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didelis sąjūdis. Bu- 
susirinkimas. Jame 
tiesiog iš Lietuvos 
Ezerskis.

Ten įvyko 
vo didelis 
dalyvavo 
partizanas

Tarybų vyriausybė apdova
nojo ordinais 52 lietuvius par
tizanus 1

Tai lietuvių tautos karžy
giai! Amžina jiems garbė!

Bet šitokius karžygius čio
nai lietuviškų kryžiokų 
da vadina “išgamomis” 
davikais.”

spau- 
ir “iš-

Tegul kryžiokai loja. Jiems 
gal reikia ir atleisti, nes jie 
didelėje desperacijoje — des
peracijoje • todėl, kad jų dva
sios tėvui Hitleriui baisiai ne
besiseka.

Lietuvių Literatūros DraugL 
jos sekretorius Domininkas 
šolomskas raportuoja, kad ka
ro bondsų užregistruota Cen
tre už 54 tūkstančius dolerių.

Tai dar labai mažai. Mūsų I 
tikslas bonų supirkti už 175 
tūkstančius dolerių. Dar nei 
trečdalio neturime!

Ką sakote, draugai ?
Tikslą turime pasiekti. Pir

kite karo bonus ir juos užre-' 
gistruokite LLD Centre. Jums Į 
jokių išlaidų nesusidaro. Tiki 
praneškite Centrui bono kiekį1 
ir numerį — and that is all!

Gal labai pavėlavau pasi
girti, bet ir aš turėjau dide
lius velykinius apdūmojimus. 
Dūmojau skaitydamas katali
kų srovės laikraščius — Dar
bininką, Draugą, Ameriką.

Susidarė manyje liūdnos ir 
rūsčios mintys.

Tie laikraščiai šaukia “ale
liuja, aleliuja,” pasakoja apie 
Kristaus garbę, jo teisingumą, 
jo meilę visiems, kad ir di
džiausioms griešninkams.

Bet ten pat, iš kitos pusės, 
pilna didžiausios neapykantos, 
melo ir apgavysčių. Ten pat 
šliaužiojama ant kelių prieš 
hitlerinius barbarus, o bjaurio- 
jami ir niekinami drąsieji ko
votojai prieš juos.

Pamaniau sau : Kristus klai
dą padarė, per anksti prisikė
lė iš numirusių ir nusiskubino 
į dangų. Turėjo palaukti porą 
tūkstančių metų ir prisikelti 
dabar. Dabar jam būtų daug 
gražaus darbo. Pirma, negu 
žengtų į dangų, jis galėtų kle
rikalų spaudą apvalyti nuo fa
šistinio brudo ir apgavysčių, 
melo ir neapykantos.

Tai tokie buvo mano velyki
niai apdūmojimai. Labai mar- 
katni. . .

Ištvirkus ta Amerikos ko
mercinė spauda. žiūrėkite, 
kaip ji prostitutiškai ir išda
vikiškai elgiasi su Kravčenko 
incidentu.

Dabar jau aišku: Kravčen
ko yra dezertyras. Kaipo ka
riui, jam buvo įsakyta grįžti 
atgal į Raudonosios Armijos 
eiles, čia jis buvo atsiųstas tik 
laikinoms pareigoms kaipo 
mechanikas.

Vietoj grįžti, jis išėjo su pra
keikimu Sovietų Sąjungos. Ir 
Amerikos spauda jį globoja, 
jo melus talpina!

Ką pasakytų Amerika, jei
gu Amerikos karys pabėgtų iš 
armijos Kanadoje arba Angli
joje, arba kur nors kitur, kur 
dabar randasi amerikiečių, ir 
jį paimtų globoti Anglijos ar-

(Tąsa 5-me pusi.)

AMERIKOS LAKŪNAI B0M8MWV0 PRŪSIJĄ IR LENKIJAr<\

AMERIKONAI TRIUŠKINO 
LĖKTUVU CENTRUS LEN

KIJOJ IR PRŪSIJOJ
London. — Sekmadienį 

virš 600 didžiųjų Amerikos 
i bombanešių naikino nacių 
' lėktuvų fabrikus Gdynios 
i srity j ir Poznanėj, Lenki
joj, ir Tutowe, Warnemuen- 
de ir Marienburge, Rytinė
je Prūsijoje, tik už trejeto 
šimtų mylių nuo Sovietų 
fronto. Daugiau kaip 1000 
amerikinių ir angliškų lėk
tuvų kovotojų palydėjo 
tuos bombanešius.

Amerikiečiai numėtė iki

Anglai Giną 
Kohimą nuo Ja
ponų Indijoj
New Delhi, Indija. —An

glų komanda nepripažįsta 
priešų skelbimo, būk japo
nai užėmę miestą Kohimą, 
Indijoj. Anglai sako, kad 
japonai tapo atmušti Kohi- 
mos priemiesčiuose.

Kohimą stovi už 30 my
lių į vakarus nuo rube- 
'žiaus tarp Indijos ir Bur
iuos. O 60 mylių į pietus 
nuo Kohimos yra svarbioji 
anglų karo bazė Imphal, so- 
stamiestis Manipuro valsti
jos Indijoj.

Pripažįstama, kad japo
nai pusiau ratu apsupo Ko
himą iš pietų ir rytų šo
nų.

Anglai pasitraukė iš Ta
rnu, prie sienos tarp Bur- 
mos ir Indijos; o toliau į 
pietus japonai pasiekė vieš
kelį į šiaurius nuo Tiddim, 
Burmoj.

Pavojus Geležinkeliui
Didėja pavojus geležin

keliui šiaurrytinė j Indijoj. 
Japonai užėmė pozicijas už 
35 mylių nuo šio geležinke
lio, kuriuom daugiausiai 
buvo pristatoma reikmenų 
amerikiečiams ir chinams 
šiaurinėje Burmoje.

Amerikos oficierių ko
manduojami chinai viduri
niai - šiaurinėje Burmoje, 
tačiau, pastūmė japonus į 
pietus Mogaung klonyje, o 
anglai pamuše priešus at
gal linkui Myitkyinos, ja
ponų tvirtumos ir geležin
kelio stoties, netoli Chini- 
jos rubežiaus.

BOMBARDAVĘ 
VENGRIJĄ

Vengrijos radijas sakė, 
jog talkininkų lėktuvai pir
madienį vėl atskrido bom- 
barduot Budapeštą, to kra
što sostinę, ir Eger, Mik- 
lolcz ir Gyoer miestus Ven
grijoj.

1,800 tonų bombų į vokie
čių lėktuvų dirbyklas tose 
vietose, kur buvo perkėlę 
savo orlaivių fabrikus iš va
karinės ir vidurinės Vokie
tijos. Jungtinių Valstijų 
lakūnai, atskrisdami dau
giau kaip 700 mylių iš An
glijos, tačiau, pasiekė ir pa- 
bėgdintąsias nacių lėktuvų 
dirbyklas.

Negrįžo 31 Amerikos 
bombanešis ir 8 lengvieji 
lėktuvai. Amerikiečių grei
tieji lėktuvai nušovė 20 vo
kiečių lėktuvų; o kiek jų 
nukirto amerikiniai bomba- 
nešiai, dar nepranešta.

10 Amerikos bombanešių 
buvo priversti nusileist pie- 
tinėn Švedijon, bet nusilei
dimas įvykęs be jokių nuo
stolių.

Šiuos žodžius berašant, 
gauta žinia, jog Amerikos 
bombanešiai pirmadienį vėl 
smogė vokiečių lėktuvų 
aikštėm ir geležinkelių sto
tim šiaurvakarinėje Vokie
tijoje, Belgijoje ir Franci- 
joje.

Anglijos lėktuvai naktį 
bombardavo geležinkelių 
stotis ir lėktuvų aikštes ar
ti Paryžiaus ir Lille, Fran
ci jo j. Negrįžo 11 anglų lėk
tuvų. Lengvieji anglų bom
banešiai atakavo Mannhei- 
mą ir kitus karinius mies
tus vakarinėje Vokietijoje.

Naktį iš šeštadienio į sek
madienį amerikiniai lėktu
vai smogė Braunšveigui, 
karinių fabrikų miestui į 
vakarus nuo Berlyno. Pas
kutinėmis žiniomis, ameri
kiečiai tada nušovė 168 na
cių lėktuvus, o savo nustojo 
65 bombanešių ir 32 leng
vųjų lėktuvų.

Amerikiečiai Nukirto 
92 Naciu Lėktuvus

London, bal. 10. —Ame
rikos lakūnai nušovė 92 vo
kiečių lėktuvus, bombar
duodami nacių orlaivių fab
rikus sekmadienį Rytinėje 
Prūsijoj ir vakarinėje Len
kijoje, kaip sako naujesni 
skaičiavimai.

Jungt. Valstijų Lakūnai 
Vėl Atakavo Truką
Perlų Uostas. — Ameri

kos bombanešiai jau 17 sy
kių per mėnesį atakavo 
Truką, japonų salą-tvirtu
mą. Admirolas Nimitz pa
reiškė, kad jie ten “mink
ština” japonų pozicijas, rei
škia, rengiasi įsiveržimui.

Pirmasis paveikslas, parodantis skrendanti tanką nai
kintuvą, neseniai pradėta nacių vartoti rytą fronte. 
Vartoti galingas prieštankines kanuoles lėktuvuose su
manymą pirmieji sugalvoję rusai.

Teherano Sutartis Pagrįsta
Pastoviais Vienybes 

Pamatais, Sake C. Tiuli
— Ameri- 
ministeris, 

kalbėdamas

Washington, 
kos valstybės 
Cordell, Hull, 
per radiją sekmadienį, sa
kė:

“Teherane trys didieji 
talkininkai (Amerika, So
vietai ir Anglija) pilnai su
sitarė dūlei karinių planų, 
reikalingų karui laimėti, ir 
aiškiai pareiškė savo pasi
ryžimą sutartinai veikt tai
kos metu, ši talkininkų su
tartine yra paremta pla
čiais bendrųjų reikalų ir 
troškimų pagrindais, ir ji
nai ilgai pasilaikys.

“Tautiniams mūsų (Ame
rikos) reikalams yra svar
bu stengtis, kad Europoje 
(po karo) būtų įkurta stip
rios, pažangios ir dauguo- 
menes valią išreiškiančios 
valdžios, kurios būtų pasi- 
šventusios gerinti bendra
jai visų žmonių būklei, kaip 
kad ir mūsų valdžia.

“Negali būti jokio susi de
rėjimo su fašizmu ar naciz
mu. Visur turi būti nušluo
ta jų vadai, jų įstaigos ir 
juos remiančios jėgos.”

Kas liečia pokarinius ru-
(Tąsa 5-me pusi.)

VOKIEČIU SUBMARI- 
NAI PRADĖJO SMAR

KIAU VEIKTI
Washington. — Prezid. 

Rooseveltas ir Anglijos 
premjeras Churchillas ben
drai pranešė, jog kovo mė
nesį vokiečių submarinai 
“nuskandino truputį dau
giau mūsų prekinių laivų, 
negu vasaryje, bet mūsų 
laivų nuostoliai tebėra ma
ži, ir mes tebeskandiname 
pilną proporciją' vokiečių 
submarinų.”

Rooseveltas ir Churchil
las pažymėjo, kad nacių 
submarinai ypač puola tuos 
Amerikos ir Anglijos lai
vus, kurie gabena reikme
nis-į šiaurinius Sovietų uo
stus.

“Vokiečiai dar tebeturi 
gana daug submarinų,” sa
ko prezidentas ir premjeras 
Churchillas, “todėl reikės 
dar galingų pastangų prieš 
juos.”

SKALOS “MAIŠE"
UŽMUŠTA VIRŠ

20,000 NACIU
London. — Apsupime į 

vakarus nuo Skalos miesto 
Sovietai per dieną užmušė 
dar 2,400 vokiečių ir suė
mė 200.

Londono žinios teigia, 
jog mažiau kaip per vieną 
savaitę raudonarmiečiai nu
kovė daugiau kaip 20,000 
vokiečių tame Skalos “mai
še.”

Dar 280 Tonų Bombų 
Japonam N, Guinejoj
Australija. — Amerikos 

bombanešiai numetė dar 
280 tonų bombų į japonų 
pozicijas ties Hollandia 
miestu ir kitur šiauriniame 
Naujosios Guinejos ruože.

Anglijos S. Yorkshire 
mainieriai baigia streiką.

SOVIETAI PLEŠKINA BĖ
GANČIUS IŠ ODESSOS .

HITLERININKUS
New Yorke girdėtas Ber- j vienos upės žiočių, užpluk- 

lyno radijas pirmadienio dydami Sovietų kariam ke- 
rytą skelbė, kad vokiečiai, jlią Odesson. Raudonarmie- 
girdi, apleidę Odessą, Juo- čiai, šąlančiame vandenyje 
dosios Jūros uostą, 600,000 dirbdami iki juosmens, grei- 
gyventojų miestą. Odessa tai permetė laikiną tiltą per 
buvo nacių pavergta per tą potvinį, ryžtingai puolė 

nacius ir išmušė juos iš po-pustrečių metų. ]
Dabar laukiama maršalo zicijų pelkėse. 

Stalino specialio praneši- f 
mo apie Odessos atvadavi- 'prasiveržė per tarpkalnių 
m a.

Sovietų artilerija ir la
kūnai įtūžusiai atakuoja 
priešus, besitraukiančius į 
pietų vakarus nuo Odessos.
ODESSA BUVO RAU

DONARMIEČIŲ APGUL
TA

London, bal. 10. — Jau 
vakar Trečioji Ukrainos ar
mija, komanduojama gene
rolo Malinovskio, atėmė iš 
vokiečių Sortirovočnaja ge
ležinkelio stotį, prekinių 
traukinių mazgą, 3 mylios 
į šiaurius nuo Odessos; Vy- 
goda geležinkelio stotį ir 
tuzinus kitų gyvenamųjų 
vietų arti Odessos. O į pie
tų vakarus nuo to didmies
čio, raudonarmiečiai sekma
dienį užėmė pozicijas tik už 
penketo mylių nuo paskuti
nio teliekamo vokiečiam pa
sitraukti geležinkelio per 
Sovietinę Moldaviją į Ru
muniją. Balandžio 9 d. so
vietinė artilerija bombarda
vo tą geležinkelį ir pasi
traukimo spragą. Taigi jau 
sekmadienį Raudonoji Ar
mija pradėjo apgulos žy
gius prieš hitlerininkus O- 
dessoje.

Besistengdami sutrukdyt 
raudonarmiečius, vokiečiai 
tada susprogdino tvenkinį

Sovietų kovūnai taipgi

griovius ir iššlavė hitleri
ninkus iš patogiausių prie
šams gintis pozicijų.

Raudon. Armija 
Apsupa Jassy

Rumunijoje

Jugoslavų Partizanai 
Atgriebė Jajce

London. — Jugoslavijos 
partizanai smarkiai sumu
šė vokiečius Bosnijoj ir at
griebė Jajce miestą, buvusį 
partizanų komandos cent
ra.

Talkininkai Daužo Vokiečiy 
Radijo Tankus Italijoje; 
Užėmė Cassino Poziciją

Neapolis. — Trys nedide- 
nacių tankai, iš tolo vai- 

bangomis,
Ii 
ruojami radijo 
be kareivių juose, buvo pa
siųsti prieš talkininkų lini
ją Anzio srityje, į pietus 
nuo Romos. Talkininkai su
šaudė tuos pilnus sproginių 
tankus pirma, negu jie pa
siekė fronto liniją. Taipgi 
buvo sužalota du didieji vo
kiečių tankai su kareiviais 
juose.

London, bal. 10. — Rau
donoji Armija pusiau ap
siautė Jassy miestą, svarbų 
geležinkelių mazgą šiauri
niai - vidurinėje Rumunijo
je. Antroji Ukrainos armi
ja, komanduojama maršalo 
Konevo, atėmė iš nacių Cu- 
teni geležinkelio stotį, tik 3 
mylios į vakarus nuo Jas
sy. Ši armija taipgi užėmė 
Podu Illoai, 14 mylių į va
karus nuo Jassy; paėmė 
penkias mylias geležinkelio 
ir taip perkirto fašistam 
geležinkeli tarp Jassy ir ki
to geląžinkelių mazgo, Pas- 
cani. O Pascani jungiasi ge
ležinkelis einąs tarp Černo
vicų ir Rumunijos sostinės 
Bucharesto.

Konevo raudonarmiečiai, 
atakuodami vokiečius ir 
rumunus 85 mylių frontu 
tarp Jassy ir Siret, per die- 
ną paėmė 7 geležinkelių 
stotis ir 200 kitų gyvena
mųjų vietovių Rumunijoje.

SOVIETAI ĮSIVERŽĖ 
ČECHOSLOVAKIJON 
Emigracinės cechų val

džios nariai Londone skel
bė, kad Raudonoji Armija 
per Totorių tarpkalnę, Kar
patų kalnyne, jau prasi
veržė į rytinį čechoslovaki- 
jos kampą, užimtą vengrų.

čechų kovūnų brigada, 
kariaujanti po Raudonosios 
Armijos vėliava, buvo vie
na iš pirmutinių įmaršuot į 
Čechoslovakijos žemę.

Iš to kampo jau visai ar
ti Vengrijos lyguma. Sovie
tai oficialiai nieko nesako 
apie šį prasiveržimą.
Raudonoji Armija Puolan

ti Vokiečius Krime
Berlyno radijas sakė, jog 

Sovietų kariuomenė pradėjo 
dideles atakas iš šiaurių į 
Krimo pussalį, tarp Juodo
sios ir Azovo Jūrų. Maskva

(Tąsa 5-me pusi.)
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306 Korespondentai Aprašys
Invaziją

306 amerikiečiai ir britai spaudos ko
respondentai yra akredituoti, paskirti ir 
armijos vadovybių pripažinti — apra
šymui invazijos Europon. Kai kurie sa
ko, jog tai bus visapusiškiausiai apra
šyti kariniai žygiai šio karo metu.

Be abejo, kiekvienas žmogus nekan
triai laukia invazijos ir apie ja aprašy
mų. Tik mes vieno bijome: kad tie spau
dos korespondentai, rašydami apie inva
ziją, rašytų neperdėdami, rašytų objek
tyviai.

Iki šiol, reikia pasakyti, daugeliu at
vejų tūli spaudos korespondentai perdaug 
savo žinias išpūtė, — išpūtė taip labai, 
kad jos suklaidino daugelį skaitytojų.

Amerikos, Anglijos, panašiai, kaip Ta
rybų Sąjungos, karo vadovybės savo 
dieninius karinių veiksmų komunikatus 
išleidžia, reikia pasakyti, kuklius: be 

• perdėjimų, be pasigyrimų. Tačiau, apie 
tuos pačius veiksmus rašo koresponden
tai ir tūli iš jų rašo taip perdedančiai, 
kad skaitytojas esti tik suklaidinamas, o 
ne informuojamas.

Jeigu paimsime mūsų karinių pajėgų 
veiksmus Italijoje ir tūlų korespondentų 
aprašymus apie tuosius veiksmus, tai 
pamatysime, kiek daug blofo buvo pa
skelbta. O tas kenkia visam reikalui — 
kenkia pačiai mūsų kariuomenei, pa
tiems mūsų kovotojams.

Geriau rašyti mažiau, bet teisingiau!

Patrijarchas ir Anglą Arkivyskw 
pas Dėl Vatikano

Tarybų Sąjungos patrijarchas ir Mas
kvos metropolitas Sergiejus aną dieną 
parašė viename laikraštyj (Maskvoje) 
straipsnį religiniais klausimais. Straips
ny j jis laikosi to dėsnio, jog popiežius 

nėra jokis Kristaus vietininkas arba į- 
pėdinis.

Na, o atvykusis į Ameriką Anglijos 
(Yorko) arkivyskupas Garbett pritaria 
tam metropolito pareiškimui.

Atrodo, kad tarp rusų ortodoksų baž
nyčios ir Anglijos ir Amerikos protes
tantų ryšiai sustiprės ir abiejų bažnyčių 
galvos pradės aiškiau pasisakyti dėl Va
tikano, kuris bando krikščionybę sumo- 
nopolizuoti aplink save.

Be abejo, karo metu popiežius gali pa
daryti nemažai gero ir daug žalos, — 
priklauso, kaip jis orijentuosis, kaip jis 
veiks, kaip jis politikaus. Iki šiol Vati
kano politika Jungt. Tautom nešė ža
lą, kadangi jis, Vatikanas, stovėjo ne 
demokratijos, bet fašistinės Ašies pusė
je.

Besivadindamas “Kristaus įpėdiniu,” 
popiežius palaikė fašistus. Tokia jo poli
tika, be abejo, kenkė ne tik pačiam ka? 
talikizmui, bet ir visai krikščionybei. Tad 
visai natūralu, jei pravoslavų ir protes
tantų galvos pradės baksnoti Vatikanui 
pašonėn, kad jis ne tik liautųsi rėmęs 
fašistus, bet kad tuo pačiu sykiu popie
žius liautųsi skelbęsis Kristaus įpėdi
niu.

Kiekvienam aišku, kad, jei šiandien 
Kristus gyventų, tai fašistai jį, kaipo 
žydų tautybės vyrą, užmuštų arba 
laikytų koncentracijos stovykloje.

Kur Politika, o Kur Ne Politika?
Š. m. sausio 22 d. Argentinoje (Bue

nos Aires priemiestyj) įvyko Susivieniji
mo Lietuvių Argentinoje skyrių atstovų 
seimas. Šiam Susivienijimui, matyt, pri
klauso visokių pažiūrų narių. Kiek iš 
viso jis turi narių, sunku pasakyti.

Seimui buvo patiektas organizacijos 
finansinis raportas — patiekė sekretorė 
Genė Pilypaitė. Pasirodo, Susivienijimo 
turtas jau siekia virš 20,000.00 argenti- 
niškų pesų.

Aprašydamas seimo eigą, A. L. “Bal
so” korespondentas Nadas Giedraitis 
(bene bus pats redaktorius Norkus), žy
mi šitokį incidentą:

“Vasario šešioliktos ruošimą 15 balsų 
atmetė, atstovui Stalioraičiui tatai pa
vadinus ‘politika.’ Tikrumoje, neruoši- 
mas tai tikrai galima pavadinti politi
ka.”

Taip, sutinkame su p. Giedraičiu: ne- 
ruošimas irgi galima pavadinti politika. 
Bet šitos rūšies politika organizacijai 
nekenksminga. Pas mus, Jungtinėse Val
stijose, gyvenimas parodė, kad vasario 
16-tos “ruošimuose” pastarųjų trejetos 
metų bėgyj, nieko daugiau nepadaryta, 
kaip pakoliota, pašmeižta Tarybų Są
junga. Matyt, F. Stalioraitis ir kiti, ku
rie balsavo prieš tos dienos minėjimą, 
gerai žinojo, jog ruošėjai bandys paren
gimą išnaudoti Tarybų Sąjungai šmeiž
ti. Todėl jie balsavo prieš ir laimėjo. Iš 
to bus naudos pačiai organizacijai, nors 
kai kurie smetonininkai gal ir nekaip 
dėl to jausis.

Prasti Iš Jų Krikščionys
Kanadiečių Liaudies Balsas (š. m. bal. 

7 d.) rašo:
“Niekaip negalima įsivaizduoti, kodėl 

didžiausiais antidiskriminacijos bilių 
priešais pasirodė religinės organizacijos.

“Katalikų ir kitų religijų vadai visuo
met skelbė, kad tikinčiojo prievolė mylė
ti savo artimą, net ir savo priešą.

“Bet dabar, kada Ontarijos parlamen
tas pravedė įstatymą, draudžiantį bent 
kokį užsipuolimą ant žmonių už tai, kad 
jie yra kitos rasės, sujudo krikščionys 
šaukti, kad pavojus ‘demokratijai.’

“Pereitą sekmadienį Toronte įvyko 
protestonų ir kitokių krikščionių masi
nis mitingas Massey Hall protestui prieš 
tuos bilius. (Federalis kriminalis įstaty
mas irgi norima pakeisti ta kryptimi, 
kad rasinė diskriminacija būtų nusižen
gimu.)

“Išstojimas prieš įstatymus, uždrau
džiančius rasinę diskriminaciją, rodo, 
kad šios šalies krikščionys yra labai pra
sti krikščionys. Jiems svarbu ne meilė ir 
vienybė tarp žmonių, o laisvė niekini
mui ir diskriminavimui rasių.

Labai keista. Tiesiog tikėti sunku, kad 
krikščionys tokiais vienybės ir brolybės 
priešais būtų. Bet jų veiksmas rodo, kad 
jie tani priešingi.”

Ginkluoti 5-sios armijos Vežimai vingiuoja tarp griūvėsią kartą buvusios tvir
tumos Cassino. Dalis miesto vis dar tebesiranda vokiečių rankose, nežiūrint tal
kininkų rekordinio bombardavimo iš sunkiosios artilerijos ir iš lėktuvų. (U.S. Sig-

• nal Corps radiophoto per Federated Pictures).

Kas Ką Rašo ir Sako
LIETUVIŠKŲ KRYŽIO

KŲ GRŪMOJIMAI
Politika turi savo logiką 

Šiame visuotinam kare ne
galima nuolat blevyzgoti 
prieš vieną kurią talkinim 
kę, nepakenkus visoms 
joms. Anksčiau ar vėliau 
logika tokį žmogų išves 
prieš visas Jungtines Tau
tas. Taip dabar lietuviška 
kryžiokų spauda, blevyzgo
dama prieš Sovietų Sąjun
gą, priėjo prie to, kad pa
leido savo’ liežuvį jau ir 
prieš Ameriką ir Angliją. 
Vadinasi, pasidarė atviras 
Jungtinių Tautų priešas ir 
Hitlerio talkininkas.

Ta piktoji spauda tiesiog 
įžūliai grūmoja Amerikai ir 
Anglijai baisiausiomis pa
sekmėmis dėl jų susidėji
mo su Sovietų Sąjunga šia
me kare prieš hitlerinę Vo
kietiją.

Tasai jos grūmojimas pa
virto tiesiogine išdavyste, 
kurstymu Amerikos gink
luotų jėgų prieš vyriausybę 
ir karą. Štai SLA. organe 
Tėvynėje (bal. 7 d.)_ visai 
atvirai išdavikiškai tūlas A. 
M. Augimas šaukia:

Amerikoje gyvenančių lie
tuvių yra skaitomas vienas 
milionas, kas reiškia, kad 
mes esame 132-j i Amerik os 
gyventojų dalis. Lietuviai da
vė Amerikos kariuomenei ne
mažiau 100,000 savo sūnų, 
brolių ar vyrų. Be to, mes 
Karo Bonų išpirkome už 
daug milionų dolerių, neskai
tant kraujo ir aukų Raudo
najam Kryžiui.

Ir tą viską savo antrajai 
tėvynei Amerikai mes duo
dame ne dėlto, kad prigel- 
bėjus atiduoti mūsų, gimtąją 
tėvynę Lietuvą Rusijai. Ne! 
Mes visą tai šiai šaliai davė
me, duodame ir duosime ne 
dėlto, kad visą susiuntus Ru
sijai, kad ji su mūsų pačių 
supirktais ginklais mūsų tau
tą pavergtų. Mes kariaujame 
ir Karo Bonus perkame, kad 
iškariavus pasauliui taiką ir 
demokratybę su tuo suprati
mu, kad kiekviena tauta tu
rės teisės laisvai ir nepriklau
somai valdytis ir gyventi. Tą 
mums garantuoja Atlanto 
čarteris ir todėl mes reika
laujame, kad ta garantija bū
tų pildoma.

Reiškia, lietuviai kariai, 
tie 100,000 mūsų brolių ir 
sūnų Dėdės Šamo unifor
moje, turėtų neklausyti vy
riausybės, turėtų nekariau
ti, nes jie, pagal Auguno at
sišaukimą į juos, kariauja, 
“kad pagelbėjus atiduoti 
mūsų gimtąją tėvynę Lie
tuvą Rusijai!”

Chicagos Naujienos taip 
pat išdavikiškai, tik šiek 
tiek atsargiau, grūmoja 
Amerikai ir Anglijai. Jos, 
pavyzdžiui, sako:

Tačiau negalima ignoruoti 
to fakto, kad Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos laisvei gręsia 
didelis pavojus. Atgijęs Ru
sijos imperializmas nori tas 
šalis pagrobti. Jisai gali su
sitarti su Anglijos imperia
lizmu, kurio apetitai irgi ne
menki. Jeigu tiem dviem im
perializmam pasisektų dar 
“įvesti į pagundą” Jungtines
Valstybes, tai prasidėtų pa
saulio dalinimas tarp perga
lėtojų. Iš karo dėl tautų va
davimo dabartinis pasaulio 
konfliktas pavirstų, grobimo 
karu, — pagal velionio Le
nino receptą: “Grab nagrab< 
lennoje!”

Tai tiesiai iš Hitlerio lek-
sikono. Dabar Hitleris šau
kias į Lietuvos žmones ir 
sako, kad jiems ateina pa
vojus su artėjimu Raudono-, 
sios Armijos., Šaukia tuos 
žmones stoti Hitlerio armi-

jon. Taip tuos žmones tuo 
patim “Rusijos imperializ
mu’’ gąsdina ir Naujienos.

Naujienų redaktorius at
sargesnis už Tėvynės re
daktorių Bajorą ir jojo 
bendradarbį Auguną. Jis 
vienan maišau sukišo ir už
rišo tiktai Sovietų Sąjungą 
ir Angliją. Jungtinės Vals
tijos, jis, sako, galinčios ir
gi būti apgautos ir privilio
tos. Jos, matote, dar nėra 
visai pražuvusios. Grigaitis 
tik netiesioginiai, pasmerk
damas Angliją ir Sovietų 
Sąjungą, ragina kovot prieš 
Ameriką. Bajoras ir Augu- 
nas atvirai ton kovon šau
kia. Toks tarpe jų skirtu
mas.

NELAIMĖJIMAS NEREI
ŠKIA LAIMĖJIMO

Prie kokio apjakimo yra 
priėjęs Keleivio redakto
rius, parodo kad ir pasku
tinės pertraktacijos tarpe 
Soviet. Sąjungos ir Japoni
jos. Amerikos ir Anglijos 
valdžių vyrai ir tų kraštų 
stambioji spauda beveik 
vienu, balsu teigia, kad Ma
skva smarkiai sukirto To
kio. Išvijimą Japonijos iš 
šiaurinio Sachalino skaito 
dideliu Maskvos diplomati
jos laimėjimu. Visi mano, 
kad šis atėmimas iš Japo
nijos žibalo šaltinių yra di
delė ir tiesioginė paspirtis 
Amerikai kovoje prieš Ja
poniją.

Bet ne taip mano St. Mi- 
shelsonas. Jam viskas išei
na atbulai. Ir dabar, kalbė
damas apie šitą įvykį, jis 
pareiškia:

“Vadinasi, šita sutartis 
gali būt naudinga tiktai 
Sovietų Rusijai, bet ne de
mokratinėms valstybėms, 
kurios išgelbėjo Stalino dik
tatūrą iš vokiškojo milita- 
rizmo nasrų.”(Keleivis, bal. 
5. d.).

Kodėl tik Rusijai tas lai
mėjimas? Juk šiame kare 
laimėjimas Rusijos prieš 
Japoniją arba Vokietiją, 
aišku, yra" laimėjimas Ame
rikos, Anglijos ir visų 
Jungtinių Tautų. Ir, iš ant
ros pusės, laimėjimas Ame^- 
rikos prieš Japoniją bei Vo
kietiją yra tiek pat laimėji
mas Sovietų Sąjungos. Nes 
kiekvienas toks laimėjimas 
susilpnina Jungtinių Tautų 
priešus.

Nejaugi Michelsonas dau
giau nusimano už Ameri
kos valstybės sekretorių 
Hull ir prezidentą Roose- 
veltą, kurie šį Sovietų lai
mėjimą skaito laimėjimu 
visų Jungtinių Tautų?

Keleivio redaktoriaus ar
gumentacija labai supuola 
su Hitlerio “principais.” 
Hitleris irgi tvirtina, kad 
laimi tiktai Sovietų Sąjun
ga ir bolševizmas visam 
šiame kare, o Anglija ir 
Ameriką viską prakiša. Va
dinasi, špygų piešybos spe
cialistas Stasys Michelsonas 
tiktai savo žodžiais pakar
toja Hitlerio argumentus 
ardymui Jungtinių Tautų 
vienybės. Arba, kitaip sa
kant, šoka taip, kaip Hitle-
ris groja.

Arba, girdi, Amerika ir 
Anglija išgelbėjo Sovietų 
Sąjungą..Tai kodėl nesaky
ti, kad Sovietai išgelbėjo 

Ameriką ir Angliją iš vo
kiškojo militarizmo?

Šis karas yra vienas, vi
suotinas karas. Tiek Ame-
rika, tiek Anglija, tiek So
vietų Sąjunga išgelbėjo vie
na kitą — Sovietų Sąjunga 
daugiausia to gelbėjimo 
darbo atliko, kaip visi pro
tingi ir bešališki žmonės
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Būrys jugoslavu liuosnorią ant Sovietą žemės pra
tinasi šaudyti iš “tommyguns,” kad geriausia galėtą 
pataikyti j nacius išėjus i frontą laisvinti savo kraštą. 
(Federated Pictures radiophoto).

V-Paštas Nepametė Nei 
Vieno Laiško

Visi dabar sutinka, kad 
svarbiausias faktorius pa
laikyti moralę vyrų ir mo
terų užsienyje yra laiškai 
nuo giminių ir draugų.

Dabar Army and Navy 
Postal Services pabrėžia 
stebėtiną faktą, kad iš dau
giau negu 233,000,000 V- 
Mail laiškų, pasiųstų į už
sienį per 19 mėnesių, kada 
V-Mail pradėtas, nei vienas 
laiškas nepamestas. Ir tas 
visiems įrodo, kad geriau
sias būdas susirašinėti su 
draugais ir giminėms užsie
ny yra per V-Mail.

V-mail yra išradimas šio 
karo. Išsivystymas oro 
transportacijos padėjo šiam 
žygiui, ir išradimas 16-mil- 
limeter filmos, ant kurios 
paprasti laiškai, surašomi 
ant specialių formų, nufo
tografuojami ir sumažina
mi. Ir taip sutaupoma net 
98% vietos, kuri vartojama 
kitiems reikmenims į fron
tą.

Šiandien V-Mail seka A- 
merikos kareivius į visus 
avanpostus visur. Kaip tik 
italų frontai buvo arti Ro
mos atidaryti, taip greitai 
V-Mail ten buvo siunčia
mas. Kada mūsų lėktuvai ir 
laivai pasiekė Marshall Sa
las, tuoj buvo įvesti paran- 
kumai priėmimui V-Mail.

Armijos ir laivyno atsto
vai cituoja du įvykiu, kodėl 
nei vienas V-mail siuntinys 
nepamestas. Kada Pan- 
American Clipper žuvo Lis- 
bone praeitais metais, vis
kas žuvo, išskyrus 300,000 
V-mail laiškų. Filmos laiš
kų žuvo, bet originalai fil
mų buvo šioje šalyje, vėl 
buvo nufotografuoti ir ant
ru kartu išsiųsti.

Kitame atsitikime, kada 
oras sulaikė lėktuvus At- 
lantike, V-paštas buvo siun
čiamas greitu laivu, bet tas 
laivas buvo torpeduotas, ir 
galutinai pasiekė neutralį 
uostą, kur viskas buvo su
laikyta. Uosto viršininkai 
neleido paliuosuoti pašto. 
Tuoj šioje šalyje duplika- 
tas filmų buvo padarytas ir 
kitas lėktuvas vėl nešė laiš
kus. Bet visi kiti laiškai 
dingo, nes nebuvo galima 
reproduktuoti juos.

Todėl, kad V-paštas yra

vartojamos įvairiems tiks
lams — siųsti medikales in
formacijas į įvairias ligoni
nes tolimose vietose, siųsti 
kopijas svarbių brošiūrėlių, 
ir t.t.

Viename atsitikime, pa
gal Armijos Paštą, V-paš
tas padėjo sulaikyti persi
skyrimą. Kareivis Šiaurės 
Afrikoj pavedė teismui per
skyrų bylą todėl, kad negir
dėjo nuo savo žmonos per 
kelis mėnesius. Kada Armi
jos Paštas tyrinėjo, rado, 
kad ir žmona galėjo pasi
skusti. Ji parašė 50 laiškų 
per du mėnesiu ir išsiuntė 
paprastu paštu. Visi buvo 
siunčiami vienu laivu ir tas 
laivas nuskandintas. V-paš- 
tu laiškas buvo pasiųstas, 
paaiškinant kareiviui, kodėl 
nuo žmonos nesulaukė ži
nių, ir dalykas gražiai pa
sitaisė.

FLIS.

Bayonne, N. J.
Klaidos Pataisymas

Laisvės No. 79, korespon
dencijoje iš Bayonne, N. J., 
yra klaida, kur sakoma: “K. 
Čiurlis pardavė 35 tikietus, F. 
Maziliauskas 10 tik.,” ir t.t. 
Taigi, vietoj F. Maziliauskas* 
turi būti F. Muzikevičius par
davė 10 tikietų, ir t.t.

Ir pabaigoje koresponden
cijos, kur sakoma: “LAU Kliu- 
bas turi komisiją išrinkęs, ku
ri renka aukas lietuviams rau
donarmiečiams,” ir t.t. Taigi, 
vietoj lietuviams raudonarmie
čiams turi būti Raudonajam 
Kryžiui, ir t.t.

Vienas iš Rengėją.

Šypsenos
Tarp Draugių

— Ar tu girdėjai, kad 
Marijona susižadėjo?

— Na, ką tu sakai?—ir 
su kuo?

— Sako, kad su kaž ku
riuo savo jaunystės draugu.

— Taip — tai turi būti 
jau pagyvenęs žmogus.

Jis Nebuvo Smalsus
Teisėjas: — Ir dėl ko iš

kilo peštynės, kuriose tam-
toks saugus, Armija ir Lai
vynas pataria, kad visos 
svarbios ir legalės diskusi
jos būtų vedamos per V- 
paštą, o ne paprastu paštu. 
Jau dabar V-pašto formos 

mano ir pripažįsta, nes ji 
iki šiol daugiausia kariavo

sta taip smarkiai apdaužei 
Pumpidrickį?

Kaltinamasis:— Nežinau, 
pone teisėjau, nesu pratęs 
kišti nosį ne į savo reikalą.

Sportininkas
Tėvas su savo mažiuku 

berniuku išeina pavaikščio-
ir daugiausia aukų sudėjo 
ant šio karo aukuro. To ne
mato ir nenori pripažinti 
tiktai tie, kuriems nerūpi 
nei tiesa, nei Jungtim Tau
tų laimėjimas.

ti, paslysta ant ledo ir par
virsta.

Mažasis berniukas, pasi
žiūrėjęs, taria: “Na, na, tė
ve kelkis, o ne, aš pradėsiu 
skaičiuoti.”
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LIETUVIŲ TAUTOS INTELI
GENTIJOS UŽDAVINIAI TĖ

VYNĖS KARO METU
Kaip visuose okupuotuo

se kraštuose, taip ir Lietu
voje, hitlerininkai, siekda
mi kiek galima greičiau iš
naikinti lietuvių tauta, nuo 
pat okupacijos pradžios vi
somis galimomis smurto 
priemonėmis puolė mūsų 
tautinę kultūrų ir mūsų in
teligentijų. Vokiškieji gro
bikai jau nuo kryžiuočių 
laikų gerai žino, kad tauta, 
netekusia savo kultūriniu 
vertybių ir savo šviesuome
nės, yra daug lengviau pa
vergti.

Lietuvos inteligentija per 
kruvinos hitlerinės okupa
cijos metų gerai patyrė vo
kiečių niekšybes. Šiandien 
Lietuvoj jau kiekvienam 
pakankamai turi būti aiš
ku, kokį baisų lietuvių kul
tūros griovimo darbų atli
ko per ta, palyginti, trum
pa laikų vokiškieji okupan
tai. Uždarytas universite
tas, likviduota filharmoni
ja, šimtai neveikiančių mo
kyklų, visiškai suparaly
žiuotas lietuviškų knygų 
leidimas, vokiškiems grobi
kams priversta tarnauti 
spauda, tylinti lietuviška 
daina, merdintis menas ir 
mokslas, į darbo katorgi
ninkus paversta moksleivi
ja, tūkstančiai areštuotų, 
ištremtų Vokietijon, išvežtų 
frontan, numarintų badu ir 
nužudytų mūsų inteligentų 
— toks yra baisusis okupa
cinio meto balansas. Siau
binga mirties ir griuvėsių 
tyla vergovės slogučiu šian
dien užgulė Lietuvos kultū
rinį gyvenimų. Kad tai yra 
taip, turėjo pripažinti net 
okupantams dirbanti spau
da. “Ateitis” pereitų metų 
gegužės mėn. 24-tos dienos 
numeryje rašė:

“Ne vienam dažnai kyla 
klausimas, ar baigiant ket
virtuosius karo metus nėra 
visiškai apmiręs lietuvių 
tautos kuriančiųjų galių 
genijus? Tokiai minčiai iš
kilti sudaro pagrindų ypač 
toji aplinkybė, kad, paly
ginti, seniai bevartėme 
naujai išleistos mūsų rašy
tojų knygos puslapius, re
tai — beveik visiškai ne
tenka išgirsti nuskambant 
naujoms mūsų kompozito
rių kūrinių melodijoms.”

Tegu hitleriniai parsida
vėliai nesielvartauja dėl 
“lietuvių tautos kuriančių
jų galių genijaus” — tų ga
lių jėgų vokiškieji plėšikai 
ir jų bernai dar pajus ant 
savo galvų. Hitleriniai a- 
gentai bando kaltinti lietu
vių inteligentijų kultūriniu 
pasyvumu, tuo būdu steng
damiesi nuslėpti tikrųsias 
dabartinio kultūros gyveni
mo Lietuvoje merdėjimo 
priežastis. “Naujoji Lietu
va” šių metų 98-tame nu
meryje rašė, “kad iš akty
vaus darbo pasitraukė žy
mi dalis garsių rašytojų, 
muzikų, dailininkų ir kitų 
intelektualų,” kad “savotiš
ka kūrybinės apatijos-liga 
susirgo ir provincijos kul
tūrininkai.” šis hitlerinės 
spaudos kaltinimas Lietu
vos inteligentijai iš tikrųjų 
yra tik pagyrimas jai. Lie
tuvių tauta gerai žino, ko
kiu būdu “iš aktyvaus dar
bo pasitraukė žymi dalis 
garsių mūsų intelektualų.” 
Lietuvos inteligentai atsi
sako tarnauti vokiškiesiems 
okupantams. \

Nepasisekus hitlerininkų 
planams su vadinamojo lie
tuvių legiono steigimu, jie 
patys turėjo oficialiai pri
pažinti, kad legionan “pa
šauktųjų registracijos vyk
dymas Lietuvoje, dėl tam 
tikrų intelektualinių sluoks
nių įtakos, buvo neigiamai 
paveiktas”. Dėl to vokiškie
ji okupantai griebėsi repre
sijų prieš tuos intelektuali
nius sluoksnius: daug lie
tuvių inteligentų buvo “izo
liuoti”, universitetas užda
rytas, o “lietuvių švietimo 
reikalams paskirtas ypatin
gas įgaliotinis.”

Lietuvių tauta gerai ži
no, ką pagal hitlerinę ter
minologiją reiškia “izoliuo
ti” ir ’’paskirti ypatingą 
įgaliotinį”. Tai reiškia — 
šimtus naujų mirčių, kanki
nimų, žudynių, tai reiškia 
tūkstančius naujų griovimo 
ir smurto aktų. Jie ir buvo 
paskutiniu metu su žvėriš
ku įniršimu įvykdyti Lietu
voje.

Tačiau šios hitlerininkų 
represijos rodo ir tai, kad 
Lietuvos inteligentija gar
bingai neša pasipriešinimo 
vėliavą kovoje prieš hitle- 
rizmą. Mūsų inteligentijos 
ryžtinga opozicija hitlerinei 
okupacijai ir jos politinis 
sąmoningumas nusipelno 
giliausios pagarbos. Tačiau 
jeigu ligi šiol mūsų inteli
gentija kovojo su vokiškai
siais okupantais daugiau 
pasyviomis priemonėmis, 
atkakliai boikotuodama jų 
grobuoniškus sumanymus 
ir siekimus, tai šiandien y- 
ra atėjęs jau pats metas iš 
pasyvaus pas ipriešinimo 
pereiti į atvirą, bekompro- 
misinę kovą. Raudonoji Ar
mija, triuškindama hitleri
nes divizijas, diena iš die- 

inos vis labiau artėja prie 
Lietuvos sienų. Ateina le
miamoji mūsų tėvynės iš
laisvinimo valanda. Mūsų 
inteligentija turi sutikti tą 
valandą taip pat su ginklu 
rankoje, kaip ją sutinka 
šaunieji Lietuvos partiza
nai, kovojanti Lietuvos liau
dis.
Lietuviai inteligentai! Jūs 

ligi šiol visada garbingai 
atlikdavote savo pareigas 
tėvynei. Ir šį reikšmingą 
istorinį metą dar aukščiau, 
dar ryžtingiau iškelkite sa
vo rankoje kovos vėliavą. 
Tegu ant jos raudono, kaip 
pralietas didvyrių kraujas, 
šilko dar ryškiau suspindi 
didieji mūsų kovos šūkiai: 
“Mirtis vokiškiesiems oku
pantams! Pergalė ir atgi
mimas lietuvių tautai! Te
gyvuoja laisva Tarybų Lie
tuva!”

Kostas Korsakas

Sovietai bal. 5 d. visuose 
frontuose visai bei dalinai 
sunaikino 34 vokiečių tan
kus ir nušovė 44 jų lėktu
vus.

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

t
 10% SAVED 

NOW OR 100% 
TAKEN BY THE 
AXIS LATER I

HIV WAR BONDS

ČUVAŠŲ TAUTOS ATSTOVAI
LIETUVIŠKUOSE KARINIUO

SE DALINIUOSE

Sėdi iš kaires i dešinę: Geriausia čuvašų kolektyvinių 
ūkių brigadiere drg. Juchtanova, LTSR Aukščiausios Ta
rybos Prezidiumo Pirmininkas drg. Paleckis, geriausia ču
vašų fabriko darbininke drg. Fadejeva, LKP (b) CK se
kretorius drg. Sniečkus, geriausio čuvašų kolektyvinio 
ūkio pirmininkas, 67 m. amžiaus drg. Kudašovas. 

--------- m-------------------------------------------------

Jau buvo pranešta apie 
lietuvių karių delegacijos 
atsilankymą Čuvašijoj, kur 
lietuviai buvo gausiai ap
dovanoti. Spalio šventės 
proga tos dovanos buvo ga
benamos į frontą Raudono
sios Armijos lietuviškiems 
daliniams. Čuvašų delegaci
ja lydėjusi dovanas, prieš 
važiuodama į frontą, buvo 
užsukusi į Maskvą, kur jos 
nariai susitiko su mūsų vy
riausybės vadovais ir mūsų 
visuomenės atstovais. Iš 
Maskvos dovanas delegaci
ja traukiniu nulydėjo į 
frontą, lietuviškam Raudo
nosios Armijos junginiui.

Geriausio ču vaši jos ko
lektyvinio ūkio, apdovano
to Raudonąja vėliava, pir
mininkas 67 metų amžiaus 
čuvašas Kudaševas smalsiai 
apžiūrėjo mūsų dalinių mo
derniškus ginklus, ypač 
prieštankinius šautuvus ir 
minosvaidžius. Ir kiti de
legacijos nariai savo amžiu
je nebuvo matę tokių tobu
lų ir moderniškų ginklų. 
Delegatai pareiškė kad jie 
dabar savo akimis įsitikinę, 
kaip puikiai apginkluota, 
aprengta ir aprūpinta Rau
donoji Armija.

Daugumas . lietuviškųjų 
karinių dalinių buvo išvykę 
į pirmąsias fronto linijas, 
todėl delegaciją stovykloje 
sutiko dalinys, kuriam va
dovauja drg. Bidsonas. Prie 
šio dalinio žeminių, iškro
vus dovanas buvo suruoštas 
mitingas, kuriame dalyvavo 
ir kitų mūsų dalinių, kovo
jančių pirmose linijose at
stovai. Lietuvos karius su 
čuvašaįs supažindino Tary
bų Lietuvos Liaudies Ko
misarų Tarybos Įgaliotinis 
Ču vaši jos respublikoje drg. 
Morkūnas.

Čuvašas Kudaševas pa
reiškė, kad jis su dovano
mis važiavo du šimtus pen
kiasdešimts kilometrų ark
liais, o paskui 1200 klm. 
traukiniu kol pasiekęs lie
tuvių dalinius, bet jis tuo 
esąs nepaprastai patenkin
tas ir dabar apie lietuvius 
plačiau papasakosiąs čuva- 
šams. Be to, mitinge dar 
kalbėjo geriausia Čuvašijos 
respublikoje darbininkė Fa
dejeva, geriausia kolektyvi
nio ūkio brigadyrė Juchta
nova.

Lietuvių vardu į čuvašų 
kalbas atsakė Gintautas, 
Mėlynis ir kiti mūsų ka
riai. Jie papasakojo, kaip 
pereitą naktį (iš lapkričio 6 
į 7 d.) mūsų karių būrys 
užklupo vokiečių stambų 
būrį, išdaužė jį, paėmė ke- 
lioliką belaisvių, visokių 
ginklų ir patys neturėjo be
veik jokių nuostolių.

Gintautas pažmėjo, kad 
paskutinėmis dienomis lie
tuviai vėl šauniai įrodė sa
vo narsumą, sunaikindami 
39 vokiečių tankus. Lietuvi
škieji artileristai, Gintauto 
lūpomis, pasižadėjo kovoti 
taip su vokiškais tankais, 
kaip kovojo Koganas, pa- 
mušęs 4 vokiečių tankus 
per vieną dieną.

Paskiau čuvašų tautos 
delegacija aplankė mūsų 
karius ir pirmosiose fronto 
linijose, savo akimis įsitiki
no, kad mūsiškiai sėkmin
gai veržiasi pirmyn ir turi 
šaunių laimėjimų.

Delegacijos nariai, atsi
sveikindami su lietuviškais 
daliniais pasižadėjo dirbti 
dar geriau, kad Raudonoji 
Armija būtų viskuo aprū
pinta ir galėtų greičiau su
triuškinti vokiečius.

J. Šimkus

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS
Trakų apskr. Maudosi 

kraujuose. 1943 metų kovo 
mėnesį į kiekvieną mūsų 
apskrities valsčių buvo at
siųsta po 15-20 vokiečių. Jų 
uždavinys buvo atimti iš 
valstiečių javus ir mėsą. 
Kad įgąsdintų gyventojus, 
atsiųstieji vokiečiai visų 
pirma sušaudė kiekviename 
valsčiuje po 1—6 valstie
čius. Tai buvo dauąiausia 
tie valstiečiai, kurie0 ma
žiausia pristatė vokiečiams 
įvairių produktų. Paskui 
prasidėjo naujos ir naujos 
skerdynės. Semeliškių vals
čiuje, Daugirdiškių seniūni
joje t. m. kovo 3 dieną vo
kiečiai sušaudė valstietį 
Povožajevą, dvi jo dukteris 
ir sūnų. Jie buvo kaltinami 
tuo, kad pas juos tariamai 
užeidinėjo pabėgusieji karo

i belaisviai. Tuo pat laiku 
'vokiečių žandarai, atvykę į 
Trakų vals. Salkininkų kai
mą, suėmė 5 valstiečius ir 
net nepateikę jokių kaltini
mų čia pat juos sušaudė. 
Okupantai maudosi mūsų 
krašto gyventojų kraujuo
se, bet ateis ir jiems galas.

Valstietis.
Kaišedorys (Trakų aps.) 

Okupantai žudo žmones. 
Jau daug mūsų apylinkės 
žmonių susilaukė sau mir
ties iš okupantų rankų. Y- 
pač daugz žmonių jie išžudė 
pirmaisiais okupacijos mė
nesiais. Sušaudytas tarybi
niais laikais buv.Kaišedorių 
mašinų traktorių stoties di
rektorius Visockis, Eišiškių 
valsčiaus vykdomojo komi
teto pirmininkas Stašainis 
ir eilė kitų buvusių tarybų

A. Ijci“

P. Poš-

S. Bra-

Elizabeth ir Linden Mezgėjų 
Veikimas

Kovo 5 d. įvyko mezgėjų 
susirinkimas, kur buvo pada
ryta gerų nutarimų veikimui. 
Iš raportų pasirodė, kad mez
gimo darbas eina smarkiai, 
ateidamos draugės į susirinki
mą atneša mezginius, apkrau
na jais stalą, net £ražu žiū
rėti. šį mėnesį, net draugų vy
rų at,ydą atkreipė mūsų mez
giniai. Jie apžiūrėjo mūsų mez
ginius ir sako: Jūs, draugės, 
vertos pagerbimo už tokį gerą 
ir gražų darbą.

Ačiū draugams vyrams už 
įvertinimą mūsų darbo! Yra 
draugų, kurie jau ne pirmu 
kartu aukoja vilnoms ir ki
tiems geriems tikslams. Dabar 
aukojo :

Po $5: J. Vizbar ir 
banauskas.

K. Pociūnas $3.
Po $2: P. Vaičionis, 

kus, A. Gudaitis.
Po $1: A. Pociūnas,

zaitis, B. Bitė, F. šaulis, V. K. 
Šerelis, K. Indriūnas, S. Lasco, 
J. žižis, L. Slančauskas, J. Za- 
veckas, K. čiurlis, V. Zavi- 
šius, ir A. Lukoševičius. Vi
siems širdingai ačiū!

Kovo 12 d. mezgėjų grupė 
surengė vakarėlį, pelnas ski
riamas Raudonajam Kryžiui. 
Parengimas turėjo įvykti Lin- 
dene, bet iš priežasties nega
vimo svetainės, tai įvyko Eli
zabethe. Nors ant greitųjų bu
vo rengtas, bet pavyko gerai, 
pelno liko $62.90. Ačiū drau
gėms, kurios- prisidėjo prie va
karėlio pasekmingumo. Drg. 
L. Vaičionienė aukojo pyragą, 
kuris davė pelno $7.35. Ačiū 
visoms draugėms, kurios dir
bo.

Po užkandžių drg. M. Bur- 
kauskienė paaiškino tikslą va
karėlio ir paprašė 
kavo sekamai:

M. Barkauskienė
Ražanskai $3.
Palubinskias ir 

po $2.
Po $1 aukojo: J. Brazaitie- 

nė, O. Slančauskienė, S. Bra
zaitis, Bartkienė, P. Vaičionis, 
S. Baltutis, A. Strepeika, A. 
Gudaitis, W. Daivis, F. šalis, 
B. Bitė, D. Krūtis, L. Pociū
nas, Rasimavičienė, Zavikas, 
B. Makutėnienė, A. Bakutis, 
A. Dragon, V. K. šerelis ir 
Draugas.

Po 50c: Vertelienė, M. Už- 
kurienė, J. Vizbar, žižis ir 
Kudirka. •

Po 25c: M. Gilleski ir A. 
Pociūnas. Visiems širdingai 
ačiū! Aukos perduotos Raudo
najam Kryžiui. S. L.

aukų. Au-

E. Bitiene

Ir Mano žodis Apie 
“Kuprotą Oželį” 

Nors vėlai šį rašinį rašau, 
bet manau, kad šis mano raši
nys pasitarnaus mūsų 
koms organizacijoms ir 
jų veikėjams.

Pas mus, Elizabethe, 
laikas atgal LDS 33 kuopa, no
rėdama papildyti savo iždą nu
tarė surengti parengimą, bū
tent partraukti perstatymui 
daug garsintą, daug žadėtą 1- 
mą lietuviškoj dirvoj, lietuviš
koj kalboj judį-filmą “Kupro
tas Oželis,” pagamintą per G. 
Klimą, iš Brooklyn, N. Y.

Kada LDS 33 kuopos komi
sija rengėsi prie darbo, tai 
Laisvėj tilpo vienas gana aš
trus kritiškas straipsnis apie 
“Kuprotą Oželį”, nurodant di
delius trūkumus iš meniško ir 
techniško atžvilgio.

Negana buvo tos kritikos, na 
keletą dienų prieš patį persta
tymą Elizabethe telpa kita la-

broliš- 
koloni-

tūlas

valdžios pareigūnų. Kaiše- 
doryse sušaudyti tėvas ir 
sūnus Trukšinai vien už 
tai,, kad jie tarybiniais> lai
kais buvo kooperatyvo par
davėjais. Taip žudomi mū
sų krašto gyventojai vien 
dėl to, kad jie yra lietuviai, 
kad jie nenori vergauti vo
kiškiems fabrikantams ir 
dvarininkams.

Pilietis.

* 7 v

bai kritiška korespondencija iš 
Great Neck, N. Y., vėl aštriai 
kritikuojant “Kuprotą Oželį.”

G. Klimas, rodos, atsakyda
mas į tai paskelbė Laisvėj, kad 
jis rodys tą filmą Brooklyne 
visai uždyką, tvirtindamas tuo- 
mi, kad viskas gerai.

Tarpe savęs mes diskusavo- 
me ir kalbėjome apie tą kritiką 
ir netikėjome kritikai, vis ma
nėme, kad kartais Laisvėj būna 
daug persūdyta, bet skaudžiai 
apsivylėme.

Ateina diena perstatymo, ko
vo 25 d., Liberty Hali svet., ir 
savo akimis pamatėme “Kupro
tą Oželį.” Na, brolau, tai buvo 
sarmata žiūrėti!

Pats judis kažin kaip ant šo
no nukreiptas, viskas balta, sie
nos 'baltos, ypatos baltos, tik 
vienas katinas kaip tai natūra
liai atrodė ir galima pažinti.

Rodos, visas ypatas 
gana gerai, bet lošime 
negalima.

Tiesa, žodžiai dainų 
bet suprasti negalima, 
siau visus dalyvius ar
tama buvo žodžiai dainų, 
atsakymas buvo “ne!”

Kiti visi paveikslai, kaip tai 
“čigonai” ir kitų valdiškų įstai
gų gaminti judžiai buvo rodo
mi gana gerai ir aiškiai.

Ar tai jau, G. Klimai, nega
lėjai pasitarti bent su “second 
rate” Hollywoodo technikais ir 
menininkais, gamindamas “Ku
protą Oželį”?

“Kuprotas Oželis” galima bu
vo rodyti mažiausiai 35 metus 
tam atgal, tai ga] būtų meniš
kas ir techniškas šedevras, bet 
jau ne šiuo laiku, kada mes ga
lime matyti už tą pat 
puikiai gamintą filmą, 
“North Star.”

žinoma, tilpusi kritika
vėj, adresu G. Klimo, pakenkė 
finansiniai LDS 33 kuopai, 
nors kiti rodomi paveikslai yra 
patartina žmonėms matyti ir 
tikiu bus užganėdinti, bet 
“Kuprotu Oželiu.”

Kodėl Klimui reikia būti 
kiam atbulam, kad statyti 
ve, organizacijas ir vietos 
lonijų veikėjus ant juoko?i

D. K-tis.

Detroit, Mich
Aukos Sovietų Medi kalei.

pažįstu 
pažinti

girdisi, 
Klau

su pran
ta)

kainą 
kaip

Lais-

LLD 52 kp. vajininkų pager
bimo bankiete buvo duotas su
manymas, kad atžymėti Sovie
tų Raudonosios Armijos 26 me
tų sukaktį su parama Medika- 
lei Pagelbai. Tas sumanymas 
gausiai paremtas su nuoširdžio
mis aukomis.

žemiau telpa aukautojų var
dai ir aukų suma.

Vera Smalstienė, vyriausia 
vajininkė, aukojo $10. Po $5: . 
K. Ramanauskas, A. Gotautas, 
ir J. Ulinskas. Geo. Glodinis 
aukojo $4, M. Kvederas $3. 
Po $2: J. Sakalauskas, J. Va
lavičius, M. Šumskienė, J. Ya- 
kas, Geo. Janonis ir J. Palukai
tis. Po $1: J. P. Stakvilai, Geo. 
Jačionis, M. Smitrevičienė, J. 
Laink, V. Kirvela, A. Gailiu- 
šis, E. Kalviu, J. Aranuk, To- 
my Olinskas, M. J. Masys, P. 
Krakaitis, A. Kerutienė, J. 
Kodys, F. Bakaitis, P. Gyvis, J. 
Staniuonis, J. Grigas, U. Pale-" 
vičienė, K. Tvaska, S. Tvarijo- 
nas, J. Miller, J. Paulauskas, 
J. Aldon, J. Smitrevičius, Geo. 
Nausėda, J. Burauskas, J. Mar
kūnas, V. Steponkevičius, J. 
Bražauskas, V. Andriuškevi
čius, J. Liminskas, P. Polaskas, 
E. Juodaitienė, A. Rimša, N. 
Astrauskienė, J. ševelis, J., ir 
M. Alvinai, H. Liedel, ir L. 
Stepas.

Po 50c: J. Galinskas, A. Gy- 
vienė ir smulkių. Viso sykiu 
surinkta $85.05.

Visiems aukautojams taria
me širdingai ačiū už taip gau
sias aukas ir simpatiją dėl to 
svarbaus reikalo.

LLD 52 kp. valdyba per 
vakaro pirm. J. K. Alvinas.

ne

to- 
sa- 
ko-

CLEVELAND, OHIO
Didelis Koncertas

Jau keletas mėnesių atgal 
Amerikos Lietuvių Moterų 
Kliubas ir Lyros Choras nuta
rė bendrai surengti didelį kon
certą užbaigimui žieminio se
zono.

Koncertas įvyks sekmadienį, 
gegužės 14 d., Slovenian sve
tainėje, 15810 Holmes Ave. 
Dalyvaus mūsų vietiniai solis
tai, kurie visuomet sužavėja 
publiką savo gražiom dainom, 
taipgi dainuos abu chorai.

Visi ir visos žinote, kad Cle- 
velando publiką daugiausiai 
linksmina Am. Liet. Moterų 
Choras ir Lyros Choras. Abu 
chorai smarkiai mokinasi nau
jas dainas ir stengiasi, kad už
ganėdinti Clevelando ir apylin
kės lietuvius.

Kadangi dabar karo laikas, 
tai prisieina moterims atlikti 
ne tik daug darbų industrijose,

Senatorius Joseph P. 
Guffey (D. Pa.) Senato 
debatuose dėl kompromi
sinio biliaus priėmimo ka
riams balsavimų klausimu 
pareiškė, jog tai buvo “di
džiausia organizuota rin- 

• kimine vagystė nuo 1876 
metų.’^ (Federated Pic-

bet ir reikia veikti mene, nes 
mišrūs chorai sunku palaikyti.

Prašome, kad visi dainų my
lėtojai dalyvautų šiame kon
certe, būsite pilnai patenkinti 
su programa, matysite daug 
savo pažįstamų ir tuo pat lai
ku linksmai praleisite vakarą.

Ella Ross.

SVEIKATA—TURTAS
Sveikata brangiausias turtas pasaulyj. Be sveikatos nemiela nei gyventi. 

Jeigu tamstą kankina REUMATIŠKI SKAUSMAI, prieš oro permainą 
jauti DIEGLIUS ir NESMAGUMĄ, RANKŲ, KOJŲ SKAUDĖJIMĄ IR 
TIRPIMĄ, ATŠALUSIAS KOJAS, — nelauk ilgai, kad nebūtų per vėlu, 
ale tuojaus pradėk rūpintis apie savo sveikatą. Tamsta esi kapitonas ir 
valdovas ant savęs, tai Ir žiūrėk ir rūpinkis apie save. Tamstos pažystami 
ar kaimynai neprivers tamstos, pats ir tik pats turi rūpintis apie save. 
DEKSNIO GALINGA MOSTIS yra naujai pagerinta ir sudaryta iš skir
tingų kraštų svieto, skirtingų žolių šaknų ir aliejų. Turi savyje galingą 
šilumą, šildydama galingai greit ir stebėtinai, pagelbės nuo minėtų skausmų.

Virš 20 metų kai tūkstančiai Šeimų vartoja DEKSNIO GALINGĄ 
MOSTĮ. Pasekmės yra taip geros, jog turime tūkstančius laiškų iš skir
tingų kraštų, kuriais žmonės dėkuoja už mostį ir tokių laiškų vis daugiau 
ateina kasdieną.

Yra senas ir teisingas priežodis: kas tepa, tas ir važiuoja. Tad jeigu nori 
važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk su Deksnio Galinga Mostinm. Kaina 1-oz. 
75 centai. 2-oz. — $1.00, 4 oz. — $2.00, 16 oz. — $5.00.

PASARGA: Neimkite nei jokių kitų pasiūlymų, bet visada reikalaukite 
ir žiūrėkite, kad būtų užrašyta: - \
Tai tik taip aplankysite tikrąjį į 
Dekens Ointment. 1 “

fPinigų nesiųsk tik parašyk savo vardą, pavardę ir antrašą ir pažymėk 
už kiek ir kiek Deksnio Galingos Mosties reikalauji ir pasiųsk mums šitą 
pagarsinimą, užmokėsi paštoriui C. O. D., kada sKRl
Reikės primokėti kelius centus už persiuntimą.

.....Deksnio Galinga Mostis .... 1-oz

.....Deksnio Galinga Mostis .... 2-oz.

.....Deksnio Galinga Mostis .... 4-oz.

.....Deksnio Galinga Mostis .. 16-oz.
Vardas ir pavardė .......................................................
Gatvė ir numeris .........................................................
Miestas ................................................................... Valstija .............................r

DEKEN’S OINTMENT p. o. box ew, Newark i, n.

DEKEN’S OINTMENT

atneš Galingą

... 75c

.. $1.00
.. $2.00
.. $5.00

■
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(Tąsa)
— Ir kad aš daugiau nebegirdėčiau iš 

jūsų, pone kapitone, tokių atsakymų.... 
Kaip tas, kad jūs negalėjote susidoroti 
su vienu žmogum, kuris ligi šiol tebe-
staugia.

— Ten Zaremba. Sirena turėtų nutil
ti, pone pulkininke.

Mogelnickis ėjo prie durų, neklausy
damas jo.

— Jūs josite kartu.
Sargybinis žandarų kapralas atidavė 

pagarbą ir, kai jie nusileido žemyn, įėjo 
į Vronos kabinetą ir atsisėdo prie tele
fono.

Prieš štabą išsirikiavo raitelių būrys.
Vladislovas Mogelnickis jodinėjo prieš 

rikiuotę, storu užpakaliu prilipęs prie 
balno, visą laiką taisydamasis sidabru 
išsiuvinėtą konfederatę. Pamatęs bro
lį ir Vroną, paspaudė pentinais arklį ir 
suriko, net spiegdamas:

— Būrys rami-i-a-a-i!

Edvardas įkėlė koją į kilpą, stengda
masis lengvai įšokti j balną.

“Senstu, ar kas? Tie Paryžiaus limu
zinai net vaikščioti atpratino,—karčiai 
pagalvojo jis ir susiraukė iš skausmo.— 
O čia dar tas hemorojus! Visiškai ne ka
valeristui...”

Vrona prijojo prie jo.
— Pasižiūrėsime, kokia ten “rimta ne

tvarka”, — ironiškai pasakė Edvardas 
ir pentinais užgavo arklio šonus.

Vladislovas suspiegė komandos žo
džius, ir užpakalyje nesutartinai subil
dėjo kanopos.

Pirmą minią jie sutiko prie vaistinės.
— Kas yra? — griežtai suriko Edvar

das, jausdamas, kaip jo dešinysis anta- 
kys pradėjo šokinėti.

Arčiausiai stovėjo pilna inteligentiškos 
išvaidos ponia, padoriai, bet vargingai 
apsirengusi.

— Čia atvežė tris sužeistuosius... Vie
nai moteriškei akis išmušta,—atsakė ji 
lenkiškai ir kažkaip, lyg jausdamos! kal
ta, nusišypsojo. ,

— Kas juos sužeidė?
Ponia sumišo ir nerado, kaip atsakyti.
— Čia jūsiškiai raiteliai prajojo, pone 

karininke.
— Muša nekaltus žmones, ir tiek...
Vrona šiurkščiai pasuko arklį į tą 

pusę, iš kur pasigirdo balsai.
— Kas taip pasakė?
Minioje prasidėjo judėjimas. Iš užpa-\ 

kalinių eilių jau bėgo.
— Sutvarkykite juos, — iškošė pro 

dantis Edvardas ir pajudino arklį į prie- 
kį.

Minia praskydo prieš jį, kaip minkšta 
tešla, į kurią įkišo kumštį.

— Ei, jūs! Marš namo! Jeigu dar nors 
viena stipena pasirodys gatvėje, tai tegu 
atsisveikina su galva!

— Pone podporučiki, liepkite jiems 
rimbų įkirsti.... — Edvardas išgirdo už 
savo nugaros Vronos įsakymą.

Jis šiurkščiai patempė pavadžius ir 
nujojo.

“Nemaloni toji žandarų tarnyba. Ne
švarus darbas!” — pasidygėdamas gūž
telėjo jis. Tokį pat pasišlykštėjimą pir
mą kartą pajuto, kai pereidamas per 
frontus už apykaklės sugavo utėlę.

Vrona pasivijo jį.
— Aš manau, pone pulkininke, kad 

jums negalima toli nuo būrio atsiskirti. 
Tuoj ponas Vladislovas ten susidoros, ir 
mes trauksime į priekį.

— Na, šiai bandai kol kas pakaks ir 
vieno rimbo, — paniekinamai atsakė 
Edvardas.

— Taip, bet jei kuris sviestų akmenį...
Šauksmai užpakalyje nutilo. Būrys 

artėjo. Gatvė buvo tuščia.
— Anksčiau visa tai atlikdavo polici

ja, o dabar, matyti, patiems teks gatves 
nuo to mėšlo valyti.

Vrona su piktu džiaugsmu nusišypso
jo. “Papratai svetimomis rankomis žari
jas graibstyti, štabo žiurke! Nieko, jie 
tau truputį aplaužys ragus... Palauk, dar 
ne taip bus,” — su kažkokiu malonumu 
pagalvojo kapitonas.

Vrona visą karą praleido apkasuose. 
Du kartus buvo kontūzytas. Per vargą 
užsitarnavo ligi kapitono laipsnio. Ne
vykėlis gyvenime, karo metu sunuožmė- 
jo ligi paskutinės ribos. Jis neapkentė 
pilkos kareivių masės, tačiau taip pat 
neapkentė ir tų, kurie užnugarėje ūžda
mi leido dienas tolimuose štabuose, mie-

stuose, džiaugdamiesi viskuo, kas 
jam buvo neprieinama. Tam jis ne
turėjo nei pinigų, nei ryšių, kurie galė
tų ištraukti jį iš apkasų ten, į užnuga
rį, į svaiginamą ir linksmą gyvenimą. 
Jis net apsidžiaugė, patekęs į austrų ne
laisvę, nes išvengė pavojaus gauti kulką 
į nugarų iš savo kareivių, neapkentusių 
jo už žiaurumą. Austrijoje jį kaip lenką 
pritraukė į savo legioną Pilsudskis. Ir 
Vrona vėl ėmėsi profesionalo žmogžu
džio amato, tiktai kitoje fronto pusėje, 
pakeitęs munduro spalvą ir žvaigždę. 
Kada vokiečiai, nesutardami su Pilsud
skiu, uždarė jį Magdeburgo tvirtovėje 
(žinoma, tą butaforinį kalėjimą ištaigin
gai įrengę), o jo legioną išsklaidė, Vro
na, nenorėdamas ilgiau kovoti austrų 
armijoje, pabėgo į Varšuvą. Varšuvoje 
jį užtiko lenkų karinės organizacijos 
verbuotojai, o vėliau drauge su poručiku 
Zaremba atsiuntė pas Mogelnickį į Vo- 
liniją.

— O štai ir vėl susibūrimas,—su
šuko Edvardas. Vrona pakėlė galvą. 
Sankryžoje, kur susikirto dvi centrinės 
gatvės, prie uždarytos kepyklos, iš tiesų 
buvo tiršta minia. Vrona atsigręžė ir 
mostelėjo ranka. Būrys pasileido šuoliu 
ir išsirikiavo užpakalyje jų.

Iš minios sklido šauksmai:
— Kodėl duonos neparduoda?
— Kas čia yra? Dvėsti iš bado, ar ką? 
Norėdamas duoti būriui kelią, Edvar

das turėjo arba pajoti į šalį, arba prasi
mušti per minią. Jis stipriai užgavo pen
tinais arkį. Karštas arklys atsistojo pie
stu. Išgąsdintų motinų ir vaikų šauks
mai, pasipiktinimo balsai—nesulaikė Ed
vardo. Savimyla neleido jam trauktis. Iš 
įniršimo kandžiodamas lūpas, jis jojo 
stačiai į minią.

— Kur gi jūs? Vaikai... Žiūrėkite, vai
kai! — isteriškai suriko kažkokia mo
teris.

Dusdamas iš užplūdusi o įniršimo, Ed
vardas atsistojo kilpose.

— Ka-a-ardus... — suspiegė Vladislo
vas. "r* <j

Kažkas sučiupo už apinasrio Edvardo 
arklį. Tai buvo paskutinis stumtelėjimas. 
Edvardas išplėšė kardą iš makštų. Dar 
sekunde, ir jis būtų sutriuškinęs akiplė
šos galvą. Tačiau griežtas, įspėjamas 
šauksmas: “Zuruck” — ir prie paties 
arklio sudulavęs raudonas vokiečio ke
purės lankas sulaikė jo ranką. Edvardas 
ištraukė pavadžius. Tiktai dabar minio
je jis pastebėjo kelis vokiečių kareivius, 
o skersgatvyje karinį vežimą, matyti, 
atvažiavusį duonos.

Užpakalyje Vladislovas baigė koman
dą:

— ...lauk!
— Palikt! — bejėgiu pykčiu suriko 

Edvardas.
Vrona taip pat pastebėjo vokiečius. 

Dabar jie stovėjo suglausta eile, perkir
sdami jam kelią, atstatę į priekį sunkius 
šautuvus su uždėtais trumpais durtu
vais. *'

Iš minios beveik nieko neliko. Ji išlak
stė, palikdama laisvą gatvę. Tiktai vie
nas kitas iš drąsiausiųjų stebėjo, kaip 
pasibaigs nelauktas susidūrimas.

Sirena tebekaukė. Ji priminė Edvar
dui kitą pavojų. Kraujas pamažu seko iš 
jo veido. Žinoma, jie gali sumalti tas ke
lias figūras su tamsiai žaliais mundu
rais. Tačiau už jų pečių stovi keturi pa
būklai, šarvuotas automobilis su septy
niais šimtais durtuvų. Teko aukoti sa
vimylą ir ieškoti kompromiso. Tai buvo 
labai sunku. Tačiau išskaičiavimas vi
sada Mogelnickyje laimėdavo.

— Ko jūs norite? — sausai paklausė 
jis tą, kuris nutvėrė jo arklį už apinas
rio. Tai buvo baltaplaukis leitenantas 
mėlynomis trumparegio akimis, kurios 
pro pensnė stiklus atidžiai sekė Edvar
dą.

— Aš noriu, kad jus savo kalaviją įkiš- 
tumėte į makštis.

Edvardas stebėjo, kaip juokingai lei
tenantui kalbant šokinėjo panosėje ūsų 
kuokštelis.

— Jeigu tatai jus jaudina, tai galiu 
jums tą malonumą padaryti, — įgėlė 
Edvardas ir neskubėdamas įkišo kardą 
į makštis, truputį įsipjaudamas pirštą. 
Užspaudęs įpiovimą kitu pirštu, Edvar
das reikšmingai pasižiūrėjo į leitenantą, 
o paskui į kareivius.

(Bus daugiau)

Na, tai pagaliaus ir Pitts- 
burghas užsirekordavo — at
laikė šios apylinkės demokrati
nių lietuvių konferenciją, išdir
bo gerus veikimui planus ir iš
rinko platų iš tinkamų žmonių 
komitetą.

O kas dabar tuojaus reikia 
daryti? Mano ypatiška nuomo
nė, tai, kol dar plėšikai hitle
rininkai neišgrūsti iš mūs tė
vynės Lietuvos, tai reikia pa
sitenkinti pirmiausia gelbėt 
lietuvius pasitraukusius į gilu
mą Sovietų Sąjungos. Mes su
prantame, kad Sovietų valdžia 
ir visa Sovietų Sąjunga kaipo 
tokia, neskriaudžia nei vienos 
tautos žmonių, neskriaudžia to
dėl ir ten gyvenančių lietuvių; 
ten nėra taip, kaip yra buržua
zinėse šalyse, kada eina klausi
mas apie kokią nors pašalpą, 
tai pirmiausia žiūrima, kad po
nai 'būtų viskuom aprūpinti, o 
tik tada, jeigu dar liko koks 
trupinys, tai gal ir kyštels vie
nam kitam biedniokui. Sovietų 
Sąjungoj nėra ponų, o antra, 
ten gyvuoja tikras žmonišku
mas — jeigu ko ir kiek yra, tai 
visiems yra, o jeigu nėra, tai 
visiems nėra.

Sovietu Sąjungai vedant tokį 
sunku ir žūtbūtina kara. Hitle- C i, i. j
rio govėdos pradžioj nuteriojo 
labai plačius Sovietų plotus ir 
ten be galo trūksta visko ir vi
siems, kiekvienas maisto šmo
telis, kiekvienas drabužis, me
dikamentas ar šiaip koks daik
telis reikalingas žmogaus gyve
nime bus neapsakomai įvertin
tas ir sunaudotas. Jau pats gy
venimas patvirtino, kad tai ga
lima padaryti, jau - du Ameri
kos lietuvių siuntiniai pasiekė 
Sovietuose gyvenančius lietu
vius ir jie jau dėkuoja mums 
už tai.

žinau iš pasikalbėjimų su 
žmonėmis, kurie sakydavo: O, 
kaip aš norėčiau kaip nors pa
gelbėti tiems lietuviams, kurie 
kovoja sykiu su raudonarmie
čiais prieš nacius, ale kad nėra 
kaip.

Na, broliai ir seserys lietu
viai, dabar yra ta proga ir ga
lima, taigi gelbėkime, kaip lie
tuvius kovūnus Raudonojoj Ar
mijoj ir ten gyvenančius lietu
vius. Kaip jau minėjau, dabar 
geriausia siųsti pundelius. Pun
delį sudaryti nėra sunku ir nė
ra brangu, atydžiai ruošiant 
pundelį gali sudaryti įvairų ir 
naudingą už 3-4 dolerius, na o 
tiek prisidėti galima kiekvie
nam, nes toks mūsų prisidėji

mas, palyginant su tais vargais 
ir kančiomis, kokias neša mūs 
broliai ir seserys, tai tik mažy
tis krislelis to viso, ką turi per
nešti žmonės Europoje. Gali
ma labai gražų ir naudingą 
pundelį supirkinėti mažiem 
vaikam ir moterims 5c ir 10c 
krautuvėse, tik pasidairykite 
ten ir pagalvokite, kas ir kam 
tinka, o pamatysite, kaip tai 
lengva padaryti, arba, kurie 
turite ypač vaikų išaugtų dra
bužių, nelaikykite jų toliau 
kandims ėsti, o sudėkite į pun
delius (suprantama išvalius ir 
sutaisius) ir siųskite į Lietu
vai Pagelbos Teikimo Komite
tą, 419 Lorimer St., Brooklyn

N. Y.
Jeigu nenorite siųsti ten, 

siųskite ar atvežkite Pitts
burgh© apylinkės išrinktam 
komitetui žemiau . nurodytais 
antrašais, o mes perduosim, kur 
reikia: Pirm. J. Urbonas, 79 
South 19th St., S. S. Pitts
burgh, Pa.; vice pirm. J. Ma
žeikis, 108 Saginaw St., Pitts., 
Pa.; sekr. E. K. Sliekienė, 3121 
Elroy Ave., Pittsburgh 10, Pa. ; 
fin. sek. G. D. Lekavičius, 1317 
Sheffield St., N. S. Pgh., Pa.; 
kas. J. D. Sliekas, 3121 Elroy 
Ave., Pgh. 10, Pa.

Jeigu ypata ar draugija no
rėtų prisidėti prie to svarbaus 
labdaringo darbo, tai čekius ar 
‘M. O.’ išrašykite kasieriaus 
vardu: J. D. Sliekas, o siųski
te fin. sekr. G. D. Lekavičiui, 
1317 Sheffield St., N. S. Pitts
burgh, Pa.

J. D. Sliekas, 
P. D. L. š. K. koresp.

Delegatai, kurie dalyvavo 
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavime, Brooklyne, tai kovo 
26 d. sušaukė konferenciją. 
Dalyvavo geras skaičius dele
gatų. Konferenciją atidarė J. 
Urbonas ir paskyrė mandatų 
komisiją. Kol mandatus tvar
kė, buvo pakviesta D. P. Le
kavičius, J. Mažeika, J. Mi
liauskas ir J. Sliekas pakalbė
ti. Visi kalbėjo apie svarbias 
pareigas ir numatė daug dar
bo konferencijai.

Pirmininku išrinktas F. Ilad- 
zers, sekretorium — J. Sliekas 
ir kitos komisijos. Plačiai ap
tarta, kaip sėkmingiau padėti 
karo laimėjimo žygiams, pa
galbą teikti lietuviams bro
liams ir seserims, kurie yra pa
sitraukę giliau į Sovietų Są
jungą ir pačiai Lietuvos liau
džiai, kaip tik iš ten bus iš-

į,
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MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

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

varyti hitlerininkai razbainin- 
kai.

Po diskusijų prieita išvados, 
kad būtų išrinktas platus ko
mitetas Pittsburgh ir apylin
kės, kuris vadovaus veikimui. 
Į komitetą įeina po vieną nuo 
kiekvienos dalyvaujančios kuo
pos ar organizacijos, o valdy
ba išrinkta iš 7 asmenų. Bus 
paskirtos vietos, kur sunešti 
drabužius ir kitas dovanas.

Pirmininkas paprašė aukų, 
kurių dalyviai sudėjo $35, o 
LLD 33 kuopa buvo prisiun- 
tus $5 su pasveikinimu, tai 
bendrai pasidarė $40. Visi ro
dė didelio noro dirbti tiems 
prakilniems tikslams.

Reporteris.

Italijos Karalius Užleisiąs 
Vietą Sūnui

Sorrento,- Italija. — Italų 
karalius Viktoras Emma- 
nuelis pasižadėjo apleist 
vietą ir pavest karališką
sias teises savo sūnui Hum- 
bertui, kaipo savo pavaduo
tojui. Nes šešios priešfašis- 
tinės italų partijos reika
lauja Viktoro pasitraukimo.

Karalius, tačiau, norėtų 
dar pakaraliauti bent iki 
to laiko, kai amerikiečiai 
užims Romą.

Rochester, N. Y.
Vakarienė ir Šokiai

Lietuvių Draugiškas Politiš
kas Kliubas rengia vakarienę 
ir šokius, šeštadienį, balandžio 
15 d., Gedimino svetainėje, 
575 Joseph Ave. Pradžia 6 :30 
vai. vakare.

Nutarta, kad kiekvienas na
rys dalyvautų, užsimokant už 
tikietą. Taigi, visi kliubo na
riai ir pritarėjai privalome 
darbuotis, kad vakarienė būtų 
kuo skaitlingiausia. Bus ska
naus maisto, gera orkestrą 
grieš šokiams. Visi dalyvauki
te !

Kliubo valdyba 1944 me
tams yra: pirmininkas — Pe
tras Bugailiškis, vice-pirminin- 
kas — Jurgis švedas, finansų 
sekretorius — Juozas Melny- 
kas, kasierius — Juozas Dru- 
seika, protokolų raštininkas — 
Stasys Kiaurakis, pro.-fin. raš
tininkas — Petras Baronas, iž
do globėjai: Petras Andrišiu- 
nas ir Petras žirgulis, maršal
ka — Feliksas Manelis ir ko
respondentas Jonas Baronas.

Prašome narius tą įsitėmyti 
ir kliubo reikalais kreiptis prie 
valdybos narių.

Jonas Baronas.

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant 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 2-8342
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Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

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:

GREEN 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
459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698
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Raudonarmiečiai Apsu 
pa Jassy, Rumunijoj

(Tąsa nuo 1-mo
apie taidar nieko 

ša.

pusi.) 
neprane

Teherano Sutartis Pa 
grįsta Pastoviais Pa

matais, Sako Hull

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Besitra u-šaudo
Atgal Rumunus

Vokiečiai
kiančius
Vienoj Rumunijos fronto 

dalyje tūkstantis atakuoja
mų rumunų ėmė greitai 
trauktis atgal. Tuomet vo-

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
bežius ir Atlanto čarterį, 
tai šis čarteris tik pažymi 
pamatinius talkininkų sie
kimus, bet jis nėra sąrašas 
kokių tai nekeičiamų įsta

tymų ir nesudaro atsakymų 
i • 1 • 1 • 11 • Jkiečiai paleido kulkosyai- j kiekvieną klausimą tarp-

džių ugnį į besitraukian
čiųjų užnugarę. Visus tuos 
rumunus naciai sušaudė, a- 
part 43-jų, kurie pasidavė 
Sovietam nelaisvėn.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

ba Kanados spauda ? Ar Ame
rika toleruotų ?

Ar tos valdžios tokį Ameri
kos armijos dezertyrą toleruo
tų ?

Ne, neglobotų ir netoleruo
tų.

Arba jeigu Sovietų Sąjunga 
priimtų Amerikos armijos de
zertyrą, o Sovietų spauda jo 
piktus pareiškimus, melus ir 
šmeižtus prieš Ameriką tal- 

populiarizuotų. Ką 
pasakytų ? Ką kal- 
Sovietus

pintų ir 
Amerika 
betų apie 
spauda!?

Amerikos

“aukščiau- 
Fortunatas 

Jis stačiai “went
— politiškai kalbant.

tautiniuose santykiuose, 
kaip pareiškė sekr. Hull.

Prancūzų Komitetui Tau
tai Laisvinti bus pripažįs
tama valdyba atvaduoja
mose Francijos srityse, bet 
šis komitetas nebus pripa
žintas tikrąja francūzų val
džia, iki Francijos žmonės 
gaus progą pareikšt savo 
valią pagal pačių francūzų 
konstitucinius nuostatus,— 
sakė Hull, tokiu būdu pra- 
vesdamas prez. Roosevelto 
mintį.

Jis 
stijų 
rąją 
konų 
teiktų valstybės departmen
ts patarimus dėlei pokari
nės tarptautinės politikos.

Sekr. Hull pageidavo, kad 
Italijos valdžion būtų į- 
traukta daugiau žmonių de
mokratinių atstovų, ir pa
kartojo Amerikos pasisiū
lymą tarpininkauti dėlei 
sienų nustatymo tarp Len
kijos ir Sovietų Sąjungos.

kvietė Jungtinių Val- 
senatą sudaryt bend- 

demokratų ir republi- 
senatorių grupę, kuri

Visai suklupo 
sias prezidentas,” 
Bagočius. 
nuts

Tai aišku iš jo pareiškimo 
Keleivyje. Jis ten keikia ir nie
kina komunistus. Juos 
šmeižia išdavikais.

Tiktai lygsvaros netekęs 
speratas gali daryti tokius 
reiškimus ir plūsti žmones, 
rie jam nieko blogo nėra 
darę.

net

de-
pa-
ku-
pa-

PRANEŠIMAI IŠ
KITUR

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD Motery susirinkimas įvyks 

trečiadienį, balandžio 12 d., 8 v. v., 
376 Broadway. Visos draugės daly
vaukite, nes turime aptarti svarbių 
dalykų ir prisirengti prie Naujos 
Anglijos moterų suvažiavimo ir ban- 
kieto, kurie įvyks balandžio 23 d.. 
So. Bostone. — Valdyba. (85-86)

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

12 d. balandžio, 103 Green St., 7:30 
v. v. Draugai, malonėkite dalyvauti, 
yra svarbių reikalų aptarti. Artinas 
vasara, reikia pasitarti apie pikniką. 
Taipgi pasimokėkite mokestis 
Centrą. Šių metų knyga 
bus gatava. Atsiveskite 
narių. — Organizatorė.

i 
neužilgo 

ir naujų 
(84-86)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirfnkimas 

trečiadienį, balandžio 12 d., 8 v. v. 
LDP Kliube, 408 Court St. Draugės 
ir draugai, dalyvaukite šiame susi
rinkime, nes bus daug svarbių daly
kų aptarimui, 
sekr.

įvyks

V. K. Sheralis, 
(84-86)

Svarbus Paaiškinimas
Dabar trūksta daktarų. Jei žmo

nes turėtų šavo namuose gerą oint- 
mentą-mostį kaip M. J. švilpa’s 
Miracle Ointment 
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: Kojų, 
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 
daugybės 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 
karnai:

M. J. ŠVILPA,
P. O. Box 73, Sta. A. 

HARTFORD 6, CONN. 
Krautuvė — 614'Ą Zion St.

J.
Stebuklinga

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

No.

No.

se-

VITAMINŲ IR MAISTO KRAUTUVE
1. Balanced Brand Vitamin—B-Complex tabletėlės viso kūno sveikumui, 

geram apetitui, ir naudinga tiems, kurie turi palinkimą į Chronišką 
Alkoholizmą. 250 tab. $2.30, dvi bonkos už $3.98, arba 1000 už $6.95.

2. KAL-DAK dėl Rheumatizmo, Arthritis, Neuritis, Colitis, ir Žarnų ne- 
tvackumo. Tūkstančiams pagelbėjo, pagelbės ir jums, jeigu bandysi. 
Už 12 uncijų keną $3.00.

3. Balanced Brand VITA-O-IRON tabletėlės dėl sustiprinimo kūno, kurie 
jaučiasi visados silpni, pavargę. 250 tab. $1.50, dvi bonkos už $2.75.

A ir D Capsu- 
slogas pagauna 
Capsulių $1.50,

7.

8.

4. Balanced Brand Vitamin 
lės tiems, kurie tankiai 
žiemą arba vasarą. 100 
dvi bonkos už $2.75.

5. Phospho B tabletėlės nervų sustiprini
mui, kurie jaučiasi nervuoti ir negali 
naktimis miegoti, už 500 tab. $1.95.

6. C. P. L. No. 18 tabletėlės, kuriems 
valgio išpučia vidurius, darosi gazų. 
250 tab. $1.50.
V. H. F. tabletėlės turintiems aukštą 
kraujo spaudimą. $1.50.
P. B. LAX tabletėlės, sudarytos iš 
riausios rūšies žolelių, nuo vidurių 
kietėjimo, vienas7 doleris.
Lebara No. 2 pellets dėl tų, kurie 
spuoguotą veidą, 500 tab. už $1.95.

anglų kalboje, teisingi nurodymai dėl ko žmo-

po

ge-
UŽ-

9. turi

10. Outwitting Illness knyga
nes serga ir kaip pagydyti įvairias ligas lengvu būdu. 273 p., tik $1.25.
Sea-Vo-Kra tabletėlės dėl peptic Ulcers, 100 tab. už $1.50.
Raktas į Gyvenimą lietuvių kalboje knygelės su daugeliu įvairių pa
tarimų ir nurodymų. Apsileidimas būtų neįsigyti tą knygelę. Kaina 1 
doleris, bet prisiusime už 75c; bet jeigu pirksi už $3.50 vitaminų, tai 
gausi veltui tą knygelę.

Maistą ir vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite arba 
kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara kas dieną nuo 10:30 vai. ryto iki 
9:00 vai. vakare. Sekmadieniais uždaryta.

VITAL HEALTH FOODS
465 LORIMER STREET, netoli Grand st., BROOKLYN

11.
12.

6, N

-Stabai
!■' . T? T.™ ••

VYRAI
REIKALINGI VIDURAMŽIAI VYRAI

Proga prisitaikyti pokariniam darbui bedirbant karinį darbą.
PATYRIMO NEREIKIA

Pageidaujama vyrų su mechaniškais gabumais. 
Reikalingas paliuosavimo pareiškimas.

JOHN VERDUIN MACHINE CORP.,
351 Tenth Ave., Paterson 4, New Jersey

(86)

VYRAI NERIBOTO AMŽIAUS
Patyrimas nereikalingas 
Bendras fabriko darbas 

DIENINIAI IR NAKTINIAI ŠIFTAI 
Geros Algos, bonai, prisideda viršlaikiai

ATLAS WASTE MFG. CO.
Cooper Ave. ir Dry Harbor Rd. 

Glendale. L. I.
Matykite Mr. Nunns

(87)

VYRAI—VIDURAMŽIAI
Patyrimas nereikalingas. Lengvas fabriko 
darbas. 50c j valandą, prisideda viršlaikiai, 
• pakilimai, ART CRAYON, 5601 1st Ave., 
Brooklyn, Sea Beach Line iki 59th St. stoties.

 (85)

norinti dirbti metalo dirbtuvėje. 
Karinis Darbas.

HOFFMAN DRYER, 
216 E. 34th St., N.Y.C.

PAPRASTI DARBININKAI
LABAI GERA ALGA 

IR VIRŠLAIKIAI
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo

UNION AIRCRAFT 
PRODUCTS CORP.

380—2nd Ave. (kamp. 22nd St.) N. Y.
(90)

VYRAI.

(87)

CHAUFFEURS 
ŽOLĖS PJOVIKAI

Nereikia iš pirmiau sodininkystės patyrimo.
Geros Algos.

AMŽIAUS 40 IKI 65
Werner & Acker, Inc.

850 JAMAICA AVE., BROOKLYN.
Cypress Hills Stotis ant Jamaica L.

(88)

VYRAI
Grožiniai sodininkai ir trokų vairuotojai.
Gera alga. Nuolatinis darbas apskritus metus.

LEO SCHRAKAMP NURSERIES, 
56-38 210 St. BAYSIDE, L. I. 

BAYSIDE 9-6153

STOUFFER’S

(88)

RESTAURANTAI
PAGELBININKAI ABELNAI 

INDŲ IR PUODŲ MAZGOTOJAI 
BENDRAI PAGELBININKAI 

PATARNAUTOJAI; VALYTOJAI 
Gera Ateitis Darbininkams Su Gerais Norais!

Valgiai ir Uniformos Duodama 
Sekmadieniais ir Šventėmis Nedirbama 
Kreipkitės į Employment Department!} 
Kasdien 10 iki 6 ; šeštad. 9 iki Pietų 

346 Lexington Ave. (40th St.) 1 lub.
(86)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MERGINOS IR VYRAI 
hand bag (ridikulių) dirbtuvei 

Nuolatinis Darbas. 
Puikiausia Proga. Gera Alga.

RONAY
14 E. 32nd St.

(85)

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

35c

25c

20c
15cApie Keplos Kančias 

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

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Kantičkos, Giesmių Knyga 
Kapitonas Fogelis, apysaka 
Girtuoklių Linksmos Dainos .... 
Apie Dangų, Saulę ir žvaigždes 
Mikaldos Pasakojimai ................
Duktė Marių, graži apysaka .....
Duktė Gyvena Pūstynčje .........
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 užsisenėjusio kataro,

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

Visokios Žolės yra pakeliuose su 
nurodymais, kaip jas vartotu

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

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

85c
85c

Mūsą skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

m

VYRAI!
VYRAI!
VYRAI!

VYRAI
BŪTINA PRAMONE

Pokarine Ateitis
IŠMOKINAMI KAIPO

VALYTOJOS

cheminis fabrikas 
REIKALAUJA 

VYRŲ 
' PATYRIMO 

NEREIKALAUJAMA 
BŪTINAS DARBAS

IŠMOKSITE DIRBDAMI
HEYDEN CHEMICAL CORP.

290 River Drive, 
GARFIELD, N. J. 

Nesikreipkite, jei dabar esate prie karinio 
darbo.

(86)

VYRAI
FABRIKAS, ATLIEKĄS 

KARINIUS DARBUS 
REIKALAUJA

Kcletos Vyrų Sunkiam Fabriko 
Darbui.

NUOLATINIS DARBAS 
SU GERA ALGA.

Atsineškite ■' Paliuosavimą.
E. T. TROTTER & CO.
594 JOHNSON AVE.

BROOKLYN, N. Y.
_________________ /________________________ (89)

LAIKRODININKAI
* Patyrę

TAISYMUI IR PERBŪDAVO JIMUI 
Gera Alga. 

Kreipkitės
B. AXLER,

82 BOWERY (ROOM 311)
(89)

APVALYTOJAI
$65 gyventi ant vietos 

iki
$85 GYVENTN KITUR

Apmokamos vakacijos ir šventės,
BETH-EL HOSPITAL

ROCKAWAY PARKWAY & AVE. A. 
BROOKLYN 

Matykite Mr. Charlo.
(85)

TAVORŲ KRAUSTYTOJAI
5 DIENŲ, 40 VAL. SAVAITĖ 

ŠIEK-TIEK VIRŠLAIKIŲ 
GERA ALGA

Pastovūs darbai, automatiški pakė
limai algos, pakilimai, šventes ap
mokamos, paliuosavimai dėl ligos; 
ligoninės priežiūra, grupinė apdrau- 
da, nelaimėje ir ligoje pašalpa.

JOHN WYETH & BRO., INC. 
154—11th Avenue 

(Kampas 22nd St.) 
NEW YORK.

Iš

5

būtinų darbų reikia paliuosavimo
(88)

APVALYTOJAI
DIENŲ, 40 VAL. SAVAITĖ
ŠIEK-TIEK VIRŠLAIKIŲ

GERA ALGA
Pastovūs darbai, automatiški pakė
limai algos, pakilimai, šventės ap
mokamos, paliuosavimai dėl ligos; 
ligoninės\priežiūra, grupinė apdrau- 
da, nelaimėje ir ligoje pašalpa.
JOHN WYETH & BRO., INC.

154—11th Avenue 
(Kampas 22nd St.) 

NEW YORK.
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo

(88)

AUTO MECHANIKAI
MALIAVOJIMO DIRBTUVĖJE 

PAGELBININKAI
Aukšta alga, vakacijos, 

Laikas ir Pusė už Viršlaikius.
FLATBUSH CHEVROLET

240 CLARKSON AVE.,
BROOKLYN.
BU. 4-3201. (88)

SANDĖLIAMS VYRAI 
ir 

CHECKERS-Patikrintojai
NEW YORK DOCK CO.

Kreipkitės
W. J. hickey
Gale Montague St. 

BROOKLYN.

Gyvybiniai svarbiem kariniam dar
bam. Reikalingi tuojau. Paprasto 

darbininko darbas.
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA
VIRŠLAIKIAI IR 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. (88)

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 Ave. 9-tos lubos.

 (89)

RELIEF VYRAS
ELEVEITERINIUOSE APARTM ENT 

NAMUOSE
KEW GARDENS, L. I.

Alga $101 į menesį.
Skambinkite CLeveland 3-8852

(87)

APVALYTOJAI
(NAKTINIAI)

ELEVEITERIŲ 
OPERATORIAI

(DIENINIAI)

DIDELIAM DOWNTOWN BANKUI
SKAITOMAS BŪTINU, SUTEIKIA NUOLA

TINIUS DARBUS UŽ GERĄ ALGĄ. 
DUOSNI ATSITARNAVIMO SISTEMA

KREIPKITĖS 9 A.M.—4 P.M.

33 LIBERTY ST., NEW YORK
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

Pareiškimo.
(88)

VYRAI! Būtinai Pramonei. VYRAI! 
BE PATYRIMO, MOKYTIS 

INSPEKTORIAIS 
PAKUOTOJAIS 

TAIPGI 
PAPRASTI DARBININKAI 
Į VALANDA, VIRŠLAIKIAI IKI 

.VALANDŲ 
GREITI PAKILIMAI

GERA POKARINE ATEITIS 
Kreipkitės kasdien 10—12 A.M. 

DAVID E. KENNEDY 
2nd AVE. GALE 8th ST., BROOKLYN.

(85)

65c 20

, VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIĄI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI 

Iš būtinų darbų reikia paliuosariato 
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.
kreipkitės sekmadieniais 12 iki 5 P.M.arba

1496 Broadway (Times Sq.) N. Y.
(X)

DIENĄ IR NAKT|
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkitės

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

N. Y. C. (X)

MĖSOS DARBININKAI
BENDRAS SANDELIO DARBAS 

L1UGERIAI, KAROTOJAI, PAGELBININKAI 
PATYRĘ AR PRADINIAI

40 VALANDŲ SAVAITE, UNIJINES ALGOS 
LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKĮ 

NUOLATINIS DARBAS GARANTUOTAS 
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 

Amžiaus iki 45 metų
KREIPKITĖS Į MĖSOS DEPARTMENTĄ

H. C. BOHACK CO., INC.
4825 METROPOLITAN AVĖ.

Arti Flushing Ave., Bohack Square, Brooklyn. 
Metropolitan Av. gatvekariu iki Flushing Av. 

Flushing Ave. karu iki Metropolitan Ave.
IŠ KARINIŲ DARBŲ PRISILAIKYKITE 

WMC TAISYKLIŲ.

SHEFFIELD FARMS
NORI BENDRAM DARBUI 
PIENINIAI DARBININKŲ

PASTERIZAVIMUI 
IR 

ELEKTRAI-GESUI VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

GERA ALGA
Niekas 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.

^jdakwiv ••' ■■' Sįį/feii

Chemical Operators; $37.36 
Krovėjams, Pakuotojams, 

$32.16 
48 VALANDOS

XYLON
601 W. 26th St.

DIDELIAM DOWNTOWN BANKUI
Skaitomas Būtinu, Suteikia Nuolatiniui Dar
bus UŽ Gerą Algą. Pilnam Laikui Ar Daliai 
Laiko, Naktimis. Rilnas Laikas, 7:20 P.M. 
Iki 2:50 A.M.; šeštadieniais, 3 Ikįi 8 P.M.

DUOSNI ATSITARNAVIMO SISTEMA

Kreipkitės 9 A. M. iki 4 P. M.
33 LIBERTY ST., NEW YORK CITY
Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 

pareiškimą.

(87)

23 ŠEIMOS,
ANT PIRMŲ

GERA

SUPERINTENDENT
4 AUKŠTŲ. 3 KAMBARIAI 

LUBŲ PRISIDEDA ELEKTRA. 
ALGA. SKAMBINKITE 
DICKENS 2-0504.

(87)

MAŠINŠAPIAI
DARBININKAI

lavinti ir pusiau lavinti 
labai glaudus apskaitliavimas

TEKINTOJAI
Vidaus—viršaus ir iš lauko

GYRŲ IšPJOVĖJAI
Gleason—Fallow—Barber

Coleman—Thread grinders

LATHES
Engine-Turret

Milling Mašinos
Reikalingas Paliuosavimas

MANUFACTURERS
MACHINE & TOOL CO.

277 CANAL ST., N. Y.
N. E. KAMP. BROADWAY

(85)

MECHANIKAI PRIE
TROKŲ — 95c Į VALANDĄ
MECHANIKŲ
PAGELBININKAI
ŠMARUOTOJAI IR
ALIEJUOTOJAI
KALVIAI
Komerciniai
Maliavotojai - Trokų
MAZGOTOJAI
VYRAI GARADŽIUI
APVALYTOJAI

Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo
pareiškimą.

KREIPKITĖS Į MR. RIEGLER
The Motor Haulage Co.,

18 AMITY ST., BROOKLYN.

— 75c

— 70c
-

I

I

- $1
— 70c
— 75c

— 50c Į.

I
I
I

VAL.

VAL.
VAL.

VAL.
VAL.
VAL.
VAL.

Inc.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORĖS
Ar jūs patyrę ? Mums reikia jūsų 100% ka
riniam darbui. Marškonėm darbinėm kelnėm 
siūti. Pagreitinimui pergalės. Aukšta mokes
tis už darbą nuo kavalkų. Geriausi įrengimai 
ir ilgam terminui kontraktas. 30 REIKIA 

prie viena adata mašinų.

TEL. REGENT 4515
arba kreipkitės ištisą dieną į 
SURE FIT PRODUCTS CO. 

AMBER & WESTMORELAND STS. 
Philadelphia, Pa.
___________________________ (90)

STOUFFER’S 
RESTAURANTAI 

VIRĖJOS
KEPĖJOS (Cake, Pie ir Rolls) 
PAGELBININKĖS ABELNAI 

SERVICE PANTRIES 
INDŲ IR PUODŲ 

MAZGOTOJOS 
VALYTOJOS

Valgiai ir Uniformos. Sekmadieniais ir 
Šventėmis Nedirbama

KREIPKITĖS J EMPLOYMENT 
DEPARTMENTĄ

Kasdien 10 iki 6 ; šeštad. 9 iki Pietų 
346 Lexington Ave. (40th) 1-lubos 

(89)

OPERATORĖS
Prie Singer Mašinų. Siuvimui lėlėms 

aprėdalų.
GERA ALGA

NUOLATINIS DARBAS
GEORGENE NOVELTIES, INC.

881 Broadway
ALgonquin 4-0814

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 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI 

Ii būtinų darbų reikia paliuosavlato 
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. 
arba kreipkitės sekmadieniais 12 iki 5 P.M. 

1496 Broadway (Times Sq.) N. Y.
(X)

MERGINOS
LENGVAS FABRIKO DARBAS. 

ŠVARI DIRBTUVE.
GERA ALGA.

VIRŠLAIKIAI. NUOLAT.
Važiuokite busais 8 ar 9 iki Silver Street

SURGITUBE
1516 Jarrett Pl., Bronx.

Sr’įA ■ -friŪč. •; • vAC-Žti-i.

MERGINOS
53 Valandų Savaitė 

Nereikia Stovėti
J. H. BUNNELL & CO.

81 Prospect St.
BROOKLYN

(Arti Brooklyn Tilto)
(87) ‘

MERGINOS & MOTERYS
Lengvam Skalbyklos Darbui 
PATYRIMO NEREIKALAUJAMA

Bus fare apmokama merginoms, gyvenančioms 
lauke iš miesto.

CROWN LAUNDRY SERVICE 
119-10 14th R<1.

College Point, L. I.
_______________________________________ (86) M

OPERATORES, PATYRUSIOS SIŪTI 
IŠTRAUKIAMUOJU SIŪLU.

Viena Adata Singer Mašina. Nuolat.
Gera Alga.

SANDUSKY & BACHRACK, 
636 BROADWAY

(85)

MOTERYS PAKUOTOJOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Rytiniai Šiftai 6 A.M. iki 2 P.M, 
Vakariniai Šiftai 2 P.M. iki 10 P.M. 
Naktiniai Šiftai 10 P.M. iki 6 A.M. 

43% Valandų Savaitė
RYTINIAIS IR VAKARINIAIS ŠIFTAIS 

$24.40 Į SAVAITĘ
Pradžia Su Reguliariais Pakilimais 

NAKTINIAI ŠIFTAI $2€.25 Į SAVAITĘ 
Pradžia Su Reguliariais Pakilimais 

Seniai įsteigta Išdirbimų Įstaiga
Kreipkitės

205 WATER STREET, BROOKLYN 
, Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo

pareiškimo. (»4)

VOKŲ ADRESUOTOM
Adresuoti Rankom 

Sudėjimui į vokus cirkuliarių
5 DIENŲ SAVAITĖ 

371/2 VALANDOS
$18

E. P. DUTTON & CO.
300 4th Ave. (23rd St.) N. Y.

(W
MERGINOS IR MOTERYS
DALIAI IR PILNAM LAIKUI

Fabriko darbui. Šviesu, malonu, švaru ir 
lengva.

LAIKAS IR PUSE UŽ VIRŠLAIKIUS 
Kreipkitės

TRANSOGRAM CO., INC.
(4-tos lubos) 37-18 NORTHERN BLVD., 

L.I. CITY

MOTERŲ 
REIKIA

(90)

1-mam IR 2-ram ŠIFTAM
1-mas ŠIFTAS OPERUOJA 
Nuo 8 A.M. iki 4:30 P.M.
2-ras ŠIFTAS OPERUOJA 

Nuo 4:30 P.M. iki 12:30 A.M.
Kreipkitės

JOHN J.
NESBITT, INC

šta te Road & Rhawn Street 
Holmesburg, Phila., Pa.

VIRĖJOS

<»1)

MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 
SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IB 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

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

Turėti Paliuosavimo Pareišklm*.

INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th St. ir 4th Ave. 9-tos lubos.
__________________________<£>

FABRIKO DARBAS
Patyrimas nereikalingas. Nuolatinis darbas.

60c Į VALANDĄ PRADŽIAI
5 DIENŲ 40 VALANDŲ SAVAITĖ

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

------------------- ———
MERGINOSrMOTERYS

įFABRIKO DARBAS
BŪTINOJE PRAMONĖJE 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Proga uždirbti iki $30 į savaitę už 

trumpo laiko.
5 DIENŲ SAVAITĖ 

MUZIKA JUMS DIRBANT. 
APTARNAUJAMA KAVA.

OPPENHEIMER CASING CO.
430 WASHINGTON ST., N. Y .C. 

(kamp. Vestry St., arti Canal St. StoUs*.
7 ir 8 Ave. Subvgs) 

Iš būtinų darbų reikia turėti palluOMvta*
„ (W)• Z ' -• I

. ■
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NewYoito^/K^llnios Citriniai Vaisiai Irgi 
Gavo Lubas

Migla Trukdė Skraidyti

Pasilinksminkite Sma
gumui Kariaujančio 

Mūsų Jaunimo
Brook lyno LDS 200 kuopos 

Sorority (tai jaunų moterų ir 
merginų dalis tos kuopos) pa
rengimas jau netoli. Mes pra
šome jūsų, kad atsilankytumė
te ir pagelbėtumėte mums pa
daryti šį vakarą pasekmingu.

Jaunos moterys ir merginos 
reguliariai siunčia dovanų pa
kelius LDS kareiviams. Siunti
nėjimui šių pakelių reikia 
laikas nuo laiko sukelti pini
gų, suruošti kokį nors paren- 
gimėlį, kur kiti LDS kuopų 
nariai ir šiaip draugai gali su
eiti, pasilinksminti ir tuomi pa
čiu sykiu mes galime atsiekti 
mūsų tikslą, sukelti kiek nors 
finansų.

Nepamirškite dieną, šį šeš
tadienį, balandžio 15-tą, Lais
vės salėje, 8 valandą vakare, 
įžanga tik 35c. Bus šokiai ir 
visokių gardumynų. Kviečia
me visus, kas tik mėgsta pasi
linksminti, būkite su mumis 
balandžio 15-tą.

Komisija.

Yra Darby Miesto 
Parkuose

Parkų Departmentas skelbia 
samdysiąs 2,500 darbininkų 
sezoniniams darbams, kuriuo
se moka nuo 4 iki $5.50 per 
dieną. Samdo tik piliečius, nuo 
17 iki 69 m. Brooklyne apli
kacijos, žodžiu ar raštu, įteik
ti: Litchfield Mansion, Pros
pect Park West ir 5th St.

Turėjo Didesnius Pelnus
metinė
buvusi 

su 
Ir

Macy krautuvės 
1943 metų apyvarta 
$165,631,161, palyginus 
$161,326,055 1942 metais,
pelnas daug padidėjęs, viso 
gauta $3,732,399 arba $2.25 
per Šerą. 1942 m. pelno buvo 
$1.82 per šėrą.

Laimėjo Metropolitan 
Operos Kontestą

Keturi jauni amerikiečiai 
laimėjo Metropolitan Opera 
Co. Auditions of the Air kon- 
testą, kuriame jie gavo $1,000 
pinigais ir kontraktą dainuoti 
operoj.

Laimėtojai: Morton Bowe 
iš Plainfield, N. J., buvęs li
notype operatorius; William 
Hargrave, baritonas, iš Culver 
City, Calif., buvęs lakūnas; 
Regina Resnik, dramatiškas 
soprano iš New Yorko; Hugh 
Thompson, baritonas, iš Taco
ma, Washington, sūnus Oscar 
Thompsono, newyorkiecio laik
raščio Sun muzikos kritiko. 
Penktas, Angelo Raffaeli, te
noras, iš Chicagos, gavo $500 
ir pagal nuožiūrą gal bus pa
kviestas dainuoti operoj.

Konteste, ėjusiame per ke
turias savaites, dalyvavo daug 
dainingo Amerikos jaunimo.

Pravažiavęs raudonas švie
sas, trokas smogė keleivinėn 
mašinon Bronxe ir sužeidė joj 
važiavusius Edward ir Jennie 
Rice, 63 ir 58 m.

Laisvė Vėl Turi Medaus
Buvome pritrūkę medaus. 

Dabar vėl gavome. Parsiduo
da 3 svarai už $1.20, 5 svarai 
už $2.

PARDAVIMAI
Parsiduoda keturių kambarių ra

kandai, visi nauji, tik metai kaip 
dėvėti. Taipgi parsiduoda ir šaldy
tuvas. Kas nori pirkti, ateikite pa
matyt. Antrašas 319 So. 4th Street, 
Brooklyn, N. Y. Apt. 6 Galima ma
tyt nuo 8 ryto iki 8 vakaro. (83-85)

Raudonasis Kryžius
Dėkoja Laisvei

Baigiantis Raudonojo Kryžiaus Karo Fondo šiemetiniam va
jui, didžiojo New Yorko vajaus vedėjas pareiškė dienraščiui 
Laisvei padėką sekamu laiškučiu :
Mr. Roy Mizara
Laisve-Daily
46 Ten Eyck St.

Dear Mr. Mizara:
I cannot leave my desk after this great drive without ex

pressing to you my personal appreciation and that of the Red 
Cross for the very outstanding service you gave in advertising 
this campaign.

I am sure, when 1 am able to give the total to the
press, you will see what an outstanding contributiolffihe ad
vertisers gave to the Red Cross 1944 War Fund.

With personal regards—
Sincerely,

Mrs. Henry Breckinridge, Chairman
Advertising Space Bureau.

FILMOS
“Ukraine in Flames”

Produced under the general su
pervision of Alexander Dovzhenko. 
Film synopsis J. Solutseva
Directors J. Solutseva and

J. Andcyenko 
Cameramen:

V. Afanassiev, K. Bogdan, N. Bykov, 
B. Vakar, M. Glieder, M. Holbrikh, 
J. Goldstein, E. Efimov, J. Zapo- 
rozhky, M. Kaspi, P. Kassatkin, J. 
Katzman, V. Komarov, J. Kuhn, G. 
Mogilevski, V. Orhankin, V. Roga- 
chevsky, S. Semyonov, V. Smorodin, 
J. Sofyin, S. Shelnin, V. Statland, S. 
Urusevsky, V. Frolenko.
Commentary by Alexander Dovzhenko 
English version by Alexander Werth 

Narration by Bill Downs,
CBS Correspondent.

Music by D. Klebanov and 
A. Shtogarenko.

Military consultant: 
Maj. Gen’l S. Platonov.

Produced by Central and Ukrainian 
. Newsreel Studios.
Dabar rodomoji Stanley Te

atre, 7th Ave ir 42nd St., New 
Yorke, Sovietų filmą “Ukraine 
In Flames,” tai rauda žmonių 
ir žemės, šaukiančių keršto ci
vilizuotos gadynės pabaisoms 
naciams. Tai dokumentas, 
ris per šimtmečius ateityje 
krės žmones neapykanta 
baisenybių kaltininkams 
kiečiams.

Iš pradžių filmos parodoma 
laimingos pirmkarinės dienos 
Sovietų Ukrainoje. Laukai liū
liuoja nokstančiais kviečiais, 
štai ir linksma pjūtis, aidin
čios žavingos pabaigtuvių dai
nos. Kitur vėl žieduos skendė
ją sodai, grakščios jų užveiz- 
dos ir vaisių surinkėjos mer
gelės. Didingi ir gražūs Ukrai
nos miestai su istoriškuoju Ki
jevu priešakyje, ir kiti vaizdai. 
O paskui — naciai, žmonių 
kančios, mirtys, ir kova, amži
na kova ir viltis pergalės, žo
džiu, parodoma tūkstančio 
dienų kova Ukrainos žemėje.

Pagaliau parodoma sunkiai 
iškovotos, bet didelės perga
lės. Raudonoji Armija, o kar
tu ir masės ukrainų masiniai 
grįžta paskui Raudonąją Ar
miją iš užfrontės, su partiza
nais iš girių, išblaškytos šei
mos nariai keleriopais keliais 
grįžta į savo gimtąjį kaimą, 
čia linksmi susitikimai su iš
likusiais, čia ir plieninę ištver
mę gniaužianti kęsmai, kada 
randa nukankintus vaikus ir 
kitus mylimuosius.

Būk stiprus-stipriausis, o vis 
vien tavo blakstieną suvilgys 
ašara, kada filmoje seksi tuos 
žmones grįžtant į savo kai
mą. Ten pamatysi mažais be
būnant pasenusius vaikus. Iš
girsi universiteto profesoriaus 
senuko liūdymą, kaip jo bran
gūs bendradarbiai krito nuo 
nacių budelių už tai, kad ne
sutiko padėti engti, išduoti sa
vo žmones. Pamatysi į griuvė
sius paverstus ukrainiečio na
mus ir prisiminsi savo gimtąją 
bakūžę, kurioj palikai brangų 
brolį ir gal dar sen^ tėvą ir 
motiną. Pamatysi prie Khar- 
kovo atkastą Babi Yar ravą, 
kur gyvais suversta ir užkas-

k il
su- 
tų 

vo-

TEATRAI
ta 14,000 civilinių ir raudon
armiečių belaisvių ir pasivaiz- 
duos tau tuo patim kartu Lie
tuvos Šimaičiai, jos upeliai ir 
ravai, kurie taipgi pakilę ta
vųjų krauju. Ir tai matyda
mas prisieksi kerštą, nes su
prasi, jeigu lig šiol nebuvai 
supratęs, kad žmogus ir žvė
ris fašistas negali, niekad ne
galės gyventi \greta, kad žvė
ris turi būti sunaikintas pirm 
spėjimo sunaikinti pasaulį. Ir 
supranti, kad tame turi būti 
ir tavoji pareiga, kurią priva
lai atlikti, supranti, kad neuž
tenka tik laiminti ir sveikinti 
raudonarmietį, žygiuojantį 
pirmyn, kenčiantį, mirštantį, 
kad išlaisvinti tavo tėvų kraš
tą, bet žinai, jog turi pagel
bėti kovoti. Pirm visko, ta
čiau būtinai pamatyk tą fil
mą.

Greta 
trumpos 
kas iš 
kariškių
kos užimant Tarawa. A.

šios, rodoma kelios 
filmos, tarpe tų “Laiš- 
Stalingrado” ir mūsų 
sunkios kovos ir

Paveikslų Paroda

au-
S.

Rockefeller Center, RCA 
Bildinge, iki balandžio 23-čios, 
išstatyta parodon apie 700 
per metus nutrauktų įdomes
nių paveikslų per laikraštinius 
ir kariškus fotografus. Atda
ra kasdien nuo 10 ryto ligi 10 
vakaro. Įžanga su taksais 30c, 
vaikams 12c.

Staigus gaisras apdegino 6 
krautuves prie Elliott Place, 
Bronx.

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

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

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

Tel. GLenmore 5-6191

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

F.«. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingos laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4408

Vaikas Buvęs Atvežtas 
Net iš Mass. Pamesti 

New Yorke
Sausio 11-tą New 

subvėj buvo rastas pustrečių 
metu berniukas, kurio tuomet 
nieks neatsišaukė, tad buvo 
padėtas pamestinukų prieglau
doj, kuomet per tą visą laiką 
jo motina j ieškojo vaiko po vi
są Fall River, Mass., ir apy
linkę.

Sąlygos vaiko dasigavimui į 
New Yorką susidėjusios keis
tos. Vaiko motina, Mrs. Alice 
Chase, atsiskyrusi nuo vyro, 
turėjusi sunkumų rasti vaikui 
priežiūrą, kad pati galėtų 
dirbti ir abu išsilaikyti. Gi 
jauna mergiščia, Arlene Un
derwood, labai norėjusi turėti 
savo vaiką ir, be abejo, manė 
esanti gudresnė už turinčias 
vaikus. Tad jinai pas Mrs. 
Chase nuėjusi su pasaka, kad 
ji žinanti laivyno oficieriaus 
žmoną, kuri esanti išteklinga 
ir mylinti vaikus, tad jos vai
ką prižiūrėsianti be atlygini
mo, kol jos padėtis pagerė
sianti. Mrs. Chase patikėjusi ir 
įdavusi vaiką. Gi-vaiką paėmu- 
sioji atvažiavus į New Yorką, 
manydama čia gerai uždirb
sianti ir su vaiku gyvensianti, 
bet tų auksinių progų neradus, 
čia vaiką paliko subvėj, o pati 
sugrįžo namo.

Sugrįžus, vaiko motinai sa
kiusi, kad jos Jimmis turįs 
puikius namus, tačiau už ke
lių dienų Arlene dingo iš na
mų, o pas Mrs. Chase kilo 
nuožiūra ir rūpestis dėl vai
ko. Iš pradžių jieškojus pati 
viena, bet pagaliau pasišaukė 
policiją.

York o

Staten Islande pašauta 9 
metų vaikas žaidžiant su kitu 
vaiku automatišku pištalietu.

Pradedant balandžio 6-ta, 
visiems citriniams vaisiams nu
statyta lubinės kainos. Kainos 
yra:

Indian River rūšis, didieji 
Floridos apelsinai (oranges) 
po 63 centus tuzinas, sverian
tis 5 svarus ir 12 uncijų; tu
zinas mažųjų, sveriančių 3 
svarus ir 12 uncijų, 38c.

Kalifornijos apelsinai nuo 
39c tuzinui (mažųjų) ir iki 
79 centų tuzinui (didžiųjų).

Citrinom (lemons) 40 centų 
aukščiausia kaina.

Grapefruit kainos nuo 7c 
(mažiem) iki 13c (dideliem) 
vienam, sveriančiam 18 unci
jų-

Nicholas Sparic, supykęs, 
kad žmona jam įsigėrusiam 
neleido su savimi vestis 3 me
tų sūnelio, prisigirdė nušokęs 
nuo pervažos netoli St. Geor
go, Staten Island.

Paslydęs trokas užšoko ant 
šaligatvio, apsivertė ir sužeis
to trokmano norimas suvaldy
ti nuo susidūrimo su kita ma
šina, dar galu įlindo į restau- 
raną, 816 Columbus Ave., 
New Yorke.

Moterų liuosnorių organiza
cija ragina moteris einant 
krautuvėsna neštis iš namų 
krepšius, kad nereikėtų vynio
ti pirkinių, taupytųsi popiera.

Admirolas Munroe sako, 
kad vis dar yra galimybės na
cių bomberiams apdaužyti 
New Yorką, nors dabar pavo
jus mažesnis, negu pradžioje 
karo.

Alphonse A. Aleksandro- 
wicz, 39 m., dirbęs prie lenk
tynėms arklių paruošimo, prie 
Belmont Parko, užduso dū
mais paties cigaretu padegtoj 
lovoj, kada rūkydamas užsnū
do.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
* O STANLEY MISIŪNAS

/ SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

M /U / Plačiai žinomas bartenderys Vincentas
/ Žvirblys ekstra gerai patarnauja.\ \J f Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

f/1 PARAMOUNT CABARET
U 473 GRAND ST,

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

Tel. EVergreen 4-6864

DIAMOND P A I r _ sT^UT***********^^^' 
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PtAMOND ENLARGED TO SHOW DĖTAM.
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All Lady Crosby 
ensembles in pre
sentation boxes.
i— --- - -

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

■ LŪKIU ir MALDAKNYGIŲ. Maži rankpi- 
Į, nigiai palaikys jums bi daiktų.

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

Tel. Stagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS.

Dėl tirštos miglos, lėktuvais 
skraidymas iš LaGuardia sto
ties Velykų rytą buvo sustab
dytas iki vėlybo priešpiečio. 
Du pribuvę iš Baltimorės lėk
tuvai apskraidė stotį ir grįžo 
atgal Baltimorėn, nes čia nu
sileisti buvo perdaug rizikin
ga.

Nacionalis Karo Fondas už- 
gyrė 17 karo pašalpos agentū
rų budžetus, kurių bendra su
ma yra $77,277,713 pirmiems 
9 mėnesiams šių metų.

Charles ir Frank Lewis, 
broliai, 2704 Fourth Ave., nu
teisti trim ir pusei metų kalė
jimo už vengimą drafto. Kiti 
du vyrukai iš apylinkių nuteis
ti po 3 metus ir brooklynietis 
Richard J. Clark dviem ir pu
sei metų.

Mrs. Elizabeth Jarvis, 
m., nuteista 10 metų kalėti 
barnyje mirtinai perdūrimą 
peiliu kario James Galagher

Lincolnjos namuose, 541 
Place.

Trečiadienio vakarą 
re cirkas Madison Sq. 
ne. žiūrovais pirmą

36 
už

atsida-

vakarą 
įleista tik perkantieji po karo 
boną. Dalyvavo 14,212, bonų 
išpirkta už $3,144,600.

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St.

Akis Ištiria
GYDYTOJAI 

100 nuoš. unija šapoj 
Tclef.s GR. 7-7553 

( 2539
DETROITE: ( 602 Hofmann Bldg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

Woodward Avenue

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street

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

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius Ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Panelė Atsiėmė Savo 
Karielius

Parodžius bilą, kad jinai 
yra savininkė 1925 metais 
pirktos eilutės 88 perlų už 
$60,000, p-lė Louise Carter at
gavo iŠ policijos savo gražme
nas, kurios buvo pabirusios 
sniege pereito kovo 19-tą ir 
policistų surinktos.

Pasiliuosavęs laive tūlas ga- 
sas pridusino tris įgulos na
rius ir 1 gelbėtoją jūrininką. 
Juos išgelbėjo maskomis apsi
saugoję gaisragesiai.

New Yorke pereitą antra
dienį buvo demonstruota, kaip 
balionais apsaugoma laivinin
kystė nuo priešų atakos.

Turgavietėse dabar retai ra
si svogūnų. Vieton jų vartoja
ma “leek” ir “chives.”

EVERYBODYW

SHOOT STRAIGHT 
, With Our Boys! , 
BUY WAR BONDS

A CHARLES 
įjį&į UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINU) 

Didelis pasirinkimas visokiq 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

'337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

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

I t°s Mėšlažamės 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 SI, N. Y.
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

(Isist. 28 m.)

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

KI UM (M—<1 DTI D>.I*O».|OI IM O—XI ■— Ū ■■ O—KJ CM—>V«W»0«S»O«»V«MLITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS
282 Union Ave.

BROOKLYN

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyn©
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

TeL EVergreen 4-9612
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