaiš
kinti priešo ugnies siste
mą.

Priešakinėse buvo ramu. 
Nakties sargybų, budėjimo 
išvarginti hitlerininkai, 
matomai, rengėsi užsnūsti.

“Tokia jau tų vokietpa- 
laikių prigimtis: nakties 
bijosi it meška dūmų; iš
girdę net pelės krebždesį— 
papliups iš visų kulkosvai
džių, o dieną, kiek ramiau 
pasijutę, kai jų nieks neju
dina, pumpsos kur išvertę 
pilvus” — galvojo Bernotė- 
nas, atsigulęs aukštoje, ra
sos sudrėkintoje, pievos žo
lėje. Jis dar kartą peržvel
gė savo karius, išsidėsčiu
sius kovos linijomis ir paju
to, tarsi jie visi būtų buvę 
jo nervais, sueinančiais į jo 
smegenis. Leitenanto galvo
je, sakytum, dunksneno: 
tan-tan-tan! Jis jaudinosi. 
Visai suprantama, juk toks 
atsakomingas uždavinys! O 
gal tai buvo tik laikrodžio 
tiksėjimas, kurį leitenantas 
dabar laikė suspaudęs sau
joje ir taip stipriai jautė jo 
mechanizmo pulsą. Laikas 
slinko nepaprastai lėtai. Už 
penkių minučių turėjo pra
sidėti mūsų artilerijos pa
ruošimas, tiksliau sakant— 
artilerijos pagalba Berno
tėno vyrams, kurie turėjo 
pulti kalvą sprogstančių sa
vųjų artilerijos sviedinių į- 
kandin.

Hillsides Moterys Remia Lietuvos Žmones
Hillside, N. J. — Kovo 11 

dieną Hillsides Moterų 
Draugiškas Kliubas pas 
draugę Urbonienę surengė 
vakarėlį. Pelnas buvo ski
riamas dėl Amerikos Rau
donojo Kryžiaus ir lietuvių 
vaikučių Sovietų Sąjungo
je. Susirinko gražus būre
lis draugų ir draugių. Pa
sirodo, kad mūsų žmonės 
supranta, kad reikia pagel- 
bos visoms pusėms. Urbo
nai davė vietą už dyką. Ki
tos draugės sunešė įvairių 
dovanėlių. Draugė Gražu- 
lienė atsiuntė net iš toli
mos Floridos. Ji yra iš 
Cranford, ir ten būna visą 
žiemą dėl silpnos sveikatos 
pataisymo. Jo dovanėlė bu
vo paleista laimėjimui ir 
padaryta keletas dolerių.

Iš viso vakarėlis davė 
$32.80. Padalino pusiau — 
Raudonajam Kryžiui $19.- 
40 ir tiek pat dėlei lietuvių

Ja-
Tai

Lie- 
Ko- 
nu-

vaikučių. Bet dėl lietuvių 
vaikučių dar ant vietos pa
aukojo . po dolerį Ambro- 
zaitienė, Jankauskienė, 
nušienė ir Kisiavičienė. 
jiems pasidarė $23.40.

Šitie pinigai pasiųsti 
tuvai Pagelbos Teikimo 
mitetui, su patarimu
pirkti už juos vaikeliams 
tai, kas reikalingiausia.

Tai dar ne viskas. Mūsų 
Kliubas jau pirma buvo au
kavęs Raudonajam Kryžiui 
$150. Tai graži auka.

Vakarėlio komisijoje dau
giausia pasidarbavo Urbo
nienė, Jankauskienė ir Ki
siavičienė.

Visiems vakarėlio daly
viams širdingai ačiū.

Staiga mirė Teklė Gau- 
bienė, kliubo narė. Gaubiai 
yra Laisvės skaitytojai.

V. Kisiavičienė.

Liko tik trejetą minučių. 
Leitenantas Bernotėnas su 
savo artimiausiu draugu ir 
padėjėju Kudla apsivilko 
maskavimo apsiaustais ir 
be žodžių vienas antram 
paspaudė rankas. Rytas vis 
ryškiau brėško. Buvo tylu, 
neįprastai tylu ir toje ryto 
idilijoje suskamba balsas. 
Leitenantas tik vienai aki
mirkai žvilgtelėjo į dangų, 
iš kur liejosi maloni gies
mė: mažu, tamsiu grumste
liu dunksojo viršum jo gal
vos vieversėlis. Ir jis atsi
minė, kai dar būdamas ma
žas savo gimtame lietuviš
kame kaime, išėjęs kartą 

su lauknešėliu į pievą....
Bet atsiminimų siūlas 

buvo nutrauktas staiga su
drebinusio ryto tylą trenk
smo. Įaudrintas trenksmų 
oras nupurtė nuo medžių ir 
žolės ankstyvąją rasą. 
Bernotėnas, lyg spyruokle 
išmestas pašoko su savo 
draugu Kudla. Puolantieji 
kariai, lyg atsitraukiančios 
nakties šešėliai nusidriekė 
pieva, ankstyvo ryto švieso
je panašūs į milžinus. Jie 
skubėjo savo sprogstančių 
artilerijos sviedinių įkan
din, į tirštų dūmų ir siau- 
tėjančios ugnies siena užsi
dengusią aukštumą.

Kol vokiečiai atsipeikėjo, 
lietuviai kovotojai jau per
bėgo dar nakčia padarytus 
perėjimus savųjų minų lau
kuose ir pasiekė kalvos 
šlaitus. Greta Bernotėno 
bėgo jo draugas Kudla, ir 
leitenantas spėjo pastebėti, 
kad prie ryto rasos sudrė
kintų Kudlos drabužių bu
vo prilipę baltų ramunės 
žiedlapių. Kovotojai kažką 
šaukdami, vienas kitą pra
lenkdami, genami vieno ko
vos karščio, vieno tikslo, 
bėgo į kalvą repėčkomis, 
pro dūmus ir ugnį. Berno- 
tėną nusiaubė karštis ir 
kraujas užtvino galvą, kai 
jis pamatė savo kovotojus 
įkopusius į kalvos viršūnę 
ir vikriai dirbančius šautu
vų durtuvais vokiečių ap
kasuose. Leitenantą suėmė 
toks kovos entuziazmas, 
jog viena akimirka jis at
sidūrė greta pačių pirmų
jų, drąsiųjų ir tarsi trigu- 
bai jėgų įgavęs, šoko į pa- 
čią priešų tirštynę, grės

mingai ištiesęs abi rankas 
— vienoj su aštriu suomiš
ku peiliu, kitoje — su pis- 
tolietu. Jis šaukė iš visų jė
gų:

— Broliai lietuviai! 
Smaukit gyvates! Trypkit!

Bernotėną sužeidė prie
šo kulka, bet jis nejuto 
skausmo ir tik kai pradėjo 
šaukti ir skatinti kovoto
jus, kraujo srovė šiūstelėjo 
iš jo jauno kūno ir tamsia 
dėme nudažė jo palaidinę.

— - Susilopysiu. save 
bą baigęs! — riktelėjo 
notėnas kovotojams, 
kreipusiems dėmesį į 
vado žaizdą, ir įšokęs 
kiečių apkasus jis lyg vie
sulas pasiautė. Nuo Berno
tėno rankos krito penketas 
hitlerininkų, jų tarpe ir 
vienas oberleitenantas. Ber
notėno kairėje ir dešinėje, 
visame kalvos apkasų tink
le, lyg šienpiūviai pievoje, 
karštai dirbo lietuviai. Iš 
nukautųjų priešų buvo pa
imti dokumentai; belais
viai, paskatinami šautuvų 
buožėmis, iškėlę drebančias 
rankas jau ritosi pakalnėn, 
mūsų apkasų pusėn.

Tuo metu kai kalvą visiš
kai apvaldė Bernotėno bū
rys, pasitraukusieji vokie
čiai atsipeikėjo ir, supratę, 
kad juos iš patogių pozici-

dar-
Ber- 

at- 
savo 
į vo-

’jų išmušė tik saujelė lietu
vių drąsuolių, ėmė kontra
takuoti ir vis grėsmingiau 
spausti drąsuolius. Berno- 
tėnas skubėjo, jis jautė, kad 
bet koks pavėlavimas gali 
brangiai kainuoti, tačiau iš 
paskutiniųjų stengėsi, kad 
iš šio žygio mūsų karinė 
vadovybė susilauktų gali
mai daugiau naudos. Dar 
kartą leitenantas su savo 
draugais stropiai peržiūrė
jo visus nukautuosius hitle
rininkus, surinko visus po
pierius ir pasirūpino, kad 
priešo pusėje nepasiliktų 
nė vieno mūsų užmušto ar 
sužeisto.

Kai uždavinys buvo įvyk
dytas ir lietuviams beliko 
tik pasitraukti, Bernotėnas 
pajuto, kad jėgos jo išsen
ka. Keistas mieguistumas 
ir svaigulys galvoje jį lenk- 
te lenkė prie žemės. Visais 
būdais jaunas vadas bandė 
paslėpti nuo kovotojų tą 
savo negalią, bet ryšinin
kas Rupša, antrą kartą 
perrišdamas Bern otėno 
žaizdą, nustebo kraujo gau
sumu, sudrėkinusiu visus 
leitenanto drabužius.

— Leitenante, — tarė 
Rupša,— aš jus panėšėsiu... 
jūs turite skubėti. Ko gero
— žaizda gali...

Bet ryšininkas nespėjo 
baigti savo žodžių ir savo 
tvarstymo darbo, kai Ber
notėnas su pirmykščiu vik
rumu šoko iš draugo glo- 
bo's, riktelėjęs:

— Klausyt mano koman
dos! Kovos tvarka — at
gal. Su draugu Kudla mes 
pasiliekame.

Leidę daugumai kovotojų 
išslinkti pirmiems, du drau
gai — Bernotėnas ir Kudla
— traukėsi susisiekimo ei
ga paskutinieji, i kulkosvy
džio ugnimi palengvindami 
savojo būrio grįžimą.

Štai, vokiečiai pakilę vi
su ūgiu bėga iš abiejų tran
šėjos galų, šūkaudami “rus, 
sdavaisia!” Jie švaistosi 
granatomis kiekviename 
posūky ir tiršta mase išvir
tę iš antrųjų apkasų, jau 
supa drąsius lietuvius iš 
trijų pusių.

— A-a! Nepažįstat lietu
vių vaišingumo!? Šekit po 
kiaušinį! — —tarė pats sau 
Bernotėnas, ir, išlipęs iš 
apkasų, sviedė į vokiečių 
būrį viena po kitos keletą 
granatų.
— Paragaukit ir kum

pio! — pritarė Kudla svie
sdamas į priešą prieštanki
nę granatą.

Toje vietoje, kurią pasie
kė priešakiniai vokiečiai, į 
orą pakilo žemių stulpas ir 
hitlerinių plėšikų skudurai.

Iki paskutiniųjų, tarsi 
rungtyniaudami tarp savęs 
vikrumu, jėga ir drąsa, 
grūmėsi su okupantais du 
draugai, du didvyriai. Jie 
grūmėsi toje nelygioje ko
voje, kol čia pat sprogusios 
priešo granatos skeveldros 
kliudė abu ir kol karštas 
kraujas, paplūdęs iš prasi
vėrusių žaizdų gausiai ne
nudažė jauną, gležną pava
sario žolę.

Saulė buvo jau aukštai. 
Kautynių trenksmas dar 
ilgai nenutilo, bet Bernotė
no kovotojai vesdamiesi be
laisvius ir nešini vertingais 
dokumentais, buvo jau toli 
už priešo artilerijos ir mi- 
nosvydžių apšaudomo ploto. 
Visų jų lūpuose, visų jų 
karštose, dėkingose širdyse 
buvo du vardai:' Bernotė
nas ir Kudla. Visi kovoto
jai buvo tikri, kad abu kar
žygiai krito nelygioje kovo
je, lengvindami savųjų pa
sitraukimą. Ir kai praėjo

diena, kita, trečia ir buvo 
įsitikinta, jog abu draugai 
tikrai žuvo, lietuviškojo 
Raudonosios Armijos jun
ginio laikrašty pasirodė ne
krologas. Kukliais, šiltais, 
kovingais žodžiais buvo at
sisveikinta su drąsiaisiais iš 
drąsiųjų.

Ten, taip vadinamojoj 
niekieno žemėje, išraustoje 
sviedinių, tarp vokiečių ir 
mūsų kovos linijų, mirties 
žemėje, tik kitos dienos ry
tą Bernotėnas pravėrė a- 
kis. Daug pastangų padėjo, 
kol jas pravėrė, aptekusias 
žemėmis ir užlipdytas su
krekusiu krauju. Prie Ber
notėno pečių gulėjo jo ko
vos draugas Kudla. Berno
tėnas silpnu balsu pašaukė 
draugą, paskum pajudino 
jo ranką. Drėgni Kudlos 
drabužiai*, kaip ir kalvos 
ėmimo rytą, buvo aplipę 
baltų ramunių, žiedlapiais. 
Tarsi žvaigždės jo tamsiose 
galvos garbanose spindėjo 
dideli ryto rasos lašai. Ber
notėnas paleido šaltą drau
go ranką. Jis buvo miręs. 
Tą pačią valandėlę leite
nantas išvydo danguje, žy
drame vasaros danguje, 
viršum savo galvos viever
sėlį. Plasnodamas sparnais, 
nuo kurių tarsi skleidėsi 
ugnies liepsnelės, paukštis 
skambino sidabriniu varpe
liu, kildamas vis augštyn ir 
augštyn. Leitenantas atsi
minė, kad puolimo rytą jis 
taip pat matė vieversėlį, ir 
vėl kažkada nutrūkęs atsi
minimų siūlas, rišęs jį su 
vaikyste, su vieversių gies
mėmis skambančia Lietu
vos pąjiange, dabar vaito
jančia okupantų vergijoje, 
I atsiminimų grandis, rišusi 
Ijį su kovos draugais —vėl 
užsimezgė.

Ir mažo vieversėlio gies
mė Bernotėnui buvo tarsi 
šauksmas gyventi! Kovoti! 
Pakilti iš kapo ir kovoti 
vėl, kol vėl bus laisva Lie
tuvos žemelė.

Sukaupęs savo paskuti
nes jėgas, Bernotėnas pra
dėjo šliaužti į rytus, į saviš
kių pusę. Po priešo ugnimi, 
visiškai nusilpęs, kankina
mas skausmo, alkio, trošku
lio; savo pėdsaką žemėje 
nulaistydamas vis dar te- 
besrūvančiu iš žaizdų krau
ju, kartais per dieną benu- 
slinkdamas vos kelioliką 
metrų, aštuonetą dienų ir. 
naktų Bernotėnas didžiau
siomis pastangomis judėjo 
į saviškių pusę. Aštuonetą 
dienų jis mito tik augalų 
šaknimis ir tenkino trošku
lį gerdamas iš lapų ir žie
dų taurelių rytmečio rasą. 
Bet lašas vandens negalėjo 
nuraminti baisaus karščio 
išvarginto kūno. Ir lietui 
lyjant, Bernotėnas padėda
vo kastuvėlį ir iš jo įdubi
mo gerdavo susirinkusį 
vandenį.

Aštuntąją dieną lietuviai 
kovotojai pamatė gulintį 
be sąmonės leitenantą Ber- 
notėną prie savo apkasų. 
Didysis karžygio kančių 
keliaš buvo baigtas. Ir kai 
draugai jį pakėlė rankomis 
nešti į lauko ligoninę, jis 
pro sukepusias suskirdę j u- 
sias lūpas tepasakė:

— Tik valandžiukę pail
sėsiu. Aš gerai jaučiuosi ir 
rytoj būsiu su jumis!

Taip didvyris lietuvis nu
galėjo mirtį. Taip jis pakilo 
iš savo kapo — didis ir bai
sus ir nemarus savo amži
niems priešams vokiečiam!

Šlovė didvyriui, šlovė lie
tuviškai žemei, jį išauginu
siai!

Kuomi jūs prisidejot prie 
parėmimo lietuvių kovūnų, 
esančių lietuviškuose pul
kuose Raudonojoj Armijoj?

"Yra Išeitis” Sako Lietuvos Žmonėms

fronte, 
Dauge- 
kitose 

Vokieti
jų visų

vojusio prieš vokiečius, ge
rą valią.

Dabar kiekvieno lietuvio 
pareiga visomis pastango
mis suaktyvinti pasiprieši
nimą vokiškiems okupan
tams. Masinis lietuvių pasi
priešinimas ir kova prieš 
vokiškus grobikus dar la
biau pagreitins Lietuvos iš- 
vadavima. v

Vokiškieji okupantai vi
sokiomis priemonėmis ban
do įkinkyti lietuvius į savo 
sudužusį ir bedugnėn rie
dantį vežimą. Nors oku
pantams nepavyko suorga
nizuoti iš lietuvių esesiškų 
legionų, nors jiems nepavy
ko Lietuvoje pravesti masi
nės mobilizacijos, bet jie 
nuolat klasta ir jėga tebe
bando lietuvius pasiųsti į 
frontą ir į kovą prieš tary
binius partizanus, prieš lie
tuvių tautą.

Ne visiems lietuviam pa
vyko arba pavyksta sėk
mingai pasislėpti nuo mobi
lizacijos. Iš sugaudytų lie
tuvių . vokiečiai formuoja 
savo dalinius ir siunčia 
juos į neišvengiamą mirtį. 
Juk šimtai lietuvių jau žu
vo Šiaurės Vakarų 
prie Ilmenio ežero, 
lis lietuvių žuvo ir 
Tarybų Sąjungos - 
jos fronto vietose,
mirtis yra juoda gėdos dė
mė mūsų kovojančiai už 
laisvę tautai, nes jie žuvo 
ne traukydami pančius mū
sų laikinai sukaustytai tau
tai, o kaldami juos.

Bet daugelis lietuvių su
rado ir teisingą išeitį. Dau
gelis jų, pasiųsti į frontą, 
perėjo su ginklais į Raudo
nosios Armijos pusę ir tuo 
ne tik išgelbėjo savo gyvy
bę, bet ir nusiplovė tą gėdą, 
į kurią juos buvo įstūmę 
vokiški okupantai.

Štai šią vasarą vokiečiai 
siuntė lietuvių batalioną į 
Bielorusiją, o iš ten į fron
tą. Traukinys su lietuvišku 
batalionu pasiekė Ignalino 
stotį. Toje stotyje lietuviai 

• sužinojo, kad juos ruošiasi 
mesti į pirmąsias fronto li
nijas, sukilo prieš savo bu
delius vokiečius, iššaudė 
juos, sudegino traukinį ir 
savo vado lietuvio vedami 
išsislapstė Gražutės miš
kuose. Panašiai pasielgė 
sumobilizuotų lietuvių ba
talionai Stolbcuose (Bielo- 
rusijoj) ir Kostopoly (Uk
rainoj).

Kiekvienas lietuvis, kurį 
vokiškiems okupantams pa
vyko mobilizuoti į savo ka
riuomenę, turi ir gali pasi
traukti iš vokiškų grobikų 
gaujų, kad išgelbėtų savo 
gyvybę, kad išsaugotų sa
vo ir savo tėvynės garbę.

Jau pačioje Lietuvoje 
reikia stengtis pabėgti, 
kaip tai padarė sumobili
zuoti lietuviai Šiaulių ir 
Kauno geležinkelio stotyse. 
Jeigu Lietuvoje nepavyktų 
išsivaduoti, tai reikia ir ga
lima tai padaryti atsidūrus 
už Lietuvos sienų. Pasiųsti 
kautis prieš tarybinius pa
triotus, sunaikinkite vokie
čius ir patys prisidėkite 
prie partizanų. Taip daro 
čekų, vengrų ir eilės kitų 
Hitlerio pavergtų ir pa
jungtų tautų patriotai.

Jeigu vokiečiai nugrūstų 
jus į pirmąsias -fronto lini
jas, atsukite ginklus prieš 
vokiečius ir su ginklu ran
koje pereikite į Raudono
sios Armijos pusę. Jūs už- 
tikrinsit sau gyvybę ir lais
vą gyvenimą laisvoje išva
duotoje Lietuvoje.

Mobilizuotųjų giminės ir 
pažįstami, paraginkite sa
vo artimuosius nutraukti 
saitus su vokiškais okupan
tais ir stoti kovon prieš 
juos.

Vokiškų grobikų dienos 
suskaitytos. Raudonoji Ar
mija greitai apvalys visą 
tarybinę žemę nuo okupan
tų. Tarybų Lietuvos vyriau
sybė įvertins kiekvieno lie
tuvio, vienaip ar kitaip ko-

A. Valatka
“Tiesa”

Šimtas Doleriu Lietuvos 
Žmonėms

Gavome viso šimto dole
rių čeki nuo Bridgewaterio 
Workers Cooperative As
sociation. Tai graži parama 
Lietuvos žmonėms. Už tuos 
pinigus bus nupirkta įvai
rių reikalingų daiktų ir pa
siųsta lietuviams.

Šita puiki lietuviška če- 
verykų išdirbystė visuomet 
gražiai paremia gerus lie
tuviškus bei darbininkiškus 
reikalus. Lietuvos žmonių 
vardu širdingai ačiū tos 
kooperacijos viršininkams 
ir ščrininkams.

Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komitetas.

Vengrai - Naciai Žada 
Išžudyt Žydus

London. — Budapešto, 
Vengrijos sostamiesčio ra
dijas, užreiškė, kad apsi
dirbti su žydais tai esą vie
nas iš greičiausių naujosios 
vengrų valdžios (kvislingų) 
reikalų:

“Žydai, nustebę - išsižio
ję, stovėjo, matydami į- 
maršuojant vokiečių ka
riuomenę (į Budapeštą).Jie 
supranta, kad jie bua išnai— 
kinti,” sakė vengriškų na
cių radijas tuo laiku, kai 
prez. Rooseveltas atsišaukė . 
į Vokietijos ir Hitlerio pa
vergtų kraštų žmones gel
bėti žydus.

Nauji Talkininkų Oro 
Žygiai prieš Vokietiją
London. — šeštadienio 

žiniomis, didelis skaičius 
Amerikos bombanešių jau 
devynioliktą kartą daug- 
meniškai bombardavo kari
nius taikinius Vokietijoj ir 
jos užimtuose kraštuose, 
vakarinėje ir pietinėje Eu
ropoje.

Paskutiniu žygiu ameri
kiečiai iš oro vėl pleškino 
Šveinfurtą ir Frankfurtą, 
karo dirbyklų miestus pie
tinėje ir vakarinėje Vokie
tijoje. . . >

Naktį iš ketvirtadienio į 
penktadienį bent 1,000 An
glijos lėktuvų atakavo Ber- . 
lyną. . . „

Kiti anglų - amerikiečių 
bombanešiai kartotinai puo
lė nacių lėktuvų aikštes ir 
kitus karinius punktus 
Franci jo j.

Negrįžo tiktai trys Ame-, 
rikos bombanešiai ir penki 
jų palydovai, lengvieji lėk
tuvai.

— RAUMENŲ— 
SUSTINGIMAS

Johnson’s Red Cross Plaster 
padeda atliuosuot nugarojp 
skausmus ir kitus raume
nų skausmus ir gėlimus, 
dėl šių priežasčių—
• Palaiko Ir priduoda kūnui 

žilumos.
• Suteikia spaudimo ir atramos.
• Patiekia Švelnaus vaisto be 

dvoko ar drabužių sutepimo.
• Duoda nuolatinį nejuntamą 

masažą.

Red Cross Plaster
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(Tąsa)
Vrona paėmė knygą, laukuose prie 

Pšigodskio, cukraus fabriko darbininkų 
ir valstiečių pavardžių raudonu pieštuku 
kažką pažymėjo.

— Kitus išleisti. Nėra tikslo maitinti 
veltėdžius! Einame toliau.

Kol atidarė kitos kameros duris, ka
lėjimo viršininkas suspėjo perskaityti iš
leidžiamųjų pavardes.

Po dvidešimt minučių kameroje atliko 
šešiolika žmonių. Patlajus paskubomis 
per Pšeničeką perdavė keletą žodžių sa
vo žmonai, o Pšigodskis tikėjosi pasikal
bėti su broliu.

— Pone kapitone, drįstu prašyti jūsų 
malonybę paleisti mano brolį, Mečislovą 
Pšigodskį, iš dešimtosios kameros. Jis 
prieš vokiečius agitavo, užtat jį ir pa
ėmė...

Adomo balsas drebėjo. Jis neatitrau
kė rankos nuo konfederatės snapelio.

— Eilini Pšigodski, aš pats žinau, kas 
daryti. Drožk prie vartų!

Adomas sustingo vietoje.
— Ką aš sakiau? Aplink! Ko stovi, 

šunsnuki?
Tyla. Nuo kumščio smūgio į veidą jis 

atsilošė ir vos neišmetė šautuvo.
— Marš, jei ne—nušausiu, kaip šunį!
Adomas sunkiai pasijudino iš vietos. 

Pamažu nuėjo per koridorių, 
vilkdamas žeme. Praeinant pro 
ją kamerą, jo akys susitiko su

Šis viską girdėjo.
Žinia apie perversmą ir apie

šautuva 
dešimta- 
brolio.

tai, kad 
paleidžia suimtuosius, akimirksniu pa
sklido po miestą. Greitai prie kalėjimo 
susirinko minia. Legionininkų būrys nie
ko neleido arčiau vartų.

Raimondas, Andriejus ir Olesė taip 
pat buvo čia.

Ankštu ratu apsupę paleistuosius, api
bėrė klausimais, tačiau niekas nieko tik
ro nežinojo. Kai pro vartus išbėgo 
nas vaikinas kepėjo švarku, jį tuoj 
puolė.

— Tu taip pat sėdėjai?

jau- 
api-

pa-— Vadinasi, visus paleidžia? — 
klausė Raimondas.

— Na, taip, visus! Tiktai vienus vagi
šius... O kurie dori, tai tuos dar viena 
spyna.

— Vadinasi, tu — vagišius, Raimon
dai, saugok kišenes! Antraip — viena 
akimirka, ir jūsiškių nebėr!

Pšeničekas, įniršęs, pasisuko į Andrie
jų.

— Tai tu pasakei, jog aš vagišius? 
Prakeiktas šunuodegis!

— Pats pasivadinai! — šūkterėjo An
driejus, rengdamasis susipešti.

— Ko gi jūs susikibote, lyg gaidžiai? 
Neleis žmoniškai išklausinėti i — suriko 
pagyvenusi moteriške, tampydama už 
rankovės Pšeničeką.

— Tai, sakai, ne visus? O kuriuos pa
liko?

— Aš gi sakiau — kurie už teisybę, tie 
ir sėdės! O jei dar kas mane vagišium 
pavadins, tai iš jo snukio pyragaitį pa
darysiu.... Aš už teisybę sėdėjau! O ko
dėl išleido, velniai jį žino!

— Ei, tu! Ko čia vampsi? Nori atgal 
už grotų? — grasinamai suriko Pšeni- 
čekui gerai apsirengęs ponas, visam 
miešte žinomas dešrų įmonės savinin
kas, ir pastūmė lazda kepėją.

Andriejus išplėšė jam iš rankų lazdą.
— Už ką tu jį muši, dvokianti dešra? 

Še, pasiimk grąžą! — Ir Andriejus vik
riai numušė jam nuo galvos katiliuką.

— Laikykite jį! Poli-i-ci-ja! — subau
bė šitas, ranka nusitvėręs už žilės.

Grindinyje subildėjo kanopos.
— Koks čia susirinkimas? raitas Ed

vardas Mogelnickis paniekinamu žvilgs
niu apmetė susigrūdusius prie kalėjimo. 
— Poručikas Zaremba, išvalyti aikštę!

— Išsi-vaikš-čioti! — sukomandavo 
Zaremba.

Viršum jo galvos sužvilgėjo kalavijas.
Minia sujudo ir leidosi bėgti, pakeliui 

viską išvartydama.
Prie kalėjimo vartų 

rys paėmė šautuvus į
Tatai galėjo reikšti 

mą, ir ataušinti minią.
Prabėgę du kvartalus, Raimundas, 

Olesė- ir Pšeničekas sustojo. Išvaikę mi
nią, legionininkai nujojo sau.

— O kur Andriejus? Ar jūs nematė
te? — jaudinosi Olesė. Nuo bėgimo jos 
skruostai paraudo, ir ji giliai alsavo.

Jaunasis kepėjas pasižiūrėjo į mergai
tę, paskui į Raimondą ir liūdnai nusi
šypsojo.

Iš skersgatvio išnėrė Ptacha. Jis bėgo 
lengvais šuoliais, rankose- vartydamas 
lazdą.

— A-a-a! štai kur jūs! Fu.... O aš tru
pučiuką atsilikau... — juokas žibėjo jo 
akvse.

Pribėgęs prie draugų, jis atsirėtnė į 
tvorą ir pasileido juoktis.

(Bus daugiau)

legionininkų bu- 
rankas.

ir vado sveikini-

Detroito Žinios
Baigiamas Kitas Siuntinys dėl 

Kare Nukentėjusių
Kadangi jau neužilgo turės 

ir vėl išsiųsti pririnktus dra
bužius, tai stengiamės, kad 
kuo daugiausiai galėtume su
rinkti ir supakuoti dėl išveži
mo.

Šiuo syk kreipiamės kuo 
daugiausiai prie draugių mo
terų, kad jos išrinktų visos sa
vo šeimynos nevartojamus dra
bužius ir paaukotumėt dėl 
RWII. Pavasaris jau arti, tai 
tamstom nereikės tų atliekamų 
drapanų benešioti vėdyti, kad 
kandės nesuėstų ir vėl dėti at
gal į klozetus apdangstant,

kad nesudulkėtų.
Ar nebūtų geriau duoti 

tiems, katriems taip yra rei
kalinga ir katrie, gavę tą jūsų 
aukotą drapaną, bus labai dė
kingi, o tamstom nereikės dau
giau vėdyti ir vietos paliks 
daugiau dėl vartojamų daik
tų. Tai meldžiu tą atlikti.

Šiuo tarpu drapanų aukavo 
sekanti: K. Pocevičiaus duktė 
A. Pratusievich ir jos draugė, 
F. Forman, M. Bagdonas, A. 
Petrui, A. Urban, R. Peterson 
ir šabienė. Pinigais aukavo M. 
PrakeviČia $2.

Širdingai ačiū visiems au
kavusiems ir sykiu draugui C.

Lietuviu Darbininką Susivienijimas
Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 

jyT r* Apdraudos Organizacija
• Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000.

liljWwsS 1.1 • Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15.
• Visiems įstojimas veltui.
• Mėnesinė mokestis pigiausia.
• Priima naujus narius nuo 2 metų iki 

workjers. inc. 60 metų amžiaus.
pdraAyk dabar Ir savo Kelmą JraSyk. Išplfdyk žeminus telpančią 

blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

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

Aft noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano vardas...........................................................................................

Antrašas

IJ uodaičiui už jo patarnavimą, 
'nes atvežė karą pridėjęs pun- 
| dėlių, ir A. Vasiliauskienei ir 
A. Urban, abi jos atvežė labai 
skanių vaisių — karštų pyragų 
ir kitokių skanumynų dėl dar
bininkių. Neseniai mus pavai
šino draugė K. Kraptavičienė 
su šiltais pietumis, taipgi ne
atsiliko nei J. Daukienė.

Labai ačiū visoms už vaišes. 
Tokis atjautimas kitų yra la
bai įvertinamas.

Iki šiolei visos apsiėmusios 
dirbti, nenuilstančiai lankosi 
prie darbo, ar tai šaltis ar lie
tus, sykiu prisidėjo dar prie 
talkos drabužių taisymo O. 
Vasiliauskienė, M. šunskienė 
ir A. Urban. Taipgi, prie mez
gimo prisidėjo R. Savitskienė 
ir Pretkuvienė. Labai gerai, 
kad prisidėjo prie talkos.

Kadangi už išdirbimą 144 
vai. prie RWR yra suteikiamas 
garbės ženklelis, tai pęr kovo 
16 d. Moterų Pažangos Kliu- 
bo susirinkime buvo suteikti 
garbės ženkleliai už išdirbimą 
tos kvotos valandų, net su virš 
200 vai. draugėms: N. Tama- 
šiunienei ir O.. Muskelienei.

Šiuo sykiu meldžiu, kad vi
si darytumėt kuo didžiausias 
pastangas kuo greičiausiai da- 
pildyti tą siuntinį su savo au
komis liekamų drabužių kare 
nukentėjusiems, atveždami tie
siog į stotį ketvergo dienomis, 
1318 Cass Avė., Detroito Lie
tuvių Kliubą, 4114 West Ver- 
nor ir Draugijų Svetainę, 4097 
Porter, arba pranešti Litvi
nams, Ginaičiams arba Alvi- 
nams.

Z. Dantiene.

A;. į > F-'-W-Zv.,

EahVSj UAuaniaii Daily Newb 
■■»»**■............... i u i, n ii n ■«^>-ir.IiI 1.1 j į ■> HMM1 >

Antradienis, Kovo

REPUBLIKONUI DEWEY
NEUŽTENKA ŽINIŲ

PAJIEŠKOJIMAI

Karo fronte kariaujančio sūnaus motina, Oleda T. 
Sheamme, nare United Electrical, Radio and Machine 
Workers, CIO, operuoja 20 tonų keltuvą (crane) Ho
lyoke, Mass., karo šapoj, perka bonus, aukoja kraują 
Raudonajam Kryžiui. Paveiksle matome ją laike jos 
pirkimo $1,000 karo bono. Su ja stovi (iš kaires) uni- 
jistas Bassett, lokalo vice-prez. Frank F. Parker, ste- 
wardas R. Gerard ir lokalo prez. Leon Massa.

BOSTON, MASS
Pirmutinis Šio Sezono Klasiš

kas Koncertas Bostone.

Nors iš Bostono pastaruoju 
laiku Laisvėje matosi praneši
mų labai mažai ir jau net 
krislų rašytojas pastebėjo, kad 
Bostone,, turbūt, veikimas už
migo, kad nieko nerašoma, tas 
yra toli nuo tiesos.

Bostone veikimas neužmigo, 
tik Bostono korespondentai už
migo. Bostone veikia dvi mez
gėjų grupės, kurios ii' pasiba
ra ir pasipeša, vienok dirba 
dėl Lietuvos raudonarmiečių ir 
karo laimėjimo. Vyrai, kaip 
tai: Kazlauskas, Likas ir Use- 
vičius su pagelbininkėm mote
rim dirba drapanų taisyme ir 
pakavime, “Rusiai! War Re
lief” įstaigoje. Bostonas nei 
kiek neatsilieka rinkime au
kų į karo fondus, kaip tai: 
“Russian War Relief,” “Uni
ted War Fund,” Raudonajam 
Kryžiui ir dabar jau planai 
daromi pasekmingam pravedi- 
mui vajaus teikimui pagelbos 
Lietuvai. Visi šio būtinieji mo
mento darbai nustūmė į šalį| lukutas 
eilinius draugijų darbus, su 
tuomi, žinoma, ir meniškas 
veikimas nukenčia ir šlubuoja.

Bostone gyvuoja pagarsėju
si Harmonijos Grupė, tai yra 
maža grupė parinktų daini
ninkų, po vadovyste jaunos, 
energingos, muziką mylinčios, 
darbščios mergaitės Elenos 
Žukauskaitės. Harmonijos Gru
pė pastarųjų keturių metų lai-

keletą 
au
lą u

kotarpyje pergyveno 
žymių temperamentališkų 
drų, bet dabar, rodosi, 
harmonizuojasi ne tik daino
je, bet ir temperamentuose. Ir 
va, ši mūsų žavingai dainuo
janti grupė duos Bostono ir 
apylinkės lietuviams pirmutinį 
ir, tur būt, vienatinį šio se
zono klasišką koncertą, balan
džio (April) 16, Municipal 
Auditorijoj, South Bostone.

Šiame koncerte Harmonijos 
Grupe vadovaujamą rolę pa
siliko ne sau, bet atiduoda vi
sų lietuvių mylimai, su 
daina j padangę iškopusiai 
dainininkei — Birutai Ramoš
kaitei. Asmenyje Birutos Ra
moškaitės mes turime daini
ninkę labai sparčiai kylančią 
į pačias aukštumas, į patį 
skaidrųjį žvaigždyną dainos 
žvaigždžių.

Be to, šiarhe koncerte dai
nuos Rože Merkeliutė, Ignas 
Kubiliūnas, R. Niaura ir, tur
būt, dar visiems atmenamas 
Amberland Radio laikų “Ka- 

(Harvey Davis) ir 
irusi] jaunuolių šokikų grupė 
su mažuoju šokiku. Įsitėmykit 
dieną šio koncerto ir būkite 
visi. S. Z.

New York. — Šios vals
tijos gubernatorius Thomas 
Dewey, vienas iš republiko- 
nų menamų kandidatų į 
prezidentus, užsipuldinėjo 
Roose velto valdžią, kad ji
nai, girdi, slepianti svar
bias karines bei politines 
žinias.

Tas hooverinis republi- 
konas ypač sielojosi, kad 
Rooseveltas, esą, nepaskel
bęs gana žinių apie politi
nius tarinius, kuriuos Roo
seveltas, maršalas Stalinas 
ir Anglijos premjeras Chur- 
chillas padarė Teherano 
konferencijoj.

(Žymėtina, kad Dewey’o 
plauko politikieriai abelnai 
nusiteikę prieš Teherano 
konferencijoj priimtus dės
nius dėlei Amerikos - Ang
lijos - Sovietų bendradar
biavimo, ypatingai po karo. 
Pirmesniojoj savo kalboj 
Dewey, beje, piršo tik su 
Anglija palaikyt' santarvę 
po karo, bet ne su Sovietų 
Sąjunga. Už tai ir Willkie, 
pažangesnis republikonas, 
smerkė Dewey.)

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervėlus darbas; pa
kalbink savo pažįstamą, sa
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti 
Laisvę!

Pajieškau apsivedimui merginos 
ar moteries no jaunesnes kaip 25 
m. ir nesenesnės kaip 34 metų am
žiaus. Geistina, kad nevartotų svai
ginančių gėrimų ir kad nerūkytų. 
Aš esu 52 m. amžiaus. Turiu gelto
nus plaukus, 5 pėdų, 11 colių aukš
tumo. Nerūkau ir nevartoju svaiga
lų. Esu laisvų pažiūrų, turiu val
dišką darbą ir nuosavybę. Myliu 
malonų šeimynišką gyvenimą. Malo
nėkite rašyti man laišką su savo 
paveikslu. Taip ir aš padarysiu. Dė
lei juokų nerašykite. — W. V. No. 
1209 Industrial St., Los Angeles, 
Calif. (69-77)F. W. SH ALINS

(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

8150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdėsio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. i BROOKLYN, N. Y

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

CHARLES J. ROMAN
( RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermenine. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vcmon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Parė Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

GRAND ST. BROOKLYN, N. Y
Telefonas EV. 4-8698

Ž 459
(Skersai nuo Republic Teatro)

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ
Mes egzaminuojam 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



Antradienis, Kovo 28, 1944 Laisve, LitKuaniah Daily News Penkta* PuilApI*

Raudon. Armija Apsupo 
Kamenec-Podolską ir 

Tarnopolį
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

kaip sako specialis premje
ro Stalino patvarkymas. Jo 
įsakymu, Maskva pagerbė 
tuos laimėjimus 24-riais 
salvių (zalpų) šūviais iš 

• 324 kanuolių.
-SUNAIKINTA DAUGIAU 

KAIP KETVIRTIS MI
LIŪNO NACIŲ

Per 23-jų dienų ofensyvą 
Ukrainos frontuose Sovie
tai užmušė bei suėmė 260,- 
000 hitlerininkų.
Pagrobė Daugius Vokiečių 

Karo Reikmenų
Dabar Tarnopolio - Ka- 

menec- Podolsko ruože rau
donarmiečiai per penkias 
dienas nukovė daugiau kaip 
8,000 vokiečių ir nelaisvėn 
suėmė 1,500 jų kareivių ir 
oficierių.

Tuo pačiu laiku jie pa
grobė 92 priešų kanuoles, 
apie 2,000 trokų, 1,140 au
tomobilių, 1,280 arklių ir 30 
įvairių reikmenų sandėlių.

Užimdami Proskurovą 
praeitą šeštadienį, raudon
armiečiai pagrobė 95 vokie
čių tankus, 52 didžiąsias 
kanuoles, 320 trokų, 70 
traktorių, 10 šarvuotų tran
sporto trokų, tris trauki
nius su kroviniais, 15 ang
lies vagonų, 60 kitų krovi
nių vagonų, 26 sandėlius 
ginklų, amunicijos ir kitų 
reikmenų.

Belcy mieste daugelis ap
suptų ir šturmuojamų vo
kiečių sudėjo ginklus ir pa
sidavė raudonarmiečiams.

Sovietų kovūnai sunaiki
no bei suėmė didelį skaičių 
nacių, kurie, prispirti prie 
Prut’upės, nepaspėjo pa

bėgti.
Pirmoji Ukrainos armi

ja, apsupus Tarnopolį, 37,- 
000 gyventojų miestą, užė
mė Kozlovą, apskričio cen
trą, 8 mylios į vakarus nuo 
Tarnopolio, ir atėmė iš 
priešų 4 kitus apskričių 
miestus, dvi geležinkelio 
stotis ir apie 100 kitų gy
venamųjų vietų toje apy
gardoje. O Sovietinėje Mol
davijoje - Bessarabijoj rau
donarmiečiai atvadavo vie-' 
na didelę geležinkelių stotį 
ir tris apskričių miestus, 
neskaitant daugelio kitų 

. gyvenamųjų punktų.

no solo, Mary Palsic gitariste 
ir dainininkė, Olga Zarubaite 
pi j ano solo ir Norwoodo Vyrų 
Grupė, vad. William Patrick. 
Visi programos dalyviai gra
žiai atliko savo užduotį, vi
siems dalyviams didelis ačiū!

Lietuvos žmonių pagelbai 
aukavo:

Carles Valma $5.
Leonas Trakimavičius $2.
Po $1: S. Blažionis, M. Gri- 

gunienė, M. Trakimavičienė, 
Anna Casper, E. Brazdžiūnie- 
nė, M. Krolienė, B. Sarapienė, 
E. Kurulienė, S. Babravičius, 
O. Zarubienė, J. Krasauskas, 
J. Grybas, A. Vaitkevičius, A. 
Aliukas, J. Barris, J. Galgaus- 
kas, J. Budrevičius, N. Gry
bienė, J. Pastarnak, M. Užda- 
vinis ir S. Družas.

Po 50c: M. Vaitekūnas, J. 
Sadauskas, Tofilia Harman, V. 
Grudinskas, Charles Astru ms- 
kas ir Uršulia Repšienė. Su 
smulkiomis aukomis sudėta 
$36.40. Aukos bus pasiųstos 
Lietuvai Pagelbos Teikimo Ko
mitetui į Brooklyną. Prakalbos 
puikiai pavyko. Ačiū visiems 
aukavusiems.

Laisvės Report.

KRISLAI HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Norwood, Mass
Jono Gasiūno Prakalbose At
remta F. J. Bagočiaus Pliovo- 

nės ir Paremta Lietuvos 
Reikalai

Kovo 12 d., Lietuvių svetai
nėje, įvyko Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo 3 kp. prakal
bos su gražia dainų ir muzi
kos programa.

Kalbėtojum buvo drg. J. 
Gasiūnas, Tiesos redaktorius ir 
LDS sekretorius. Pasakė pui
kią kalbą apie pasaulinius ka
ro veiksmus ir demokratinių 
Amerikos lietuvių nusistatymą 
ir veikimą. Nurodė reikalą vi
siems lietuviams bendrai veik
ti, kaip karo laimėjimui, taip 
Lietuvos žmonių pagalbai.

Gasiūnas ragino lietuvius 
vieningai darbuotis ateinan
čiuose rinkimuose, kad vėl bū
tų išrinktas prezidentu Roosė- 
velt'as. Gražiai nurodė Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
augimą, kaip nariais, taip ir 
turtu. Per 14-ką metų LDS gy
vavimo nariams išmokėta po
mirtinėmis ir pašalpomis virš 
pusės milijono dolerių ir iždas 
paaugo virš pusės milijono do
lerių, tai geriausiai gyvuojan
ti ir veikianti organizacija lie
tuvių tarpe.

Muzikos-dainų programą pil
dė: Riche Barris su akordijon 
solo, Lili jau Sadauskaitė pija-

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

CLEVELAND, OHIO
Am. Liet. Moterų Kliubo susirin

kimas įvyks kovo 30 d., 8 v. v., Mo- 
niuškos salėje, 1073 E. 79th St. Vi
sos narės dalyvaukite, atsiveskite ir 
naujų narių: — E. Ross, 

(73-75)
fin. sekr.

PA.
lietuvius

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
vien tik raudonarmiečiams. 
Ypatingai buvo prašoma dova
nu lietuviams vaikučiams So
vietų Sąjungoje. Jų gauta daug 
ir pasiųsta.

Bet Keleivio redaktorius su 
pasityčiojimu sako: “Įdomu 
būtų žinoti, ką raudonoji ar
mija darys su vaikų overko- 
tais. Aišku, kad jie bus išda
lyti nuplyšusiems Rusijos ko- 
munistų vaikams!”

Kiek čia neapykantos! Kiek 
čia juodašimtiško melo!

Jeigu iki šiol Keleivio redak
torius dar nėra gavęs nuo Ši- 
kelgruberio medalio, tai jį tu
rės gauti už šitą nachališką 
išstojimą prieš teikimą para- 

, mos Lietuvos kovojantiems 
žmonėms.

Išlaisvinta Lietuva nepamirš 
nei savo draugų, nei priešų. Vi
sa lietuvių tauta šilta širdi
mi minės visus, kurie šiandien 
prisideda prie jos išlaisvinimo 
iš nacių vergijos. Bet ji am
žiais keiks tokius, kaip Kelei
vio redaktorius, kurie griauna 
ii1 sabotažuoja kiekvieną Ame
rikos lietuvių pastangą padėti 
lietuvių tautai išsilaisvinti.

Iš Turkijos pranešama, 
kad naciai gaudo ir Vokie
tijon varo į verstinus dar
bus 150,000 vengrų darbi
ninkų. Ų f

REIKALINGA
ŠIAUFERIŲ

BŪTINOJ PRAMONĖJ 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
GEROS ALGOS VALANDOMIS 

APMOKAMOS VAKACIJOS 
būtinų darbų reikalaujama paliuosavimo 

statemento

NORTH SHORE BUS CO.
136-48 Roosevelt Ave., Flushing, L.I.

Kreipkitės į Room 200 Kasdien
Tarpe 9 A.M. ir 11 A.M.

Iš

REIKIA VYRŲ
MECHANIKŲ 

MOKINIŲ 
PAGELBININKŲ 

VALYTOJŲ 
MAZGOTOJŲ 

Dieną ar Naktį 
Viršlaikiai 

Apmokamos Vakacijos 
Būtinoj Pramonėj 

NORTH SHORE BUS CO. 
134-25 35th Ave, Flushing, L. I.

CASSINO! BERLIN!
TRUK! ROME!

ŽIAURŪS ŽYGIAVIMAI!
Mūsų berniukai tenai atlieka darbą 

O JŪS?
VYRAI IR MOTERYS

REIKALINGI KAIPO 
MOKINIAI FOUNDRYJE 

GREENPOINTĖJE
Padaryti daugiau reikmenų, jiems 

reikalingų
PERSIMUŠIMUI J PERGALĘ 

Geros algos ir valandos. 
Patyrimo nereikalaujama.

DIENINIAI IR NAKTINIAI ŠIFTAI
Pasitarimam su Kompanijos atstovu 

Kreipkitės kasdien 8:30 A.M. iki 5:30 P.M. '

UNITED STATES
EMPLOYMENT SERVICE

of the
War Manpower Commission

ROOM 608 
BANK OF MANHATTAN BLDG.

QUEENS PLAZA L. I. CITY
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo. (75)

VYRAI
Patyrimas Nereikalinga*

PAPRASTAS DARBAS
Geros darbo sąlygos, šviesi, švari dirbtuvė. 

Proga išmokti amato. Nuolatini* darbas 
dabar ir po karo.

VIGDER BROS., INC.
224 W. 30 th St. (12-tos lubos)

(75)

REIKIA VYRŲ
Dirbti kušinų-felt dirbtuvėje.

Patyrimas nereikalingas.
NUOLAT; GERA ALGA

BROOKLYN FELT MFG. CO.
1155 Manhattan Avė., 

Brooklyn.
(75)

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

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

 (74)

REIKIA KELETO 
VYRŲ APTARNAVIMAMS

KVIETKŲ AUGINIMO ĮSTAIGOJE
Kreipkitės

RICHTER FLORIST
197-23 47th Ave.
BAYSIDE, L. I.

Bayside 9-3000
(77)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VIEŠBUČIO DARBININKAI
MERGINOS PRIE ELEVEITORIŲ 

PAGE GIRLS
TELEFONŲ OPERATORES 

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
VYRAI VIDAUS RUOŠAI

Gero Algos. Kreipkitės Į Timekeeper
THE BARBIZON

HOTEL FOR WOMEN
110 E. 63rd St. (73'

VYRAI
FABRIKO DARBININKAI

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

AUKŠTA Į VALANDĄ MOKESTIS! 
VIRŠLAIKIAI!

Puikiausios. Darbo Sąlygos

BRAUKYTOJOS
Gera alga, prisideda bonai ir tipai.

Vakacijos. Daliai laiko ir pilnam laikui.
Darbai gaunami New Yorke, Bronx ix*

Brooklyn*.
KREIPKITĖS Į MAIN OFISĄ

MacLEVY SALON
122 E. 42nd St. (Room 303)

(74)

prie
FINISHERS 

suknelių. Gera alga, nuolatini* darbo*.
Kreipkitės 

RENWICK FROCKS 
530—7th Avenue.

(76)

MERGINOS - MOTERYS 
Bendras Fabriko Darbas 

Pradinė alga $26 už 40 valandų 
Dabar nustatyta išdirbti 54 valanda*. 
Laikas ir pusė viršaus 40 valandų. 

Alga už 54 valandas — $30.59. 
Reikalingas paliuosavimo pareiškimas.
STANDARD BRANDS, INC. 

539 Kent Avenue. 
Brooklyn, N. Y.

(74)

BENDRAI PAGELBININKAI
KARINIAM FABRIKUI 
40 Valandų Savaitė

Prisideda 12 valandų viršlaikių už laiką ir

Kings Electro Plating 
252 Java Street, 

GREENPOINT, BROOKLYN.
(73)

%

MERGINOS
DARBAS PRIE CLINICAL 

TERMOMETRŲ;
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

KREIPKITĖS 
GENERAL ENGRAVING CO.

527 RIDGEWOOD AVE., 
BROOKLYN.

(74)

MAŠINISTAI
Tiktai pilniausiai patyrę; gera proga ir 

mokestis.
APEX MACHINE MFG. CO., 53 E. 10th St.

(77)

BRAUKYTOJOS (2) tuojau; patyrusios. 
Laisniuotos; suliesinimo Balione. 

WA. 7-8230.

SHENANDOAH,
Atsišaukiame į visus 

Shenandoah apylinkėje dėl paramos 
Lietuvos žmonėms.

Jau gavome kambarius sunešimui 
drabužių pagelbai Lietuvos žmonių. 
Dabar stokime į darbą rinkti dėl 
karo nukentėjusioms drabužius ir 
kitus daiktus ir neškime jos po an
trašu. 107 E. Center St, Shenan
doah, Pa. Kambariai bus atdari nuo 
10 vai. ryto iki 8-tos vakaro. Jei 
kurie atnešite anksčiau ar vėliau, 
tai prašome palikti peš drg. J. Ku- 
chinską, 115 E. Center St.

Taigi, gavę kambarius neatidėlio
kime darbo. Nacių nukankini ir 
apiplėšti mūsų broliai ir seserys lau
kia mūsų pagelbos. Gelbėkime juos 
kuo išgalėdami ir gelbėkime tuo
jau. — S. Kuzmickas, sekr.

(71-73)
SAN FRANCISCO, CALIF.

Baltijos žmonių svarbus parengi
mas. Lietuviai, latviai ir estonai 
rengia pietus su pamarginimais ir 
šokiais. Kalbūs garsi kalbėtoja Anna 
Louise Strong. Nedėlioj, baland. 2 
d., 1944. Prasidės 1 vai. po pietų, 
Sokol Hali, 739 Page St., S. F. Vi
sas pelnas skiriamas dėl Sovietų 
ligonių. Vietinius ir iš apylinkes vi
sus kviečiame dalyvauti. Įžanga 45c. 
-Komitetas. (73)

BAYONNE, N. J.
Lietuvių Amerikos Ukesų Kliubo 

narių 
įvyks 
1944, 
way,

Susirinkimo tikslas surast būdą, 
pagal kurį būtų galima paakstint 
Kliubo veikimas pritaikant karinėm 
sąlygom. Susirinkimą pradėsime 8 
v. v. Visi nariai kviečiami atsilankyt 
ir nesivėluot dėlei užtikrinimo pa
geidaujamų pasekmių. — J. Zales- 
kas, pirm. (70-72)

atydai! Svarbus susirinkimas 
antradienio vakare, kovo 28, 
Kliubo svetainėj, 329 Broad- 
Bayonne, N. J.

Svarbus Paaiškinimas

SODA FONTANŲ 
DARBININKAI

MERGINOS PRIE SODĖS 
MERGINOS PRIE SANDVIČIŲ 

VYRAI PRIE SODĖS
VYRAI PRIE SANDVIČIŲ
VIRTUVES DARBININKAI

PATYRŲ
Taipgi

Pradiniai mokinami ir apmokamai
PILNA ALGA laike mokinimosi.

Matykite MR, SHIELDS

WHELAN DRUG. CO.
65 WEST 46th St. (PRIE B’WAY) Rm. 311

Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo

STEEL & TUBES DIVISION 
REPUBLIC STEEL CORP.

72 SCOTT AVE. BROOKLYN

ARTI FLUSHING IR METROPOLITAN 
CAR LINES

TAIPGI JEFFERSON ST. STOTIS ANT 
14th ST. SUBVĖS

(72)

Vardai mosčių:
dantų gėlimo, užsiviet- 
ir sustiprina smegenis. 

Rhcumatiškų ir įvairių
Kojų,

Wake Up, America ns!

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
VYRAI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
$25 I SAVAITĘ, NUOLATINIS DARBAS.

VAKACIJOS. KREIPKITĖS Į
HOUSEKEEPER

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

(X)

MOTERYS PAKUOTOJOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Naktiniai šiftai 10 P.M.—6 A.M.
43% VALANDŲ SAVAITĖ

$26.25 Į SAVAITĘ 
Su reguliariais pakilimais

Senai {steigta gamybos įstaiga
Kreipkitės

205 WATER ST., BROOKLYN 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo

(82)

REIKIA VYRŲ
Būtinai Pramonei

PIENINĖJE DIRBTUVĖJE
PAGELBININKŲ 

ARKLINIŲ PRIŽIŪRĖTOJŲ 
VEŽIMŲ MAZGOTOJŲ

SALDAINIŲ PAKUOTOJOS
Daliai Laika ar Pilnam Laikui

Linksmos Darbo Sąlygos
Gera ALGA—NUOLATINIS DARBAS

Dabar trūksta daktarų. Jei žmo
nės turėtų savo namuose gerą oint- 
mentą-mostį kaip M. J. švilpa’s 
Miracle Ointment — Stebuklinga 
Mostis, kuri prašalina daugybę blo
gų ligų, būtų laimingesni. Mostis 
yra keturių (4) rūšių. Aš garantuo
ju duodamas dėžutę vieną dykai, 
kuris pirks didesnę dėžutę, neatida
rys ją į 10 dienų laiko, gaus savo 
pinigus atgal. Tik atsiskaitysiu per
siuntimo lėšas ne daugiau kaip 25c 
—Amerikoj.
No. 1—Nuo 

rijimo
No. 2—Nuo

paviršutinių skausmų: 
Rankų, Pusiau Pečių, Sąnarių 
ir Mažuolių ir tt.

3— Miracle Salve. Ši mostis pra
šalina daugybę įvairių odos 
ligų. Votis, Išbėrimus, Rash, 
Nuo Užsigavimo, Odos, Piles, 
Athlete’s Foot, Gėlimą Ausies, 
Peršalimo, Sinus, nesveikumą 
Nosies, Burnos, Nudeginimo, 
Nušutinimo, Susižeidimo, nuo 
šalčio nušašimo, Skaudėjimo 
Blauzdų, Gėlimo Kornų ir nuo 
daugybes Odos ligų. Tik ne 
nuo vėžio. Už visas minėtas 
Odos ligas, garantiją duodu 
ekstra dėžutę.

Mosčių kaina. 65c ir $1.25.
4— Mostis nuo niežėjimų, švie

žių ir užsisenėjusių ir nuo 
Poison Ivy. Kaina $1.25.

Užsisakyti tuojau, prisiųsdami 
pinigus ar 30c stampomis, o likusius 
apmokėsite C.O.D. Adresuokite se
kamai:

M. J. ŠVILPA,
P. O. Box 73, Sta. A. 

HARTFORD 6, CONN.
Krautuvė — 614 W Zion St.,

No.

No.

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

serga, tas yra sabotažnikas savo svei- 
katos. Tad nebūk toks užsispyrėlis, atsi-i 
lankyk į mūsų krautuvę ir susipažink su 
geru maistu ir vitaminais, būtent: 
Čielų grūdų ruginė, kvietinė, Soya duona 
ir pyragaičiai. Jeigu paprasta kava pada- 
ro Jus nervuotu ir negali naktims užmig- 

Pas mus Sahte gauti Coffee Sub- 
stitute. 100% tikro bičių medaus. Mėsos 

k uvietoje, galite gauti Meat Substitutes, ku-
I I riems atsibodo mėsą yalgyti arba Dakta-
} i ras užgynė. Amerikoje tūkstančiai žmo-
* nių valgo meat substitutes ir jaučiasi pa-

sitenkinę. Taipgi užlaikome “Diabetic ir
< Reducing Diet” maistą, tikrai gero Wheat 

Germ> Brewers Yeast, Vitamin E, ir se- 
dalykėlių ir tabletėlių:

1. ADIRON tabletėlės, kurie jaučiasi vi
sados pavargę arba turi mažakraujystę. 120 tab. $1.50, 300 tab. $3.00.

2. SODEOM tabletėlės dėl Rheumatizmo, Arthritis, Neuritis, 
iš Jūrų žolelių ir daugiau turi mineralų negu vaisiai ir 
300 tab. $2.50.

3. Balanced Brand Vitamin-B-Complex tabletėlės dėl viso kūno 
ir gero apetitto. 250 tab. $2.30, arba dvi bonkos už $4.10.
Balanced Brand Vitamin A ir D Capsules tiems, kurie tankiai slogas 
pagauna žiemą arba vasarą. 100 capsulių $1.50, dvi bonkos už- $2.75. 
SEA-VO-KRA tabletėlės dėl Peptic Ulcers. 100 tab. už $1.50. 
PHOSPHO B tabletėlės nervų sustiprinimui, kurie jaučiasi nervuoti; 
už 500 tab. $1.95.
Balanced Brand P. B. 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. Krautuvė atdara kas dieną nuo 10:30 vai. ryto 
iki 9:00 vakare. Sekmadieniais uždaryta.
Multi Vitamin ir Mineralai; 161 tabletėlės, kaina $2.35. Bet jeigu pirksi šį 
mėnesį, gausi už $1.75, 60c sutaupysi.

VITAL HEALTH
465 LORIMER STR-

sudarytos 
daržovės.

sveikumo

4.

5.
6.
7.

8.

9.

FOODS
BROOKLYN, 6, N. Y

Wake up. Amerl- 
cansl

fflgfnhA Make America’s 
sRarlBĘ answer roar out '

B* over the world.
Every citizen must 

back the United States Army , 
and Navy to victory—back these | 
with work and money. *

Do your part: Buy United 1 
States Defense Bonds and j 
Stamps at your post office, bank, 
or savings and loan association. 
Get Defense Stamps at your re
tail store or from the carrier boy 
of this newspaper.

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

35c

25c

SANDELIS 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 Pūstyriūje .........
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
Lietuviška 

receptų, 
navimui

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

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

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

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

Žolių Arbatos:
Pailių Arbata arba Mostis po 
Nuo Kosulio, Dusulio .... .......... .
Nervų ir nuo Sutukimo, po .......
Inkstų Kraujo Valytojas, po .....
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
Nuo romantiškų sausgėlių ......  60c
Trejanka, stambios šaknys ....... 60c
Nuo Cukrines Ligos .............  85c
Nuo Sutukimo Žoles .................  85c

Visokios Žolės yra pakeliuose su 
nurodymais, kaip jas vartoti.

M. ŽUKAITIS.
884 Dean St.,

35c

20c
15cApie Keplos Kančias 

Virėja su 450 visokių 
kepimui, virimui, ke- 
ir tt.................  1.00

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

60c

85c
85c

ALCOA Reikia Darbininkų
MASPETH, QUEENS

Bile stiprus vyras, norintis mokyti* 
gali atlikti šį darbų.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Nors šis darbas nereikalauja jokio 

ypatingo išsilavinimo, tačiaus jis 
gerai apmokamas.

Pasitarimais su Kompanijos Atstovais 
Kreipkitės Kasdien

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

U.S. EMPLOYMENT SERVICE
of the

War Manpower Commission
šeštos lubos

Bank of Manhattan Bldg.,
Queens Plaza Long Island City

,arba 87 Madison Ave., 
(28th St.) Street office

Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 
pareiškimą.

APTARNAUTOJŲ
Kreipkitės Asmeniškai

HARBISONS’ DAIRIES
FRONT AND DIAMOND STS. 

KENSINGTON & HUNTING PARK AVES.
3325 OLD YORK ROĄD

PHILADELPHIA, PA.

Kreipkitės Tuojau
R. M. HAAN 
CANDY CO.

44-35 21st Street, L. I. City
Ely Ave. & 23rd St.—8th Ave. Sub.

 (78)

MERGINOS - MOTERYS
(76)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACUOS 
NUOLATINIAI DARBAI 

Iš būtinų darbų reikia paliuoaaviMO 
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.

Nuvalymui ir pardavimui paukštienos.
Patyrimas nereikalingas 

$25 Į SAVAITĘ PRADŽIAI 
GREITAS PAKILIMAS IKI $35

Į KETURIAS SAVAITES __

. BROOKHAVEN FARMS .
136-42 Roosevelt Ave., Flushing 

BUS TERMINAL BUILDING
 , (W)

dar-

VYRAI!
VYRAI!
VYRAI!

Gyvybiniai svarbiem kariniam
bam. Reikalingi tuojau. Paprasto 

darbininko darbas.
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA 
VIRŠLAIKIAI TR PAKILIMAI

Kreipkitės į

FLINTKOTE CO.,
PATERSON AVE., PRIE OAK ST., 

EAST RUTHERFORD, N. J.
Važiuokite comfort Bus No. 1, ar 

P. S. Bus No. 16.
Kurie dirbate būtinus darbus

nesikreipkite. (77)
PAPRASTI DARBININKAI

NUOLATINIS DARBAS
Gera alga. Pastoviai 

DAUG VIRŠLAIKIŲ
LAIKAS IR PUSE PO 40 VALANDŲ

SAWDUST SALES CO.
79th PL. & 71st AVE., GLENDALE, L.I.

(73)

BERNIUKAS
Tikra proga išsimokinti pelningo biznio.

GERA ALGA—DIENŲ SAVAITE
Phono Spring

CHARLES
389

7-2210 kasdien, išskiriant 
šeštadien).

F. HUBBS & CO.
Lafayette St.

SHEFFIELD FARMS
(75).

NORI BENDRAM DARBUI 
PIENINIAI DARBININKŲ

PASTERIZAVIMUI 
IR 

ELEKTRAI-GESUI VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

GERA ALGA
Niekus iš karinių pramonių neprivalo kreiptis. 
Kurie kreipsitės iš būtinų darbų, turite atsi

nešti. savo atliekamumo pareiškimų.

KREIPKITĖS TARPE 9 A.M. IR 5 P.M.

206 FRELINGHUYSEN AVĖ.
NEWARK, N. J.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS 4

JOHN WANAMAKER
9th ST. IR BROADWAY

REIKALAUJA
VALYMUI MOTERŲ

5 Dienų, 40 Valandų Savaite
5:30 A.M.—1:30 P.M.

Kreipkitės į Personnel Offisą. 12-tos 1.
Iš būtinų darbų reikia turėti USES 

Paliuosavimų. (75)

SALDAINIŲ PAKUOTOJOS
TUOJAU I DARBĄ 
Nuolatinis Darbas.

Patyrusios ar be patyrimo
Kreipkitės:

J. T. MATCHETT CO.
383 Kent Ave., Brooklyn

Crosslown karas, Broadway ir Kent Ave.
(78)

DIENĄ IR NAKTĮ
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI,

Kreipkite*

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

N. Y. C. (X)

BERNIUKAI—VYRAI
BENDRAM FABRIKO DARBUI

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

reiki turėti paliuosavimo pareiškimo.

INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th St. ir 4th Avp. 9-tos lubos.

(73)

VIEŠBUČIŲ DARBININKES
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
MAUDYNIŲ PRIRUOŠĖJOS
121.25 I SAVAITĘ. KREIPKITĖS Į, 

HOUSEKEEPER

HOTEL ST. GEORGE

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS 

VIRTUVES DARBININKĖS 
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 paliuoaavliao 
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.

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.

MERGINOS-MOTERYS 
FABRIKO DARBAS 

BŪTINOJE PRAMONĖJE 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Proga uždirbti iki $30 į savaitę už 

trumpo laiko.
5 DIENŲ SAVAITE 

MUZIKA JUMS DIRBANT. 
APTARNAUJAMA KAVA.

OPPENHEIMER
430 WASHINGTON ST., N. 

(kamp. Vestry St., arti Canal St.
7 ir 8 Ave. Sub vės) 

Iš būtinų darbų reikia turėti

MERGINOS-MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

Siuvamųjų Mašinų Operatorės Patyrimas Ne
reikalingas. Valdžios Kontraktas. Gera Alga, 

t* toga pakilimams. Iš Būtinų Darbų Reikia 
Turėti Paliuosavimo Pareiškimą.

INTERNATIONAL TAILORING OO.
12th St. ir 4th Ave.
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NwYorko^/fežzfcT7l mos Apie Lietuvius Kariškius
Antradienis, Kovo 28, 1944

LDS Baliuje Smagiai 
Pasilinksminta

Kovo 25-tos vakarą, Laisvės 
salėje, įvyko Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo 1-mos kuo
pos metinis balius. Buvo susi
rinkęs gražus būrys narių su 
savo šeimynomis ir kitų svečių. 
Dalyviai draugiškai ir smagiai 
pabaliavojo.

Kugeliu, dešromis su kopūs
tais ir kitais užkandžiais ir 
karštais gėrimais svečius ap
rūpino O. Malinauskienė, J. 
Augutienė, K. Rušinskienė. 
Šaltaisiais gėrimais — G. Wa- 
resonas. Baliaus suruošime ir 
svečių priėmime darbavosi ir 
grupė kitų narių. Nariai buvo 
pakviesti laiškučiais. Tas ir už
tikrino 
Gražiai 
su geru 
liaus.

baliaus sėkmingumą, 
pasilinksminę, nariai 
ūpu lauks ir kito ba-

Rep.

Sunku Plaukti
“Prieš Srovę”

nar-Yra sakoma, kad tik 
šiaušia žuvis plaukia prieš sro
vę. Kitos pasiduoda tos srovės 
nešamos, nes joms išrodo per 
daug darbo prieš srovę kovo
ti, plaukti.

Tas pat galima pasakyti ir 
apie kai kuriuos žmones, net 
iš pažangiųjų tarpo.

Pereito sekmadienio veikalo 
“Prieš Srovę” repeticijose pa
aiškėjo štai kas:

Vieni iš apsiėmusių veikale 
vaidinti, griežtai atsisakė, o ki
ti, kažin dėl ko nepaiso lanky
tis repeticijose. Toks kai ku
rių draugų pasielgimas, aišku, 
nupuldo ūpą ir kitiems. Susi
daro atmosfera, kad jei nega
lima pasitikėti dabar, pradžio
je, tai kas bus toliau, kuomet 
eisime prie veikalo perstatymo 
ant scenos? Ar bus galima vi
sais vaidylomis pasitikėti ir 
ar nebus per daug laukti, iš 
bent kai kurių, vieningos ko
operacijos?

Man atrodo, kad tokie drau
gai turėtų jaustis atsakomin- 
gais pirmiausiai Lietuvos žmo
nėms nuo karo nukentėjusiems, 
kurių pašalpai yra šis veika
las ruošiamas scenai; turėtų 
taipgi jaustis atsakomingais 
lietuviškam teatrui, kadangi 
jie turi sugabumo vaidinti ir 
nuo jo atsisako; na ir turėtų 
jaustis atsakomingais patys 
prieš save už savo duoto žo
džio neišlaikymą.

Nejaugi mums privatiški da
lykai reiškia daugiau už sušel- 
pimą savo brolių, kurių gyve
nimas dabartiniu laiku yra 
šimteriopai sunkesnis už mū
šy, gyvenančių Amerikoje? 
Arba, ar yra užtektina prie
žastis apleisti savo rolę, jei 
vienas ar kitas iš ko-vaidylų 
mums nepatinka?

Minint, tuos, kuriems jau 
darosi per sunku ištesėti savo 
pasiimtoje rolėje, reikia 
girti kitus vaidylas, kurie, 
daugiau už pirmuosius 
neparankumais, darbais ir 
žiumi apsunkinti, tačiau
apleidžia nei vienos repetici
jos. Gal būtų labai sveika ir 
vienus ir kitus įvardinti. Bet 
šiuo kartu nenoriu užimti per 
daug vietos, tai paliksiu kitam 
kartui.

Beje, šį antradienį “Prieš 
Srovę” veikalo repeticijų ne
bus. Jos įvyks ateinantį sek
madienį, balandžio 2 d., 10 
vai. ryto, Laisvės svet. Visi vai- 
dylos būkite šiose repeticijose. 
Nepadarykime taip, kad dėl 
vieno ar kito draugo apsileidi
mo, daugumos kitų, pasiryžė
lių pastangos nueitų veltui!

Liaudietis.

pa
gal 
yra 
am- 
ne-

Dėl to, kad įvyksta jų šven
tojo Patricko diena, archivys- 
kūpas Spellman leido 
Vorko airiams valgyti 
penktadienį, 17-tą kovo.

New 
mėsą

■

Ė-

Darbiečių Atydai!
Štai, Ką Turi Atydžiai Perskaityti ir Atsiminti!

a

Laivynas Areštavo 
Lakūnus

NOMINACIJŲ (PRIMARIES) DIENA: Kovo 28- 
ta, nuo 3 po piet iki 10 vakaro New Yorko mieste ir 
nuo 12 per pietus iki 9 vakaro užmiesčio apskričiuo
se.

KUR BALSUOSITE? Toje pačioje vietoje, kur 
balsavot pereitą lapkritį.

KAS GALĖS BALSUOTI? Visi tie, kurie balsuo
dami pereitą rudenį užsirašė (enrolled) American 
Labor Party (Darbo Partijos) balsuotojais.

KAIP BALSUOTI Už VISĄ SLEITĄ? Įrašykite 
kryžiuką (X) ratelyje virš to tikieto (kandidatų są
rašo), kurį norite išrinkti.

KAIP VADINSIS JŪSŲ TIKIETAS? United La
bor Party (Apsivienijusios Darbo Partijos) tikietas.

Tai reiškia, kad šis sleitas-tikietas yra užgirtas 
CIO unijų, daugelio geriausių AFL unijų, desetkų 
tūkstančių ILGWU eilinių narių (ILGWU viršinin
kai — dubinskiniai — yra priešingi Darbo Partijos 
apsivienijimui ir bendram šleifui, bet eiliniai nariai 
nori vieningumo). Tas United Labor Party tikietas 
yra užgirtas ir daugelio liberališkų prekybininkų, 
profesionalų, visuomenininkų.

Šiandien Partiniai Piliečiai 
Nominuos Savo Vadovybę

New Yorko mieste ir visoj 
valstijoj šiandien kovo 28-tą 
įvyks partinės nominacijos 
(primaries), kuriose piliečiai, 
užsirašę partijų balsuotojais 
(enrolled voters), galės bal
suoti tų partijų nominacijose.

Balsuojama bus už kandi
datus į valstijinį partijos ko
mitetą ir delegatus į naciona- 
les konvencija.

Demokratų
partijose nėra ginčų, 
kas bus delegatais į 
cijas, tik kai kuriuose 
tuose yra
vadovybės. Reiškia, tų partijų 
bus tik po vieną sleitą didžiu
moje vietų.

Brooklyne tūlas George D. 
Friou, nusistatęs prieš Wiilkie 
ir prieš Rooseveltą, nori kan
didatuoti abiejų partijų tikie- 
tu oficialiai nebūdamas ant 
baloto.

ir republikonų 
dėl to, 
konven- 
distrik- 
vietinėsginčų dėl

Svarbiausis persigrupavimas 
eina Darbo Partijoj, kur da
bar turinčioji savo rankose 
valstijinio komiteto vadeles 
siaura reakcinių dubinskinių 
klika nori ir toliau pasilaikyti 
galioje, neprileidžiant prie va
dovybės unijų, kaip to pagei
dauja CIO unijų vadovybė ir 
eiliniai nariai, taipgi daugelis 
vadų iš AFL ir kitų darbo uni
jų.

Reiškia, Darbo Partija turės 
du sleitus. Vieningųjų darbie- 
čių sleitas vadinasi United La
bor Party si eitu.

Kings ir New York apskri- 
čiuose United Labor Party 
sleitas bus apatinėj vietoj.

Queens, Bronx ir Richmond 
—viršutinėje.

Užmiesčio apskričiuose irgi 
bus vienur 
apatinėj, tad tikriausias būdas 
surasti tikrąjį sleitą yra tėmy- 
ti, kur pridėta žodis United..

Pereitą penktadienį aplink 
Empire State ir kitus miesto 
bildingus skraidė 3 lėktuvai ir 
kai kuriuos žmones gerokai 
pagązdino. Ištyrus, sužinota, 
kad trys lakūnai, buvę išsiųsti 
iš Trenton į Lindeną perskri- 
dinti kariškus orlaivius ir vie
ton grįžti tiesiai namo, suma
nę pasisukti pamanevruoti ant 
New Yorko. Vaikinus suareš
tavo.

Gus Kruzait, saržontas, tar
navęs su mūs oriai vynu, Angli
joje, pareigose tapo sužeistas 
prieš apie porą mėnesių. Nuo 
to laiko randasi ligoninėje. 
Pastaruoju laiku yra parvež
tas gydyti Texas valstijoj. Sa
koma, kad Gus buvo vienati
nis iš lėktuvo įgulos išlikęs gy
vu toje kelionėje.

Saržento Gus tėvai, Laisvės 
kaimynai Kruzaičiai, 56 Ten 
Eyck St., išsiilgusiai laukia sū
naus sugijimo ir su juomi pa
simatymo namie. Ona Kruzai- 
tienė, kario motina, yra veikli 
narė LDS 1-moje kuopoje.

Kritiškiausjs Momentas 
Partijos Istorijoje

Pasirinko CIO Uniją
Otis Elavator Cd., Yonkers, 

inžinerijos darbininkai 222 
balsais prieš 198 pasirinko 
Architects, Engineers, Che
mists and Technicians uniją, 
CIO, Nacionalės Darbo Santy
kių Tarybos pravestuose bal
savimuose.

Martin Balnis prieš tūlą lai
ką tapo sužeistas viduržemi- 
nių jūrų fronte. Apie jo sužei
dimą praneša iš Washington© 
kovo 24-tą dieną išleistame 
skelbime, kuriame minima 366 
sužeistieji, tame skaičiuje 38 
iš didžiojo New Yorko ir apy
linkių. Kiek anksčiau apie 
Martino sužeidimą žinią buvo 
gavusi jo motina Anna Balnis, 
gyvenanti 146-53 105th Avė., 
Jamaica. ž. R.

Anne Baxter jaunutes kaimietes partizanės rolėj 
Hollywoode gamintoj apie Sovietus puikioj filmoj 
“The North Star,” dabar rodomoj RKO ir kituose \su- 
siedijų teatruose.

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker išvakarė
se nominacijų (primaries) pa
žymėjo, kad šios nominacijos 
Amerikos Darbo (Labor) Par
tijai yra kritiškiausios iš visų 
buvusių astuoniais metais tos 
partijos gyvavimo.

Apvienyta, plačių masių uni- 
jistų vadovaujama Darbo Par
tija galėtų be galo daug padė
ti visiems darbo žmonėms ir 
abelnai progresui ne vien tik 
rinkimų metu, bet visada. Tai 
dėl to CIO unijų vadovybė, su 
Ilillmanu priešakyje, griežtai 
reikalavo pervesti partiją visų 
unijų kontrolėm Dabar ji yra 
kontrolėj Dubinskio - Rose - 
Counts - Alfange grupės, tu
rinčios įtakos ir galios tik vie
noj unijoj, ILGWU. Tiesa ir 
toje unijoj gal daugiausia vei
kia tų žmonių galia, ne įtaka, 
kadangi neseniai įvykusiuose 
tos unijos viršininkų rinkimuo
se virš 20,000 narių pasisakė 
prieš tą dubinskinę unijos vir
šenybę, nežiūrint, kad dikta
toriškai vedamoj unijoj tas 
padaryti buvo labai sunku.

Pasilaikymui ir toliau Dar
bo Partijos vadelių savo ran
kose, dubinskiniai naudoja 
Hitlerio raudonąją silkę. Ne-

žiūrint begalinių pastangų ir 
didelių dubinskiniams nusilei
dimų iš vieningumo šalininkų 
pusės, dubinskiniai vieningu
mo šalininkus apšaukė komu
nistais, nors pataikaudami du
binskiniams vieningumo šali
ninkai visai nedėjo komunistų 
į savo United Labor Party slei
tą (tikietą).

Atrodo, kad be botago iš 
balsuotojų pusės dubinskiniai 
neatsižadės skaldytojiško dar
bo, tad geriausią pamoką galė
tų duoti patys darbiečiai bal
suotojai, jeigu jie visi dalyvaus 
kovo 28-tą įvyksiančiose nomi
nacijose (primaries) ir balsuos 
atsargiai, paduodami savo bal
są tik už United Labor Party 
tikietą.

Darbietis.

AFL ir CIO Unijos 
Susitarė

Bil dingų Amatų Taryba, 
Amerikos Darbo Federacijos, 
ir miesto CIO Taryba pasira
šė sutartį, kuria pasižadama 
visokį iškilę klausimai dėl ju
risdikcijos ir visokeriopos 
veiklos spręsti arbitracijos ke
liu, abiejų unijų bendrai pa
laikomame komitete.

viršutinėj, kitur
PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE 

o LIETUVIŠKAS KABARETAS fc; " O STANLEY MISIŪNAS-
I '' SAVININKAS

co.
AVĖ.
St.

Woodward Avenue

SHOP
Savininkas

Karinos

Avenue

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL
147 FOURTH

Arti 14th

Akis Ištiria
GYDYTOJAI

100 ntiOH. unija šapoj 
Tclcf.: GR. 7-7553

i 2519DETROITE: ( 602 Hofmann Bldg..
N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

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.

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER 
K. DEGUTIS, 

Prieinamos 

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
411 Grand St. Brooklyn

rėmė-

antradienį šimtai tūks- 
darbiečių paduos savo 

žinomas kaipo Unity 
yra sudarytas iš atsto- 
38 skirtingų unijų, tu-

All Lady Crosby • 
ensembles in pre-? 

. mentation boxes.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame.

Rei- 
ir

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergrcen 4-6864

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. STagg 2-0788
NIGHT — HAvemeyer 8-1158.

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio 

0 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

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
473 GRAND ST

Prie R.K.O. Republic Teatro

\-‘s-

NO. 070

iamond
J ° N ° C o --------

(Jsist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.

0(

Lovelv.

38 Unijos su Šimtais Lokalų 
Sudaro Darho Unity Sleitą

Tikrasis darbietiškasis Ame
rikos Darbo Partijos sleitas, už 
kurį šį 
tančių 
balsus, 
Sleitas, 
vų nuo
rinčių savo eilėse šimtus loka
lų visoje New Yorko valstijo
je.

Sleito .sudaryme yra prisidė
jusios ne tik miestų unijos, 
bet taip pat farmerių. Į vienin
gumo sleitą įeina ne vien pa
prasto darbo, bet ir profesio-

nalų atstovai, taipgi gerokas 
skaičius liberališkų biznio 
žmonių.

Majoro La Guard i jos padary
tasis po pasitarimo su Ilillma
nu ir su Dubinskiu pareiški
mas, kad Darbo Partijoj turė
tų būti atstovaujama platus 
žmonių judėjimas, matyt, bu
vo padarytas ne be pamato. 
Tą sleitą remia visi, apart Du
binskio vadovaujamos grupėj, 
užkrėstos trockistinėmis skaL 
dytojiškomis pažiūromis.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja am 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka

rietas veselijom, krikštynom 
ir kitkam.

231 BEDFORD AVENUE
BROOKLYN

Telephone: EVergreen 8-9770

Serga senas Laisvės 
jas, šėrininkas ir skaitytojas, 
Charles Mockus, kuris gyvena 
411 Autumn Avenue, Brook
lyn, N. Y. Jis dabar randasi 
Bushwick ligoninėje, Putnam 
Avenue. (Gates Avenue sto
tis ant Jamaica EI). Lankymo 
valandos: nuo 1—3, ir 7—8 
kasdien.

daugiau dežurayimo laikotar
pius kas 20 dienų.

Teisėjas argumentavo, kad 
sumažėjimas departmente dar
bo jėgų ir padidėjęs miestui 
gaisrų pavojus iš priežasties 
padidėjusios karinės veiklos 
daro šį pridedamąjį darbą bū
tinu.

DIAMOND ENSEMBLE
mST ,N

,RSr IN QUALITY

f; o

Both (or

Matched 14K gold

Gaisragesiai Turės Eiti 
Ekstra Pareigas

Gaisragesių Sąjungos reika
lavimas uždrausti gaisragesy- 
bos komisionieriui Walsh įves
ti praktikon pridedamąsias 
gaisragesiams pareigas tapo 
atmestas teisėjo Valente perei
tą penktadienį.

Naujasis patvarkymas pri
siėda gaisragesiams po tris

rings, intricately
fashioned in ro
mantic designs

’65
Weekly. Terms

DIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAIL

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

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

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

ATDARA VAKARAIS.Tel. Stagg 2-2178

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos Mėšlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu
mas, 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 IŠTYRIMAS $2.

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

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS BROOKLYN
282 Union Ave.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-8612




