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KRISLAI
Pataikė Pirštu į Akį.
Daugiau Apie Juos Šviesos.
Geras Raportas, Graži

Pradžia.
Lietuviško Fašizmo Nuodų 

Aukos.
Klaidingai Šluoja.

Rašo A. BIMBA

žurnalas “Newsweek” (bal. j 
17 d.) sako apie Kravčenko:

“Kiti stebisi, ar tik Krav- : 
čenko neturėjo tam tikrų iš
laukinių motyvų. Jie teigia, 
kad jis praleidžia stebėtinai 
daug pinigų Washingtone nak
tiniuose kliubuose ir nurodo, 
kad, nepaisant jojo menkučio 
pažinimo anglų kalbos, jis iš-1 
leido gerai sudėstytą rezigna- [ 
cijos pareiškimą.”

Kaip diena aišku, kad Krav-Į 
čenko ne savo protu tą išda
vystę papildė.

Kur nors Anglijoje lenkų 
karo teismas teisia keletą de- 
sėtkų žydų karių, norėjusių 
pabėgti iš lenkų armijos ir 
įstoti į Anglijos armiją. Dien
raštyje “PM” (bal. 20 d.) ko
respondentas paduoda žydų 
karių liudijimus apie anti-se- 
mitizmą lenkų armijoje.

Lenkas kapitonas Mielmi- 
czuk išreiškęs didelės pagar
bos Hitleriui, “nes jis, Hitle
ris, žudo žydus.”

Kapralas Nowakowsky pa
reiškęs : “Aš mušdavau žydus 
Lenkijoje prieš karą ir mušiu 
aš juos sugrįžęs Lenkijon, jei
gu jų ten dar bus pasilikę.” 

Kapralas 'Rozensky pasakęs: 
“Aš nudėčiau penkius žydus, 
tris komunistus ir du ukrainie
čius.”

Karys Jan Lis pareiškęs prie 
daugybės karių vienam žydui 
kariui: “Aš užmušinėjau žy- 
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dus Lenkijoje ir aš užmušiu 
taipgi tavę prie pirmos pro
gos.” \

Užteks pavyzdžių.
Tai tokia lenkų armija!

No. 97

Sukilo Graikų Jūrei
viai, Reikalaudami

Pažangesnės Valdžios

Kairo. — Tik dabar, pra
nešta, jog pirm trijų savai

čių viename Viduržemio Jū- 
Iros uoste sukilo jūreiviai 
'trijų Graikijos laivų — vie
no naikintuvo ir dviejų ma

gesnių karinių laivų. Jie 
l reikalavo pašalint emigra
cinę Tsuderos valdžią ir su
daryt demokratinę graikų 
vyriausybę. Sukilimas, pa
lakaus, numalšintas, atvy
kus kitiem graikų oficie- 
riam ir jūreiviam, ir po 
trumpo pasišaudymo. Ang
lų karo laivai, arti stovėda
mi, taipgi paveikė sukilę-; 
liūs pasiduot.

PREZIDENTAS ĮSAKĖ 
BAIGT WARD KOM
PANIJOS STREIKĄ

Pereito penktadienio Laisvė- i leist 
je tilpo platus Lietuvių Litera- ' 
tūros Draugijos sekretoriaus 
raportas. Jis parodo, kad jau 
64 kuopos yra pasimokėjusios 
visų savo narių duokles.

Tai labai gražus dalykas. 
Tos kuopos sudaro dabartinį 
garbės surašą. Kiekviena kuo
pa turėtų stengtis į tą surašą 
patekti. Garbė kuopai ir ant 
sveikatos visai organizacijai.

Pasirūpinkite, draugai. Lai 
su liepos 1 diena visos kuopos 
bus geram stovyje ant šimto 
procentų!

STAIGIU ŽYGIU AMERI
KOS KARIAI ATKIRTĘ 

60,000 JAPOAIi
Piet. Pacifikas, bal. 24.— 

Jungtinių Valstijų kariuo
menė praeitą šeštadienį įsi
veržė į Naujosios Guinejos 
salos šiaurinį krantą 150 
mylių ilgio ruožu ir tuojaus 
užėmė Hollandia miestelį, 
holandiškoje Naujosios Gui
nejos dalyje, ir Aitape lėk
tuvų aikštę, angliškoje, ry
tinėje tos salos pusėje. Be 
to, amerikiečiai šturmavo ir 
atėmė iš japonų tris kitas 
lėktuvų aikštes kitur pa
krantėje.

Pirm amerikiečiams išli
pant krantan, Jungtinių 
Valstijų karo laivai ir lėk
tuvai galingai bombardavo 
priešų pozicijas. Žygis buvo 
padarytas taip netikėtai, 
kad japonai iš pradžios be

veik visai nepajėgė pasi
priešint.

Tūkstančiai Amerikos ko- 
vūnų tuojau paplatino ir 
sudrūtino savo pozicijas, 
nukentėdami tik “labai, la
bai mažų nuostolių,” kaip 
sako gen. MacArthuro pra
nešimas.

Nuo amerikiečių pozicijų 
Naujojoj Guinejoj tėra tik 
1,375 mylios iki Filipinų. 
Taigi Amerikos bombane
šiai iš Naujosios Guinejos 
galės pasiekt japonus ir Fi
lipinuose.

Šiuo įsiveržimu amerikie
čiai atkirto apie 60,000 ja
ponų kariumenės toje sa
loje, ir dar pirmą kartą da
bartiniame kare atvadavo 
ruožą koloninių Holandijos 
žemių. '

Sunaikinta Dar Apie 
Pusė Miliono Nacių 
Sovietiniam Fronte

London. — Sovietai pa
skelbė, jog nuo kovo 4 d. š. 
m. Raudonoji Armija užmu
šė bei nelaisvėn paėmė apie 
450 tūkstančių vokiečių, ru
munų, vengrų ir kitų Hitle
rio pastumdėlių.

Associated Press, ameri
kiečių žinių agentūra, pa
stebi, jog per paskutinius 

10 menesių raudonarmie
čiai nuo Kursko nužygiavo 
pirmyn 500 mylių ir pasie
kė pusiaukelę tarp Berlyno 
ir dabartinių savo pozicijų 
Lucko-Kovelio ruože.

Italijoj ant žemės 
žvalgai teveikia.
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TALKININKAI ATĖMĖ 
IŠ JAPONU LONKIN 

MIESTĄ BURMOJ

V
NUMATOMA NAUJAS GA 
LINCAS RAUDONOSIOS 
ARMIJOS OFENSYVAS

London, bal. 24. — Mas- traukinius ir daug trokų ir 
kvos radijas vėl pranešė, automobilių su nacių kariu- 
kad fronte nebuvo svarbių mene. Raudonieji bombane- 
atmainų. Tačiau Sovietai šiai ardo nacių geležinkelių 
turėjo vietinių laimėjimų.

Ties Sevastopoliu raudon
armiečiai atėmė iš vokiečių dieną sovietinės jėgos nušo- 
dar vieną aukštumą. Į pie- vė 52 vokiečių lėktuvus ir

centrus užfrontėje.
Visuose frontuose per

tų rytus nuo Stanislavovo, sunaikino bei iš veikimo iš* 
mušė 26 jų tankus.

Londono ir Berlyno kari
ninkai įžiūri, kad Raudono
ji Armija ruošiasi naujam 
didžiam ofensyvui linkui 
Lenkijos ir Rumunijos. Pa
stebėta, jog Sovietai telkia 
milžiniškas jėgas tokiam 
ofensyvui. Anglai spėja, 
kad Raudonoji Armija kirs 
naciams kartu su ateinan
čiais didžiasiais amerikiečių 
ir anglų žygiais prieš vokie
čius Vakarų Europoje.

Vakarinėje Ukrainoje, buvo 
atmuštos vokiečių atakos, 
nukauta daug priešų ir su
naikinta 12 jų tankų. Nar
vos srityje, Estijoje, hitle
rininkai kontr-atakuodami 
buvo prasiveržę į sovietines 
linijas. Bet raudonarmiečiai 
juos apsupo, sunaikino apie 
1,000 priešų ir sudaužė de
vynis tankus ir šešis šar
vuotus trokus.

Sovietų lakūnai supleški
no penkis karinius vokiečių
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i Washington. — Prezid.
Rooseveltas įsakė Montgo

mery Ward Kompanijos!
darbininkams - tarnauto- ■

j jams baigti streiką iki šioj
antradienio, o kompanijai London. — Vokietija da- 

«T|liepė pasiduot patvarkymui į bar nustoja daugiau lėktu-
valdinės Karo Darbų Tary- [Vų negu ji gali naujų pasi- 
bos. Samdytojai iki šiol lau- statyti, kaip sako bendras 

įžė tos įstaigos patvarkymą amerikiečių ir anglų oro jė-
; darbininkams nusi- ■ gų pareiškimas.

balsuot ^patinkamą uniją, i Negana, kad Amerikos ir 
Keli tūkstančiai tos kom-j Anglijos lakūnai nušauna

ŽADA NETRUKUS VISAI 
NUSLUOT NACIUS ORE

Korespondencijoje iš Mon
tello, tilpusioje Laisvėj 20 die
ną balandžio, skaitome:

“Šv. Roko Pašalpinės Drau
gijos mėnesinis susirinkimas 
įvyko balandžio 5 d. Buvo 
skaitytas laiškas nuo Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komiteto. 
Perskaičius laišką Tarnas Mi
liauskas ėmė rėkti: ‘Laišką 
mesti į gurbą!’ jam pritarė J. 
Petkūnas, J. Kriuša, A. Kriu- 
konis, J. Petrauskas ir kiti,1 
kurie neturi nei pasigailėjimo 
linkui Lietuvos žmonių, nei 
sveiko orientavimosi <_______
nio karo reikale. Ir kada lietu
viai kryžiokai buvo atėję orga
nizuotai, o demokratiškai nu
sistatę lietuviai nesilanko, na, 
tai jie ir laimėjo.”

panijos darbininkų streiką-1 
vo nuo bal. 12 d., reikalau
dami tikros savo unijos vie
toj ilgšiolinės kompaničnos 
unijėlės. CIO unijos pirmi
ninkas Samuel Wolchok da
bar pašaukė streikierius 
darban pagal prez. Roose- 
velto įsakymą. Suprantama, 
kad neužilgo Karo Darbų 
Taryba galutinai lieps pra- 
vest laisvus darbininkam 
balsavimus dėlei patinka
mos jiem unijos pasirinki
mo.

(Montgomery Ward yra 
didelė kompanija prekių, 
kurios pardavinėjamos siun
tiniais paštu, ekspresu ir 
kt.)

daug nacių lėktuvų; jie su
naikino bei apardė tiek Vo
kietijos lėktuvų fabrikų, 
kad naciai dabar tiktai “la
šas po lašo” tepajėgia naujų 
lėktuvų dasistatyt, kaip tei
gia tas pareiškimas.

Anglų - amerikiečių nuo
stoliai ore eina mažyn. Pa-

sipriešint amerikiečiam ir 
anglam dabar nacių lėktu
vai pakyla tik tokiuose at
sitikimuose, kur palankios 
jiem sąlygos ir kur naciai 
mato progą sau atsilaikyti.

Oro atakos bus vedamos 
tol, “kol taps sunaikinta 
faktinai visa (vokiečių) fa
brikų galimybė dasistatyti 
naujų lėktuvų ir visiškai 
nusilpnintos tos jų oro jė
gos, kurių dar jie turi,” sako 
tas Anglijos-Amerikos pa
reiškimas. Tikimasi netru
kus abelnai nušluot vokie
čius nuo padangių.

Ceylon. — Talkininkų ka
riai smarkuoliai, iš lėktuvų 
nusileisdami į japonų užnu- 
garę, užėmė Lonkin miestą, 
brangakmenio “džeid” ka
syklų centrą ir perkirto ja
ponam geležinkelį šiaurinė
je Burmoje.

Rytiniai- šiauriniame In
dijos kampe anglai ir indė
nai visiškai paliuosavo nuo 
japonų Kohimos1 miestą ir 
nušlavė priešus nuo vieške
lio, einančio tarp Dimapuro 
ir Kohimos. Kartu anglai 
apsaugojo Bengal-Assamo 
geležinkelį nuo tiesioginio 
pavojaus iš japonų pusės.

ŽUVĘ 65 JŪREIVIAI, 
PERLŪŽUS LAIVUI

ĮSIVERŽIMO MALDA

London. — Praeitą sek
madienį, šv. Jurgio dienoje, 
Anglijos karalius ir karalie- 

i nė vadovavo anglams mal- 
dabarti- dose, skirtose “išvakarėms 

įsiveržimo” prieš nacius į 
Vakarų Europą.

Ką pasakyti apie tuos žmo
nes? Gaila jų. Jų ne tik protą, 
bet ir širdį fašistiniai nuodai 
sugadino. Nebegaila jiems sa
vo brolių ir seserų senajame 
krašte.

“The New York Sun” dien
raštis sakosi patyręs, kad pa
skutiniais laikais Office of 
War Information įstaiga pa
varius iš darbo 200 rašytojų 

jų radikalizmą. O nė vie
nas nebuvo prašalintas už re
akcinį, pro-fašistinį nusistaty
mą.

Japonai Smarkiną Žy- Raudonieji Lėktuvai
gins prieš Chinus Puolė Nacių Konvojų

NUOLATINE ROMBŲ AUDRA 
PRIES HITLERININKUS

Chungking, Chinija.—Ja
ponai prasiveržė į Cheng
chow priemiesčius, kur kry
žiuojasi du svarbūs Chini- 
jos geležinkeliai. Chinai 
žūt - būtinai ginasi.

Manoma, kad japonai 
stengsis perkirst susisieki
mus tarp pietinės Chinijos 
ir šiaurinės Burmos.

Jungtines Valstijos dabar 
turi 20 karo didlaivių ir 50 
lėktuvlaivių.

Nacių radijas paskelbė, 
kad 100 sovietinių bomba- 
nešių atakavo vokiečių lai
vų būrį - konvojų ties šiau
rine Norvegija.

BERLYNO SKELBIMAS
Nacių radijas skelbė,' kad 

jie vienoj vietoj į šiaurių 
rytus nuo Kovelio, ties 
Pripiatės balomis, prasi
veržę 9 mylias pirmyn. Bet 
niekas nepatvirtina šio vo
kiečių skelbimo.

Seattle, Wash. — Kiek 
pirmiau ties Alaska perlūžo 
ir nuskendo amerikinis Li
berty laivas, 10,000 tonų, 
gabenęs sprogimus, 15 jū
rininkų išgelbėta. Dar nėra 
žinios apie 65 kitus.

Tai jau nebe pirma Liber
ty laivų nelaimė tuose van
denyse. Kai kurie jūriniai 
inžinieriai sako, jog reikia 
stipresnių laivų jūroms 
Alaskos srityje.

London, bal. 24. — Anglų 
ir amerikiečiu bombanešiai 
pirmadienį, jau aštuntą die
ną pagrečiui, sprogdino ka
rinius nacių punktus vaka
rinėje Vokietijoje ir šiauri
nėje Franci joje. Berlyno ra
dijas sakė, jog talkininkai 
vėl iš oro atakavo miestus 
pietiniai - vakarinėj Vokie
tijoje. Nacių kontroliuoja
mas Vichy Franci jos radi
jas pranešė, jog iškrausto- 
ma “nereikalingi” gyvento
jai iš Lille didmiesčio Fran
ci jo j.

Sekmadienį bent 500 di
džiųjų Amerikos bombane- 
šių naikino vokiečių orlai
viu fabrikus Wiener Neus- 
tadte ir dviejose kitose vie-

toje Austrijoj. (Fašistų ra
dijai skelbė, jog talkininkų 
bombanešiai vėl puolė Ven
grijos sostinę Budapeštą ir’ 
Bekes miestą, geležinkelio 
centrą rytinėje Vengrijoje.)*

Daugiau kaip 1,000 Ang
lijos ir Kanados bombane- 
šių ardė karinių fabrikų ir 
geležinkelių centrus Dues- 
seldorfe, Braunšveige ir 
Mannheime, Vokietijoj, ir 
Laone, Francijoj. Kiti tal- 
kiniųkų lėktuvai atakavo 
karinius priešų įrengimus 
Brusselio srityj, Belgijoj.

Visuose tuose žygiuose 
sekmadienį anglai-amerikie- 
čiai neteko 17 lėktuvų ir 
nušovė 51 vokiečių lėktu
vą.
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Lenkų Armijoj ir Ukrai
nai Persekiojami

Maskva. — Pravda, So
vietų komunistų laikraštis, 
rašo, kad lenkai savo armi
joj Anglijoj persekioja ir

ŠAUKIA AUSTRUS SU- niekina ne tiktai žydus, bet 
KILT PRIEŠ NACIUS

Maskvos radijas atsišaukė 
į Austrijos gyventojus, kad 
sukiltų prieš nacius, o ne 
vien tik lauktų, kol talki
ninkai išlaisvins austrus.

Lietuvos Partizano Ozerskio Kalba Maskvoj, Pasakyta 
Laike Ordinų ir Medalių Dalinimo Partizanams

Maskva. — Kuomet atvy
kusioms iš Lietuvos parti
zanams buvo Kremliuje da
linama Sovietų vyriausybės 
ordinai ir medaliai, partiza
nas Ozerskis pasakė seka
mą kalbą:

— Vardu Lietuvos parti-

Tai šluota, kuri klaidingai 
šluoja. Ji kratosi tų žmonių, 
kurie nuoširdžiausiai remia ka
rą ir valdžios programą.

zanų, vyrų ir moterų, aš 
pareiškiu gilią padėką So
vietų vyriausybei, o nuo 
savęs — mūsų vadui Stali
nui už šią aukštą dovaną.

Atsiliepdami į Stalino pa
šaukimą, Lietuvos žmonės 
drauge su kitomis Sovietų 
Sąjungos tautomis, pakilo 
kovon prieš vokiečius fašis
tus įsiveržėlius.

Lietuvos partizanai
partizanės puola priešus

ir

dieną ir naktį, neduodami 
vokiečiams ramybės.

Tiktai per paskutinį pus
metį Lietuvos partizanai 
suardė 102 priešų trauki
nius, vežusius kariuomenę 
ir amuniciją; sunaikino 218 
kilometrų telegrafo ir tele
fonų laidų ir užmušė 1,590 
vokiečių kareivių ir oficie- 
rių. Aš komandavau Žalgi
rio partizanų būrį, dalyvau
jantį toje kovoje.

Partizanai ir partizanės 
yra pasižadėję mūsų vy
riausybei, o asmeniškai Sta
linui, kad jie dės visas pa
stangas kuo plačiausiai iš- 
vystyt partizanų kovas Lie
tuvoje, kirst priešui galin
gus smūgius užnugarėn ir 
tokiu būdu padėt Raudona
jai Armijai supliekt vokie
čius fašistinius įsiveržėlius 
ir išlaisvint mūsų Tarybų 
Lietuvą.

ir ukrainus ir baltarusius 
karius. Žandariški lenkų o- 
ficieriai Edinburghe žiau
riai kankino ukrainus ir 
baltarusius, kurie, nepakęs- 
dami paniekos ir priespau
dos, pasišalino iš lenkų ar
mijos.

(Londoniškiai lenkų po
nai pripažino, kad jų karo 
teismas nubaudė, girdi, 24 
baltarusius ir ukrainus, bė
gusius iš lenkų kariuome
nės.)

įįįį
[M

Amerikos Lakūnai Smo
gė Friedrichshavenui
London, bal. 24. — 750 iki 

1,000 Amerikos bombanešių 
pirmadienį sudavė naują di
delį smūgį Friedrichshave
nui, chemikalų ir kitų kari- ’ 
nių pramonių miestui, pie
tiniai - vakarinėje Vokieti
joje.

Anglų lakūnai atakavo 
vokiečių karinius punktus 
šiaurinėj Francijoj ir Bel
gijoj.
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Pastebėta, jog Sovietai 
siunčia didelį skaičių atsar
ginės kariuomenės linkui 
Rumunijos ir Lenkijos.

AMERIKIEČIAI PLEŠKINA 
JAPONUS PONAPE

Perlų Uostas. — Ameri
kos lakūnai jau 32 kartus 
per tris savaites įtūžusiai 
bombardavo japonų lėktuvų 
aikštes ir kitus įrengimus 
Ponape saloj, Caroline sa- 
lyne.

DANU IŠSTOJIMAI PRIE 
HITLERININKUS

Stockholm. — Paskutinė 
mis dienomis išsiveržė danų - 
darbininkų streikai ir de
monstracijos prieš vokie
čius pietinėje Jutlandijos 
salos dalyje. Tai Danijos 
sala, nacių užgrobta kartu 
su visa Danija.
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Į Gerąją Pusę
Pagaliau, išlaisvintoje Italijoje suda

ryta nauja valdžia, taip vadinama, tau
tinė valdžia. Ją sudaro visos šešios poli
tinės partijos,—demokratinės partijos.

Mes, žinoma, nemanome, kad ši val
džia bus šimtu nuošimčių demokratinė, 
tokia, kokios Italijos žmonės trokšta. 
Greičiau galima manyti, kad šitos val
džios sudarymas — tik gera pradžia, ge
ras, žygis į teigiamąją pusę.

Dabar jau aišku, kad Italijos žmonės 
tars galutiną žodį dėl ateities santvarkos 
Italijoje tuomet, kai visa šalis bus išlais
vinta, kai ten nebeliks vokiškųjų oku
pantų. Kada tas bus, — niekas tikrai pa
sakyti negali.

Net ir karaliaus Emanuelio viešpata
vimas dar nėra “nutrauktas.” Laukiama 
išlaisvinimo Romos. Kada Roma bus iš
laisvinta — taipgi niekas negali pasaky
ti.

Praeitais metais rugsėjo menesį buvo 
teigta, kad Roma būtinai turėsianti būti 
laisva dar 1943 m. Deja, dalykai taip 
nėjosi, kaip buvo manyta. Roma dar vis 
toli—toli ne tiek geografiniai, kaip mili- 
tariniai.

Sudarymas tautinės vyriausybės, ku
rioje turi atstovus visos demokratinio 
nusistatymo grupės, yra tuo reikšmin
gas, kad jis paakstins Italijos žmones 
uolesniam žygiui prieš vokiečius. Neap
kęsdami karaliaus ir Badoglio, žmonės 
iki šiol nekooperavo su talkininkų armi
jomis. Tokia padėtis, aišku, buvo naudin
ga tik vokiečiams.

Dėl to ypačiai komunistai, ypačiai 
Palmiro Tagliatti (Erkoli), nesenai grį
žęs iš užsienio (jis buvo Tarybų Sąjun
goje) daug darbavosi, kad tokią valdžią 
sudaryti. Ir jiems pavyko. Pats Tagliat
ti, kaip žinoma, įeina į kabinetą kaipo 
ministeris be portfolio, kitas komunis
tas, Fausto Gullo, eina pareigas žemdir
bystės ir miškų ministerio.

Taigi reikšmingas yYa ir tas faktas, 
kad pirmu sykiu Italijos istorijoje jos 
valdžion įeina komunistai, prieš kuriuos 
Mussolinis kariavo per virš 20 metų ir 
vis nepajėgė jų nugalėti.

Komunistai Italijoje, kaip ir kituose 
Europos kraštuose, yra didelė, stambi 
pajėga ir kaipo su tokia kiekvienas tu
rės skaitytis.

Dar Trys Lietuvos Kaimai 
Garbės Sąraše.

Iki šiol mes žinojome, kad vokiečiai iš 
pagrindų sunaikino du Lietuvos kaimus: 
Šimaičius ir Meiliūnus. Sunaikino juos 
dėl to, kad jų gyventojai atsisakė ko
operuoti su naciškaisiais okupantais, kad 
tie gyventojai padėjo Lietuvos partiza
nams, kovotojams prieš okupantus.

Dabar, kaip skaitytojas galėjo paste
bėti šeštadienio Laisvėje, vokiečiai įra
šė į garbės sąrašą dar tris Lietuvos kai
mus: Fermą, Trakėnus ir Lazdėnus.
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Tai įvyko praeitais metais rugsėjo mė
nesį, bet, kadangi Lietuva yra okupuota 
žiauraus priešo, tai nelengva buvo žinios 
apie tų kaimų likimą gauti anksčiau.

Neapykanta ir žiaurumu apjakę na
ciai, naikindami Lietuvos miestus, žu
dydami nekaltuosius žmones, pamiršta, 
kad tokiu savo žygiu jie netik naikina
muosius kaimus įamžina, bet tuo pačiu 
sykiu įamžina ir neapykantą vokiečiams, 
kurie ir taip jau buvo neapkenčiami Lie
tuvoje per keletą pastarųjų šimtmečių.

Žudydami nekaltus žmones, naikinda
mi iš pagrindų ištisus Lietuvos kaimus, 
vokiškieji okupantai tuč-tuojau sukelia 
žmonėse kerštą ir verčia juos, žmones, 
imtis dar griežtesnių priemonių kovai. 
Jonas Šimkus rašo:

“žinios apie trijų kaimų sunaikinimą 
greitai pasklido po visą Lietuvą. Rugsėjo 
24 d. tapo užmuštas vokietys Lentvaravo 
žandarų viršininkas, kurio komandoj bu
vo sunaikinti kaimai...”

Taigi, pasirodo, Lietuvos žmonės, ne
tekę trijų kaimų, nei minutei nepaabejo
jo, ką toliau daryti: jie ėmėsi ginklo ir 
pirmiausia nudėjo patį vyriausį budelį, 
davusį įsakymą kaimus naikinti!

Tai buvo, kaip sakėme, 1943 m. rugsė
jo mėnesį, kuomet tarybinių respublikų 
laisvintoja, Raudonoji Armija, dar buvo 
toli nuo Lietuvos, kuomet vokiškieji įsi
veržėliai dar gal turėjo vilties karą lai
mėti.

Šiandien kas kita. Gyvename 1944 m. 
balandžio mėnesį, kuomet Raudonoji Ar
mija jau beveik išvijo vokiečius iš Uk
rainos, kuomet mūšiai eina tarybinėje 
Estijoje, kuomet Raudonoji Armija ne- 
pertoli nuo Minsko, Brest-Litovsko, — 
nuo Lietuvos pasienio. Kitais žodžiais, 
artėja valanda atsiskaitymo su okupan
tais ir Lietuvoje.

Na, ir vokiškųjų okupantų sunaikintie
ji Lietuvos kaimai bus milžiniška mo
ralinė pajėga, stumianti į kovą prieš oku
pantus, — stumiantį kiekvieną; jauną ir 
seną, didelį ir mažą!

Šis žvėriškas okupantų darbas, beje, 
privalo paakstinti kiekvieną Amerikos 
lietuvį stoti glaudesnėn vienybėn kovai 
prieš mūsų tautos neprietelius. Sunai
kintųjų Šimaičių, Meiliūnų, Fermos, Tra
kėnų ir Lazdėnų kaimų vardai teįsismei- 
gia į sąmones kiekvieno Lietuvą mylin
čiojo asmens!

_ž----------------------- ,---------------

Bendradarbiavimo, ar Jėgos 
Politika

Kanadiečių Liaudies Balsas rašo:
“Pasaulis pasimokino iš praeities. Taip 

vadinama “jėgos balanso” politika, ku
rios taip stropiai laikėsi Britanijos ir 
Amerikos vadai, neišgelbėjo nuo karo. 
Priešingai, ta politika prisidėjo prie pa
greitinimo dabartinio karo. Todėl dabar 
yra imama iš to pamoka ir bandoma da
ryti žygių, kad tai politikai būtų pada
rytas galas.

“Reikia pasakyti, kad Kanados visuo
menininkų tarpe vyrauja palinkimas 
siekti kooperacijos, o ne jėgos balanso. 
Kada kiek laiko atgal Kanadoj kalbėda
mas Britanijos ambasadorius Amerikai, 
lordas Halifaxas, paagitavo už didesnį 
sucementavimą Britanijos imperijos, kad 
geriau išlaikyti tą balansą, tai jis rado 
labai' maža pritarimo. Pats ministeris 
pirmininkas King išstojo prieš tokią po
litiką. Panašiai buvo patikta ir maršalo 
Smutso kalba Londone.
~ “Dabar Kanados spaudoj vystosi dis

kusijos. Reikia pasakyti, kad tik pati de- 
šiniausia, konservatyviškiausia spauda 
stoja už jėgos balanso politiką. Įtakin
giausi, liberališki laikraščiai stoja už 
kooperacijos politiką.

“Jeigu pavyks įgyvendinti pasaulyje 
kooperacijos dvasią, tai taika tikrai bus 
užtikrinta. Tuomet pasibaigs varžytinės 
už įtakas ir sąjungas. Nebus pavojaus 
nei mažiausioms valstybėms.

“Bet kad ta politika laimėtų, reika
linga nugalėti reakciją, kuri stoja už jė
gos balanso politiką. Liberališkų pažiū
rų žmonėms reikia glaudesnių santykių, 
didesnės kooperacijos. Tuo tarpu to nė
ra. Net darbininkų judėjimas negali 
kaip reikiant susitarti. Tokioj mažoj Ka
nadoj (kas liečia gyventojus) ir tai su
siskaldymas į kelias šakas.

“KanadojNemaža atsakomybė puola 
ant CCF. Jis dabar turi nemažą įtaką. 
Bet šiuo tarpu jps linija labai prasta. Ji 
veda ne prie kooperacijos, o prie dides
nės nesantaikos. O iš to nauda bus tiktai 
reakcijai?'

«■»<>«■»<>«■»<>«■»<>«■»<><■»

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
JUODAŠIMTIŠKA HITLE

RINE PROPAGANDA
Gal joks kitas lietuvių 

laikraštis taip atvirai ir be
gėdiškai neskleidžia hitleri
nės propagandos, kaip So. 
Bostono Keleivis. Ypatingai 
dabar, kuomet į Keleivio 
štabą Michelsonas pasikvie
tė trockistą St. Strazdą, 
Keleivis neberanda kitos te
mos apart skleidimo hitleri
nių nuodų prieš Jungtines 
Tautas. Strazdas pasidarė 
tos propagandos specialis
tu. Savo kruopštumu ir na- 
■chališkumu dažnai jis pra
lenkia patį Goebbelsą.

Strazdui, pavyzdžiui, už
kliuvo už liežuvio net toks 
dalykas, kaip Amerikoj pa
gaminta filmą “North 
Star”. Tai filmą, kuri susi
laukė karšto pagyrimo iš 
visu kritiku ir nuoširdžių 
amerikiečių. Visi pripažįs
ta, kad toje filmo j e nėra jo
kios propagandos — apart 
propagandos prieš vokiškus 
barbarus.

Kas matė tą filmą, tai ži
no. Joje parodoma vieno 
Sovietų kaimelio prieškari
nis gyvenimas—labai trum
pai, tik keliais vaizdais. 
Paskui visa filmą pašvęsta 
pradžiai karo, nacių užpuo
limui iš oro ant to kaimelio 
ir parodo baisų sunaikini
mą.

Ši filmą nepatinka tiktai 
naciams ir jų agentams. Ji 
baisiai, matyt, nepatiko ir 
Strazdui ir visam Keleivio 
štabui. Savo prohitleriniam 
straipsniui arba išniekini
mui filmos Strazdas uždė
jęs pavadinimą “Kitas Pro
pagandos Melas”.

Kur tas melas? Strazdas 
sako:

“Vaizduojama ir pradžia 
rusų - vokiečių karo. Tas 
pat rusų kaimelis virtęs ti
kru pragaru. žiūrėtojas 
mato sugriautus namus, iš
gėdintas moteris, likimo 
globai paliktus vaikučius ir 
senelius. O vyrai — jie visi 
kalnuose ir miškuose, visi 
partizanai. Bendrai imant, 
šioje dalyje žiūrėtojas mato 
tik gaisrus, griuvėsius, 
kraują ir ašaras. O virš vis
ko jis da mato neapsakomą 
partizanų herojizmą.”

(KeL, bal. 19).
Tas tiesa, tai visa žiūrė

tojas filmoje mato. Taip 
juk ištikrųjų buvo, kur tik 
naciai pasisuko. Tas visam 
svietui žinoma. Tai liudija 
tūkstančiai sugriautų, su
naikintų miestų ir kaimų 
visoje Europoje; tai paliu
dija milijonai išžudytų ci
vilinių žmonių, šimtai tūk
stančių išgėdintų moterų ir

likimo globai paliktų vaiku
čių.

Kas gali sakyti, kad tai 
netiesa? Kas gali užginčyti 
šitą baisų vokiškų kryžiokų 
barbarizmą ?

Argi to nepaliudija Lie
tuvoje nacių sunaikintas 
Miliūnų kaimas?

Skaitytojas pasakys: Tam 
netikėti ir tatai užginčyti 
gali drįsti tiktai hitlerinin
kai ir jų pasamdyti agentai. 
Tą dar ir šiandien gali už
ginčyti tiktai sąmoningi na
cių propagandistai.

Ir Strazdas šaukia: “Bū
tų gražu, jei būtų teisybė!” 
Vadinasi, tai visa — tas su
griautas kaimas, tos išgė
dintos moterys, tie likimo 
globai palikti vaikučiai —

yra, sako Strazdas, “propa
gandos melas.” Gir d i: 
“ ‘North Star' yra. niekas 
daugiau, tik kvaila bolševi
zmo propaganda.”

Kad neliktų pas nieką a- 
bejonės, jog Strazdas sten
giasi nuplauti nacių kruvi
nas rankas.ir pateisinti jų 
kriminalystes, jisai sako: 
Filmą “užmiršta ir tai, kad 
naciai nors ir barbarai, bet 
da ne tiek kvaili, kad viską 
naikinti ir visus žudyti.” 
žodžiu sakant, naciai nežu
dė Miliūnų kaimo žmonių, 
neskerdė Varšavos žydų ir 
tt. Tai visa, pagal Strazdą, 
tik prasimanymas!

Už šitą vieną straipsnį 
Hitleris turėtų Strazdui ap
mokėti visą .savaitinę algą.

NIKOLAJEVO IŠLAISVINIMAS
Dienraščio “Pravda” ko

respondentas duoda sekamą 
aprašymą apie išlaisvini
mą Nikolajevo, prie garsio
sios Bug upės, netoli Juo
dųjų Jūrų.

Kova už Nikolajevą siau
tė kelias dienas su labai aš
triais mūšiais priemiesčiuo
se. Puolimai sekė vienas 
kitą, Sovietų kariuomenei 
nuolat priešą stumiant at
gal. Jie, Sovietų kariai, hia
te žemiau gulintį miestą, 
paskendusį liepsnoje ir dū
muose. Žinodami, kad nega
lės Nikolajevą išlaikyti, vo
kiečiai stengėsi jį sunaikin
ti. Jie kovėsi mirtin pa
smerkto žmogaus despera
cija, bet jųjų tvirtumos ne
išgelbėjo jų, kaip neišgel
bėjo upės ir pavasariniai 
potvyniai. Sovietų kareiviai 
įsiveržė į miestą ir po aš
trios kovos gatvėse, miestas 
buvo apvalytas nuo įsiver
žėlių.

Šiandien piliečiai rodo į 
du pastatu, ant Falev ir 
Potemkin gatvių, kaipo bai
siausias vietas visam Niko
lajeve. Čionai buvo Gestapo 
(nacių slaptosios policijos) 
patalpa, čionai buvo Sovie
tų piliečiai žudomi. Timvod 
apylinkė ir buvusioji Laivy
no Ligoninė buvo paversta 
koncentracijos stovyklomis, 
kuriose karo belaisviai ir iš 
kitų miestų evakuoti žmo
nės ir visi, kurie nepasidavė 
įsiveržėliams, buvo laiko
mi. Tiktai keliems tepavyko 
pabėgti. Apie 5,000 lavonų 
guli palaidoti aplinkui Lai
vyno Ligoninę. Naciai masi
niai žudė Sovietų piliečius 
už Ingul tilto, lėktuvų sto
ties apylinkėje.

Per pustrečių metų vo
kiečių okupacijos Nikolaje
ve buvo nužudyta bei badu

Generolas Eisenhower ir premjeras Churchill apžiūri 
Jungtinių Valstijų sunkiųjų, kanuolių “howitzers” stotį.

numarinta 25,000 žmonių. 
Jie tapo palaidoti bendrose 
kapinėse. Savo akimis ma
tę įvykius, liudija, kad 
prieš tris mėnesius hitleri
ninkai bandė paslėpti savo 
kriminalystes. Jie atidari
nėjo kapus, ištempė lavo
nus, apipylė juos gazolinu ir 
padegė. Per ištisą mėnesį 
ant miesto kabojo de
gančiais lavonais dvokian
tis oras. Paskui fa
šistai sušaudė visas įkaitas 
ir karo belaisvius, kurie bu
vo priversti tą atkasimą ir 
sudeginimą atlikti.

Tai tokiais būdais vokie
čiai bandė išgąsdinti Sovie
tų žmones. Bet jiems nepa
vyko. Miestas kirto kori
kams atgal. Sabotažas pa
sikartodavo kasdien, ypač 
pietiniuose ir šiauriniuose 
laivų statymo jarduose, ku
riuos vokiečiai stengėsi pa
leisti darban. Vieną kartą 
nežinomi žmonės užpuolė 
lėktuvų lauką ir sudegino 
devynius vokiečių lėktuvus. 
Vokiečiai karininkai ir ka
riai dingdavo beveik kas
dien, nepaisant visų atker
šijimų. Miestas atkeršijo 
įsiveržėliams.

Hitlerininkai išnaudojo 
kiekvieną progą Nikolajevo 
apiplėšimui. Alkio baimė 
privertė daugumą miesto 
gyventojų dirbti. Bet vidu
tinis mėnesinis uždarbis bū
davo tiktai 300 rublių, kuo
met 500 gramų duonos kaš
tavo 150 rublių. Okupantai 
apvogė žmones ir mašineri
ją bei laboratorijų įrengi
mus išgabeno Vokietijon. 
Jie išsivežė viską, ant ko 
tik ranką uždėjo, net vais
tines žoles iš miesto apylin
kės.

Juo arčiau ėjo Raudonoji 
Armija, tuo žvėriškesnis 
darėsi vokiečių siautimas. 
Kovo 24 dieną automobilius 
su garsiakalbiu lakstė gat
vėmis. Vokiečiai paskelbė, 
kad visi civiliniai gyvento
jai, kurie pasiliks mieste 4 
vai. po pietų, bus sušaudyti. 
Jie bandė gyventojus išva
ryti į Vokietiją, bet žmonės 
pasislėpė skiepuose, palėpė
se bei urvuose. Nikolai 
Kliuevisky ir Nikolai Voz- 
niuk, 18 metų jaunuoliai, 
dvyliką dienų išgyveno ur
ve, kurį jie buvo išsikasę 
savo namų skiepe. Konstan
tinas Gromov, sunkvežimio 
vairuotojas, gavo 50 rykščių 
gestapo patalpoje už atsisa
kymą dirbti. Jis praleido 
20 dienų besislapstydamas.

Laivų statybos įmonės su
griautos. Prieš pasitrauki
mą vokiečiai išsprogdino 
dirbtuvę, aliejaus sunkime 
įmonę, makaronų gaminimo 
įmonę, elektros stotį, mė
sos pakavimo įmonę ir dau
gybę kitų pramoninių užve

dimų. Miesto centras visai 
sugriautas. Teatrai ir kliu- 
bai išsprogdinti.

Tykioji Taurid gatvė su
sidėjo iš mažų namų. 'Dabar 
pavasario vėjas švilpia per 
sugriautus pastatus ir lin
guoja nutrukusias vielas. 
Pirmutinis įspūdis: viskas 
čia mirę. Bet gatvė gyva ir 
grįžta prie normalaus gy
venimo. Ant vienos buvei
nės plevėsuoja Raudona Vė
liava. Tai namai Onos Ro- 
sošinskaja. Jos. akys pilnos 
gilaus liūdesio. Vokiečiai 
išsivežė jos tris sūnus. Bet 
jinai buvo paslėpusi Rau
donąją Vėliavą ir šiandien 
ji ją iškėlė paminėjimui 
miesto išlaisvinimo. Matosi 
daug vėliavų, mažų ir dide
lių. Patrijotai rizikavo savo 
gyvybę jas paslėpdami nuo 
įsiveržėlių. Jų laukimas iš
laisvinimo valandos nebuvo 
veltui!

Sovietų kovūnai maršuo- 
ja gatvėmis, o juos sveiki
na raudonos vėliavos. Rau
donoji armija žygiuoja pir
myn, jos karių sielos pripil
dytos neapykanta ir kerštu 
mirtinajam priešui. Jie ma
tė gruivėsius ir pelenus Ni
kolajevo. Suspausdami gin
klus dar kiečiau, jie skubi
nasi pagauti ir sunaikinti 
priešą.

Šypsenos
Atvira Tarnaitė

Šeimininkė: Kai ką nors 
sudaužysi ar sugadinsi, 
tuojau ateik ir pranešk 
man.

Nauja tarnaitė: Bet, po
nia, juk aš negalėsiu nuolat 
bėginėti su pranešimais.

Jau Geriau
Pacijentas'atėjo pas gy

dytoją.
— Na, kaip tamstos svei

kata? Gal jau nemigas ma
žiau kankina? — klausia 
gydytojas.

— Taip, dabar man ge
riau: seniau suskaitydavau 
iki 2000, kol užmiegu, o va
kar užmigau suskaitęs tik 
iki 1990.

Susimąstęs Filosofas
L. Pasteuras buvo didelis 

prancūzų filosofas. Jis pro
fesoriavo institute, į kurį 
reikėjo eiti per vieną upės 
tiltą. Kartą eidamas, pama
tė jis numestą keistos spal
vos akmenį. Pakėlė jį ir il
gai žiūrinėjo. Bijodams pa
sivėluoti, išsiėmė laikrodėlį 
ir kurį laiką laikrodėlį lai
kė vienoje rankoje, o akme
nį — antroje. Kiek vėliau 
paleido laikrodį per šoną į 
upę, o akmenį įsidėjo į ki
šenę ir nuėjo.

Vargšas filosofas! Įžen
gęs į mokslo katedrą, apsi
žiūrėjo, ką padaręs per sa
vo filosofišką išsiblašky
mą. ..

Burtininke Atspėjo
— Kortos rodo, kad tam

sta turėsi nemalonų susiti
kimą. Aš matau juodą žmo
gų, kuris iš tamstos reika
laus pinigų....

— Tikrai, tikrai... Ang
lies pristatinėtojas neduoda 
man ramybės. Kasdien jis 
reikalauja sumokėti skolą.

Atvirai
— Dabar, kai mes jau e- 

sam dvi savaites vedę, pa
sakyk man atvirai, dėlko tu 
mane vedei? — klausia ji, 
meilindamosi prie vyro.

— Atvirai pasakysiu, kad 
tik dėlto, kad tavęs vikai 
nepažinojau! Dabar jau to
kios klaidos nepadaryčiau! 
— atsakė jis.
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B UŽ LIETUVOS LAISVĘ S
Samsonas ir Dovydas

PETRAS CVIRKA
Juos matydavo žingsniuo

jančius (tiksliau pasakius— 
dičkis žingsniuodavo, o ma
žasis biznodavo risčiuke) į 
upės pusę, kur dunksnojo 
išsprogdinto geležinkelio 
tilto griausčiai. Nusileidę į 
paupį, kareiviai užkrangy- 
davo ant mūrinio tilto po
lių, susėsdavo pakorę kojas 
ir ilgai taip sėdėdavo susi
glaudę, sužiurę į plačius, 
ramius vandenis, į tolumoj 
baltuojančius kalkėtus upės 
krantus, į melsvame rūke 
skendėjančius kaimus ir mi
škus. Valandas jie taip išsė
dėdavo, rūkydami arba šil- 
dydamiesi prieš saulę ir iš 
pusės žodžio vienas kitą su
prasdavo, atspėdavo kas 
vyksta kiekvieno širdyje. 
Upė jiems skausmingai pri
minė gimtąjį Nemuną, ant 
kurio krantų jie užaugo. 
Šiame rusų žemės paveiks
le, jie matė savo žemę ir sa
vo upę, pavasariais drums
tą ir triukšmingą, vasaro
mis skaisčią, nusekusią, tar
si pailsusią. Jie atsiminė 
Nemuno salas ir pusiasa
lius, išmargintus nuosta
biais žuvėdrų, garnių ir ki
kilių kojų raštais, ramias, 
seklias įlankas, kur vanduo 
toks šiltas, toks skaidrus, o 
dugnas nusėtas aukso žvy
ru. Mažus juos visuomet vi
liodavo tos salos, ir mostig
uodavo kojomis bei ranko
mis, jie atplaukdavo į jas, 
sustyrę ir pamėlynavę nuo 
šalčio. Bet dėlto su kaupu 
tą vargą vaikams išlygin
davo salų prašmatnybės: 
čia jie statydavo miestus, 
pilis ir bokštus, rausdavo 
gilius kanalus, į kuriuos va- ]yg pasiruošęs stryktelėti, 
rydavo .smulkią žuvelę,. o Nors darbas nebuvo iš 
pasirodžius garlaiviui, vis- i lengvųjų, bet vis dėlto tai 

buvo laimingos dienos! 
Kartais, laukdami kol pa
kraus baidokus, jie išstovė
davo prie kranto keletą die
nų, remontuodami savo gar- 
ląivuką, ilsėdamiesi ir ste
bėdami niekad neįsibostan- 
tį, amžinai naują upės gy
venimą. O tyliais vasaros 
vakarais, kai šilti prieblan
dos šešėliai nusileisdavo į 
Nemuno slėnį, kai nutildavo 
darbo garsai, išgirsdavai 
pievoje kalant kuolą, dus
liai ir vienodai, prie kurio 
nakčiai rišamas arklys. 
Paskum atsiliepdavo griež
lė. Ji grieždavo sausu, tarš
kančiu balsu, bet greitai ir 
ji nutildavo. Ir kokia tyla! 
Tarsi girdėdavai, kaip al
suoja dienos metu įkaitusi 
žemė, kaip brėžė pelekais 
žvyruotą upės dugną žu
vis. Bet taip tik atrodo į 
dienos triukšmą įpratusiai 
klausai. Geriau pasiklausyk

ir išgirsi nuolatinį skambė
jimą nepaliaunantį nė aki
mirkai. Tai žiogai ir ože
liai, pasislėpę žolynuose, 
groja savo mažais, žmogaus 
akiai nematomai smuikais. 
Paskum kur nors toli atsi
liepia klarnieto melodija ir 
plaukia, plaukia ilgėsiu pri
pildydama krūtinę.

Abu vaikai anksti pradė
jo uždarbiauti, vasarą ma
žoje prieplaukoje padėdami 
vyresniems broliams iš
krauti iš baidoku druska, C 4,7
statines su žibalu, silkėmis, 
arba juos pakraudami mal
komis, grūdais. Upė juos 
maitino ir žiemą: vežiojo 
turtingesniems miestelė
nams vandenį, kai nusekda
vo šuliniai, kirto ir vežiojo 
ledą. Kai pralobęs grafo 
dvarų prievaizda Eisman- 
tas įgijo buksyrinį garlai- 
vuką, jau suaugę į vyrus, 
draugai parsisamdę į įgulą. 
Kitą vasarą abu jau sava
rankiškai plaukiojo garlai- 
vuku, būdami jame kapito
nais, mechanikais ir krovė
jais, nes visa buksyrinio 
laivo įgula iš juodviejų ir 
tesusidėjo. Tekdavo plau
kioti nuo upės aukštupio 
iki deltos aukštyn ir žemyn, 
pro iki tol abiems drau
gams nepažįstamus mies
tus, kaimus, gulinčius ant 
aukštu stačiu krantu ir 
kartais jie taip arti pro 
juos plaukdavo, jog nuo nu
svirusių į vandenį sodo me- valtis 
džių galima buvo raškyti dens £,„v„vu 
vaisius. Jų buksyras nerei- [šlapę, nePgyvi, nei mirę, 
kalavo gilių vandenų. Jis jpas part vis labiau pasiner- 
įplaukdavo į siauras Nemu-|dami j upę< Kaip Jštikrųjų 
no įtakas, jei tik jis nebū-|bUVOj sunku pasakyti, nes 
davo sunkiai pakrautas ar- pradedant keleiviais ir bai- 
ba jei tik netempdavo pri- į giant sumišusiu, beveik su
sikabinęs baidokų, vilksti-'kvailėjusiu keltininku, iš 
nės. Tokiais atvejais maža-1 visų jų garavo lengvas vy
sis garlaivukas, kurį su no kvapas. Tai buvo vestu- 
meile draugai vadino ežiu- vininkai, 
ku, pūkšnodavo įtempęs vi
sas savo jėgas, pasturgalį 
veik panarinęs į vandenį, o 
priekiniu galu pakibęs ore,

Vieną kart pavasarį, šiltą 
ūkanotą naktį, plaukdami 
su žiburiais, be krovinio, 
draugai išgirdo upėje bal
sus. Iš pradžių atrodė, kad 
jie sklido nuo netoliese e- 

bal- 
pa- 
kli- 
rik-

sančio kaimo, bet urnai 
sai priartėjo. Šaukėsi 
gelbos. Ypač išsiskyrė 
kus, išgąstingas moters 
smas.

Geriau įsistebėję, draugai 
pamatė dunksantį vandens 
paviršiuje kažką juodą ir 
didelį. Tai buvo keltas, sro
vės vežamas žemyn, pilnas 

j žmonių. Pasirodė, kad ne- 
į senai praplaukęs su užge- 
įsintomis šviesomis garlai- 
jvi& smarkiai juos kliudė 
Išonu, nutraukė lyną, išvar
pė turėklus; sutriuškino 
i valtis ir dalį keleivių nu- 
| bloškęs į vandenį, lyg nieko 
[dėtas nusidangino savo ke
liu. Laimei, visi išliko gyvi, 

.„j prisisėmę van- 
žmonės blaškės per- 

nei mirę

ką metę, puldavo į vandenį 
pasisupti ant bangų! Kar
tais garlaiviai prateliuškuo- 
davo taip arti, jog būdavo 
galima išskaityti jų pava
dinimus, o jei nuo garlaivio 
pasigirsdavo muzika ir jis 
būdavo nukarstytas spal
votomis vėliavėlėmis, vaikai 
šaukdavo:

— žižikastras! 
tras atvažiuoja!

žižikastru buvo 
vadinamas vietos 
žorž de Kastro, atėjūnas, 
vietos magnatas ir vieš
pats, kurio didingi rūmai iš 
tolo raudonavo ant kalvos. 
Grafas nuolat gyveno už
sieniuose ir tik retkarčiais 
apsilankydavo dvaran, at
plaukdamas iš Kauno su 
muzika, išpuoštame garlai
vy, apsuptas grakščių pa
nelių.

Pro kareivių akis prabė
go dienos ir metai praleisti 
prie Nemuno. Išaugo jie po 
vienu stogu, žižikastro rū
mų šešėlyje. Nors vienas jų 
priklausė žydų, o kitas lie
tuvių šeimai, abi tos grafo 
malūno darbininkų šeimos 
gyveno vienu alkanu gyve
nimu, bendrai šventė savo 
šventes, dalinosi sielvartais 
ir ašaromis. Motinos viena 
kitai palikdavo prižiūrėti ir 
žindyti savo kūdikius, ir jei 
gimusį ar mirusį vienoje 
šeimoje švęstu vandeniu 
apšlakstydavo kunigas, o už 
gimusį ar mirusį kitoje šei
moje pasimelsdavo kitais 
žodžiais, tai juos laidodavo 
vienoje ir toje pačioje že- 
njėje, žemėje, kuri ir po jų 
mirties jiems nepriklausė, 
nes tai buvo grafo žemė.

žižikas-

žmonių 
grafas

WK***.

atšokę jaunosios 
tėviškėje ir kėlėsi per Ne
muną baigti iškilmę jauni
kio namuose, kitoje upės 
pusėje. Čia pat buvo ir vi
sas orkestras, penketą dū- 
dorių. Buksyro komanda, 
sustabdžiusi motorą, kebėk- 
lais prisitraukė prie savęs 
keltą ir draugai sukėlė vi
sus vestuvininkus į savo lai
vą. Ne greit tie vargšai nu
siramino ir atsikvošėjo. Tik 
kai visi išsidžiovino prie 
karštų buksyro motorų sie
nų, jiems grįžo pirmykštė 
vestuvinė nuotaika ir ką 
tik žmones palietusi nelai
mė, teatrodė juokų vertų 
atsitikimu. Garlaiviukas iš
metė inkarą prie kranto, 
bet vestuvininkams taip pa
tiko jų naujas, neįprastas 
padėjimas, jog’jie visai ne
siskubino jaunikio tėviš
kėn. Muzikantai, išlašinę iš 
savo dūdų vandenį, ėmė 
groti ir šokiai tęsėsi visą 
naktį mažoje denio aikšte
lėje. Tik rytą, papūtus vė
jui išsisklaidė rūkas ir ka
reiviai kaip šiandien atsi
mena, kad Panemunės kai
mai skendėjo baltuose žy
dinčių sodų debesyse ir vė

jų atneštais žiedlapiais bu
vo nukloti upės krantai.

Kiek visokių atsitikimų, 
linksmų ir liūdnų, juokingų 
ir keistų jie atsimenė ir iš 
savo gyvenimo upėje. Arba 
pasakojimas apie vandens 
mergą, gyvenančią Nemuno 
gelmėse, ties Skulmės gi- 

[ria. Senu papročiu, nenorė
dami užrūstinti vandenės, 
kuri galėjo užtraukti ne
laimes, laivininkai Joninių 
išvakarėse nupynę iš gra
žiausių pievos gėlių vaini
kus mesdavo juos vandenin 
į sriaunias Skulmės gel
mes....

Nemunas!
Mūšiams aprimus, atvė

sus įkaitusiems ginklams, 
gulėdami apkase draugai 

I trumpino darganas fronto 
dienas, išskaičiuodami vi
sus laivus, kokius tik plau
kiodami Nemune matė, vi
sas salas, pavojingas seklu
mas ir surištus su jais pa
sakojimus. Atsiminimuose 
jie perėjo kaimus ir mies
telius, kur skaniausi ries
tainiai, kur pikčiausi šu
nys, kur gražiausios pievos 
ir liekniausios merginos. 
Juodu galėdavo pamėgdžio
ti visų panemunės 
bažnyčių varpus, laibai 
ir storai, linksmai, nerūpe
stingai ir gūdžiai skamban
čius. Juodu atsiminė ir 
svarbius reikšmingus įvy
kius, kai vieną dieną, metę 
krauti į baidokus popier
malkes, pasileido per pievą, 
kliūdami už aukštos žolės, 
suklupdami ir vėl pakilda
mi. Jie bėgo sutikti Raudo
nosios Armijos, pasipylusios 
galingu sriautu vieškelyje. 
Jų akyse tebestovėjo tos 
audringos dienos, kai žmo
nės metę visur darbus tik ir 
tekalbėjo apie darbininkų 
tarybas, socializmą, pabė
gusius turtuolius. Šimts 
pypkių! Tai buvo karšti lai
kai, kai niekam buvo ne 
galvoje miegas, nei poilsis, 
kai vakarykštis kurpius ir 
ką tik išleistas iš kalėjimo 
jaunuolis drožė 
bas, jog širdis 
prastuoliui iš 
šokinėjo!

Abu draugai 
kankamai sąskaitų galin
gajam grafui ir visiems 
tiems, kurie pernelyg pla
čiais savo užpakaliais buvo 
užsėdę žemes, miestus. Jie 
turėjo sąskaitų, neapmokė
tų už kartų kartas be laiko 
į kapus nuvarytų darbo 
žmonių, kad būtų nesidžiau
gę vėliava, su socialistinės 
respublikos ženklu, plevė
suojančia viršum laivo.

Bet naujas gyvenimas bu
vo trumpas, tarsi vasaros 
nakties sapnas, karo dundė
jimas nusirito Nemuno slė
niais. Kareivių akyse pasi-

tokias kal- 
kiekvienam 
džiaugsmo

^■■■>,»<

Traktoriai pribuvo Raudonajai Armij ai pagelbon. Čia jie rytiniame fronte ga
beną dumbluotu keliu amuniciją. Pasaulis stebisi, kaip Sovietai gali aprūpinti 
savo armiją kciro reikmenimis dažnai tokiais keliais, kurie apdengti,purvu. Šis 
paveikslas atsako į klausimą.

liko to baisaus ryto regėji
mas: motinų glėbyje miego
ję kūdikiai, vyrai ir mote
rys ilsėjęsi po dienos dar
bų. Sprogusių bombų buvo 
išblaškyti po gatves, jų kru
vini likučiai kabojo ant me
džių šakų. Nukirsta skevel
dros vaiko ranka dar laikė 
suspaudusi žaislelį... Ugnies 
jūroje skendėjo gimtasis 
miestas. Nebuvo kelio pro 
griuvėsius ir aitrius dūmus 
į namus. Nebuvo ir namų.

Draugai apleido Nemu
no krantus, išsiveždami 
sielvartą ir begalinį keršto 
jausmą priešui. Jie ėjo į ry
tus, į rusų žemę daug die
nų. Karštis, dulkės, keliai 
užsigrūdę mašinomis, tūks
tančiais pabėgėlių — visa 
tai pasiliko praeity. Apka
sai jiems pakeitė namus.

Karštų mūšių ir trumpų 
poilsio valandėlių metu, jei 
tik jų neišskirdavo rūsčios 
karo pareigos, juodu visuo
met būdavo drauge. Drau- • 
ge jie klodavosi sau bendrą 
patalą ant drėgnos žemės, 
drauge kasdavosi sau apka
są, pakankamai patogų ir 
gilų, kad. tilptų abudu, 
drauge jie srėbdavo iš vie
no katiliuko nepergiliausiai 
užgriebdami šaukštais, kad 
tirščių liktų abiems po lygią 
dalį. Tarp juodviejų, atro
dė, nebuvo nieko, kuo jie 
nebūtų dalijęsi, — duonos 
kriaukšlu, d ž i a ugsmais, 
sielvartais, mergaitės šyp
sena.

Iš pirmo žvilgsnio nieko 
negalėjo būti priešingesnio, 
sunkiau suderinamo, kaip 
ši draugystė. Vienas jų bu
vo jaunas milžinas, kurio 
tik viena šlaunis buvo sto
resnė už vidutinio kuopos 
vyro stuomenį. Jis buvo ty
lus ir labai retai draugai 
girdėdavo jį tariant kur 
žodį. Tik jei kas jam per
nelyg įsipykdavo, tarsi ą- 
žuolo viršūnė įsupta vėjo,jis 
imdavo ’-muistytis, {rausda
vo jo sprandas ir to vieno 
pakakdavo, kad visi išsi
gandę aplinkui nutildavo. 
Jisai vadinasi Samuolis, 
Jurgis Samuolis, ir dėl savo 
ūgio vykusiai draugų pra
mintas Samsonu. Antrasis 
žemas, greitas kalboje, gy
vas nuo kulnų iki pakaušio, 
garsus kuopoje tuo, jog tą 
pačią akimirką galėdavo 
padauginti ir padalinti sa
vo galvoje didžiausius skai
čius, nuostabiausiai pamėg
džiodavo visus pučiamuo
sius muzikos instrumentus 
ir septyniomis kalbomis 
mokėjo maldą “Tėve mūsų”, 
nors jis “nebuvo nei muzi
kantas, nei pamaldus kata
likas. Tasai vadinosi Dovy
du Kacu. Kaip Samuolio, 
taip ir Kaco ūgio skirtumai 
ir būdo ypatybės sukeldavo 
kareivių tarpe begales juo
kų. Visi žinojo, kad Samuo
lio ūgiui neatsirado drabu
žių, kad visame sandėlyjt 
neišrinko, jo kojoms tinka
mos avalinės. Intendantūros 
raštininkas jį erzino, esą 
duotas įsakymas vienam 
fabrikui pasiūdinti Samuo- 
liui batus iš dviejų kiaulių 
odos. Ankšti drabužiai lai
kė jaunuolį suvaržę tarsi 
skilandį ir jam pasimuis- 
čius, tuoj irdavo siūlės. Ma
žasis Kacas, nuolat jį lopė, 
siuvo ir visų pusių, lyg aud
ros suplėšytą didžiulę laivo 
būrę. Tuo tikslu Kacas ne
šiojasi adatą ir savę juokais 
vadindavo “jo aukštybės 
siuvėju.”

Pamatys artileristai Sa- 
muolį ir iš tolo jau šaukia:

— Ei, gal pabūtum mums 
stebėjimo bokštu?! Žvilg
telk pro medžių viršūnes— 
juk tau matyt vokiečiai...

(Pabaiga Rytoj)

New Haven, Conn.
įvairios Žinios

“Dėdės Silvestro Kieme” 
veikalas jau čia pat. New Ha- 
veno ir apylinkės publika jau 
seniai nekantraudama laukia 
pamatyti labai įdomų triveiks- 
mį veikalą “Dėdės Silvestro 
Kieme.”

Kas tas per dalykas “Dėdės 
Silvestro Kieme”? — daugelis 
klausinėja. Galiu jums paaiš
kinti viešai: Lietuvoje padėtį 
prie dabartinės nacių okupaci
jos vaizduojantis veikalas. 
Dėdė Silvestras yra senas vals
tietis ir turi gražią dukterį, 
prie kurios taikosi kaimo se
niūnas, naciams parsidavėlis 
senbernis, bet Silvestro duktė 
—Onutė ir jos tėvas jo neno
ri. Onutė myli pažangų 'vaiki
ną, kuris yra partizanas, ko
voja prieš tokius seniūnus ir 
okupantus. Tai matydamas 
vokiečiams parsidavęs seniū
nas, kad jo nenori laikyti 
draugystėje ir meilėje, skun
džia vokiečiams Onutės vaiki
ną — Petrą, kad jį paimtų ir 
išvežtų Vokietijon verstiniems 
darbams. Skundžia ir patį dė
dę Silvestrą, kad iš dėdės Sil
vestro norima atimti paskutinė 
karvutė. Na, tas viskas bus 
perstatyta scenoj, balandžio 
80 d., 243 Front St., 3 vai. 
po piet. Norėdami viską pa
matyti ir dažinoti, kas tas 
“Dėdės Silvestro Kieme” ir ką 
jis daugiau pasakys jums, tai 
būkite laiku ir iš pradžios ma
tykite veikalą.

Buvo Šaunios Vestuves
Apsivedė Charles J. šoliu- 

nas, Jr., draugų Antaninos ir 
Kazimiero šoliunų sūnus. 
Draugai šoliunai yra plačiai 
žinomi ne tik New Havene, 
bet ir apylinkėje tarpe lietu
vių, kaipo organizacijų veikė
jai. Taip ir jų sūnus Charles 
yra visiems gerai žinomas, 
kaipo doras ir rimtas berniu
kas. Charles vedė už žmoną 
Stellą Mačioniutę — Macho- 
nis iš Wilkes-Barre, Pa., mū
sų gerų draugų ir veikėjų 
draugų S. ir Jerome šukaičių 
giminaitę, šliūbą ėmė Šv. Ka
zimiero bažnyčioj, o pokilis 
atsibuvo Lietuvių B-vės Namo 
salėje.

Kaip draugai šoliunai, taip 
ir šukaičiai, turi daug drau
gų ir giminių, tai į vestuvių po- 
kilį buvo prikviesta daug da
lyvių ir visus jau lietuviškai 
priprastomis vaišėmis vaišino 
maloniai ir draugiškai.

Nuo savęs linkiu jauniesiems 
Charles ir Stellai šoliunams 
laimingo gyvenimo.

Filmininkas G. Klimas ir 
“Kuprotas Oželis”

Buvo partrauktas į mūsų 
miestą filmininkas G. Klimas 
iš Brooklyn, N. Y. su savo vi
sa mašinerija ir su daugybe 
filmų. Filmų rodymas Ameri
koj, tai'stambi industrija ir d. 
G. Klimas turi jųjų apščiai ir 
visos, kurias tik rodė, labai ge
ros, apart vienos, “Kuprotas 
Oželis.” Man patiko filmą So
viet Lithuanian, “Under the 
Gypsy Moon,” Na, ir kaip drg. 
Klimas išsireiškė, “Govern
ment films.” Pastarosios išėjo 
gana vykusiai, nors jau bu
vau tokių filmų matęs teatruo
se, bet ne pro šalį pamatyti ir 
antru kartu gerą filmą. Su to
kiomis tinkamomis filmomis 
drg. Klimas galėtų pasiekti 
aukšto biznio, bet, kad nekiš
tų niekam nesuprantamos fil- 
mos prieš akis.

Skaičiau apie “Kuprotas 
Oželis” kritikas iš Brooklyn©, 
iš Great Neck, o vėliausia iš 
Elizabeth, N. J. Ir maniau,

kad tie draugai nori tik pa- . - 
kenkti drg. G. Klimui biznyje 
ar gal nesupranta filmų pras
mės. Nenoriu savo gerą pažįs
tamą ir idėjos draugą pava
dinti užsispyrėliu, bet privers
tas taip išsireikšti, kad nesi
skaito su draugų patarimais ir 
su rimtomis kritikomis. G. Kli
mas, pirm pradedant rodyti 
“pikčius,” išsireiškė, kad tūli 
per spaudą kritikuoja mano 
filmą, bet, girdi, kad ir neaiš
ki, negirdėt žodžių, bet visgi 
lietuviška. Klysta filmininkas, 
taip sakydamas. Kas man iš to 
lietuviško paveikslo filmos, 
jeigu nieko negalima supras
ti kalbant. Visus technikinius 
dalykus filmoj galima priimti, 
kur per daug klaidų yra, bet 
jau to, kad kalbos nesupran
tama, tai jau jokiu būdu ne
galima priimti ir pateisinti.

Veikalas “Kuprotas Oželis” 
yra gražus, aš mačiau lošiant 
3 kartus, bet filmoj nieko nė
ra panašaus, jeigu būtum vei
kalo nematęs, tai nežinotum, 
ko tie žmonės ten kruta ir 
žiopčioja išduodami balsą, bet 
žodžių nesupranta niekas. Na; 
ir tiems aktoriams reik ir pa
siduok filmininko valiai ir kan
kinkis tu per tiek laiko, o kaip 
dabar jie jaučiasi pasižiūrėt į 
savus paveikslus? Aš aktorius 
visus asmeniniai gerai pažįstu, f 
bet filmoje negalima žinoti, ar : 
tas pats asmuo, ar čia tik sap
nas. Tai tau ir lietuviškai!

Pertraukoje užklausiau ke-, 
lių dalyvių, kurie matė filmą, 
kaip patinka lietuvių filmą? 
Gauni atsakymą, kad nieko. • 
nesupratau, lietuviška ar ko
kia kita ir nežinau, ko tie 
žmonės ten vaikščioja ir 
žiaukčioja.

Patartina filmininkui išmest 
“K. O.”, o tik rodyti šiuos 
spalvuotus, tai ir jam pačiam 
bus ant naudos ir publikos ne- 
nusivaikysime parengimus lan
kančios. O kolonijų rengėjams 
visai nereikia su “Kuprotu 
Ožiu” daugiau turėti reikalo. 
Ot, G. Klimo ir drąsa dar va
žinėti su tokia netikusia filmą 
po kolonijas!

d., 
tu- 
šis 
iš- 
Ne‘

LDS 16 kuopos susirinkimas 
įvyks gegužės ( May) 2 
243 Front St. Visi nariai 
rime dalyvauti, nes bus 
susirinkimas svarbus, bus 
rinkimai Centro Valdybos,
vien tik, kad bus rinkimai, bet x 
ir taip bus svarbių reikalų 
svarstoma, o kuomet susiren
kam tik koks tuzinas narių, 
tai ir dalykų svarstymas būna 
nekoks. Kuopoj narių priklau
so apie 50, o į susirinkimus, 
kad atsilanko 18 asmenų, tai 
jau skaitoma gerai pavykusiu . 
susirinkimu. Ką darote kiti na
riai ? Ar ne apsileidimas, drau
gai ir draugės?

M. Antanuk.

Jugoslavijos partizanai 
atėmė iš vokiečių Mojkovac 
miestą.

Anglai pamušę japonus 
dar kiek atgal ties Kohima 
ir Imphal, Indijoj.

RAUMENŲ 
SKAUSMAS

Johnson’s Red Cross Plaster 
padeda atliuosuot nugaros 
skausmus ir kitus raume
nų skausmus ir gėlimus, 
dėl šių priežasčių—
• Palaiko ir priduoda k&nui 

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

dvoko ar drabužių sutepimo.
• Duoda nuolatinį nejuntamą 

Masažą.

Red Cross Plaster

I
Gera Knyga! Gera Knyga!—Visi sako, kad gera knyga!

DAUG LABŲ DIENŲ U
LINKSMŲ EILIŲ IR DAINŲ RINKINYS

KAINA 100 CENTŲ J

Daugelis yra prisiuntė Autoriui po 2, 3 ir 5 dole- A 
rius už kopiją—dovanų! Kreipkitės pas Autorių

R. ŽIDŽIŪNAS £427 LORIMER ST., BROOKLYN 6, N. Y._ARBA LAISVES ADMINISTRACIJOJ
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Newark, N. J.

(Tąsa)
Paskum, neramiai mirkčiodamas kar

ščiuojančiais vokais, pakėlė nuo žemės 
oda apsiūta batsiuvio peilį.

— Imk nors šitą....
Durys užsidarė. Mejeris ilgai sėdėjo 

nejudėdamas. Neramios, blogos mintys 
nepaliko jo.

Stati, ankštai spausdamiesi vienas prie 
kito, kambaryje galėjo susigrūsti apie 
penkiasdešimt žmonių. Kiti stovėjo kie
me, priebutyje ir duryse, kurios vedė 
į mašinų skyrių. Visi buvo ginkluoti šau
tuvais ir durtuvais.

Langą į pervažą Olesė uždengė ant
klode.

Andriejus, persirengęs sausais Grigo
rijaus Michailovičiaus drabužiais, — Ko
vala jam liepė taip padaryti, — kartu su 
kitais stovėjo virtuvėje. Vasilekui Olesė 
taip pat parūpino tėvo kelnes, davė sa
vo seną megztinį, ir dabar jis uoliai 
avėsi jos kojines. Čia pat šalia stovėjo 
Olesės batukai, šlapius, purvinus abiejų 
brolių drabužius Olesė įmetė į kamarą.

— Na, ir ilgos! — šnarpštė Vasilekas.
Jis skubėjo. Jam norėjosi išgirsti, ką 

kalba aukštasis dėdė žilais ūsais.
— Manau, draugai, jog daug kalbėti 

nereikia, — pasakė Rajevskis. — Kiek
vienas iš jūsų čia atėjo savo noru, kiek
vienas žino, kokiu tikslu. Imkime, drau
gai, ir tvirtai nuspręskime: kieno širdis 
neištvers kautynių, tegu tas išeina. O 
tie, kurie pasilieka, kurie ryžosi baigti su 
tais grobikai, su amžinais mūsų priešais, 
tie tegu duoda darbininko žodį nebėgti 
iš mūšio. — Rajevskis patylėjo. — O kas 
bėgs... -----  jis apžvelgė draugų veidus,
lyg atsiklaųsdamas jų.

— Tą nušausime! — jo vietoje užbai
gė Stepo vijus.

Rajevskis surado jį akimis.
— Taip, kas bėgs, tas bus ne tik bai

lys, bet ir išdavikas.
• Rajevskis stovėjo prie lango, ranka 

pasirėmęs į šautuvą. Jis kalbėjo nepa
keldamas balso, kaip visada, santūriai, 
aiškiai, ištardamas kiekvieną žodį, ap
galvodamas kiekvieną sakinį, savo min
tims išreikšti ieškodamas pačių papras
čiausių būdų.

Ir dėl to, jog tas plačiapetis, viską ži
nančiomis akimis žmogus buvo ramus, 
visų širdyse stiprėjo pasitikėjimas savo 
jėgomis. To žmogaus jėga kilo iš papra
stumo, iš nepajudinamo įsitikinimo savo 
darbo teisėtumu, kuris toks būdingas *

žmonėms, visą savo gyvenimą pąskyru- 
siem revoliucinei kovai.

Kovala pasižiūrėjo į laikrodį.
^Zigmantai, jau laikas!
Rajevskis užsidėjo kepurę.
— Taip, draugai, — garsiai pasakė jis, 

— geriau dukart pagalvoti ir laiku išei
ti, negu vėliau pabėgti...

Niekas net nepajudėjo.
Jis rūpestingai nuo kojų ligi galvos 

apžiūrėjo savo kovos draugus. Matyti, 
kad daugelis iš jų nebuvo, buvę fronte. 
Šautuvus laiko sandėliu į save, diržas 
pritrauktas, jog rankos neprakiši. Ta
čiau iš veidų matyti — kovos!.... Štai, 
kad ir šitas bukanosis berniokas su ke
pure, užmaukšlinta ant pačių ausų, — 
šautuvą prisiglaudė, tarsi mergaitę. 
Akys rimtos, tačiau naiviai, lyg vaiko, 
papūstos lūpos išduoda aštuoniolika me
tų...

Liesas darbininkas odine kepure, sto
vėjęs užpakalyje, atsakė už visus.

— Galvoti mums nėra ko. Kurių silp
na veržlė, tie namie pasiliks. O kas šičia 
atėjo, tai ne dėl to, kad atgal grįžtų.

Rajevskis užsimetė ant pečių šautuvą.
— Draugai, perduokite mūsų sprendi

mą pasilikusiems kieme. Revoliucinis ko
mitetas vadu paskyrė mane. O jūs iš
rinksite du padėjėjus, — tarė Rajevskis.

— Čobotas?
— Stepo vi jus!
— Daugiau nieko?
— Ne!
— Tada pradedame. Kurie turi šovi

nių, tie eina priešakyje. Užimsime san
dėlį, iš ten į kaimelį, o iš ten — į kalėji
mą. Ar kiekviena dešimtuke žino savo 
vadą?

— Kaipgi!
— Žinome!...

Šimtas šešiasdešimts trys žmonės išėjo 
į nakties tamsą. Jų žingsnių šnarėjimas 
susipynė su lietaus triukšmu ir vėjo švil
pimu.

Kovala paskutinis paliko namus. Jis 
net dukters neapkabino, — kažkaip ne
patogu buvo Jadvygos ir Ptachos aky
se.

“Ne laiku, sakys, senas velnias susi
jaudino. Dar, žiūrėk, ir ašarą išspaus.” 
Jis permetė akimis kambarį ir, žiūrėda
mas į kojas, su dirbtiniu abejingumu ta
rė:

— Tu žinai, dukrele... nebijok! Pietų 
pareisime. O tu mums apie šį metą bul
velių paspirgink ir agurkėlį išimk... Na, 
lik sveika....

Ant slenksčio dar kartą atsigręžė. 
Olesės akys buvo pilnos ašarų.

(Bus daugiau)

Iš Sietyno Choro Veiklos
Neseniai choras turėjo savo 

metinį koncertą su draugais 
rusais, kuris labai gražiai pa
vyko, kaip moraliai, taip ir 
materialiai.

Tas dar daugiau pakėlė na
riuose ūpą ir norą dalyvauti 
bei darbuotis meno, kultūros 
srityje.

Pamokos įvyksta kas ketvir
tadienis, Lietuvių salėj, šiuo 
tarpu mokomasi daugiausia 
naujos dainos, daugiausia 
apie Lietuvą, jos didvyrius ir 
liaudį.

Choras vis dar pageidauja 
naujų spėkų, naujos energijos 
prie šio galingo darbo. Per 
pastarąsias porą savaičių nesi
jautė sveikai mūsų energinga 
draugė, choro organizatorė. 
Mūsų laimei, ji gražiai susvei- 
ko ir vėl su mumis darbuojasi.

Taip pat reikia prisiminti ir 
apie mūsų seną, per 10 metų 
dirbantį, tarimų raštininką, 
draugą Povilą Kasparą, kuris 
ne tik gražiai dainas sutvar
ko, atspaudžia, suklijuoja į 
knygas, bet ir narius prižiūri. 
Jeigu kuris nepasirodo vieną 
kitą pamoką, žiūrėk, jau tau 
čia ir yra pakvietimas nuo Po
vilo, kuris primena, kad gal 
draugas jau pailsėjai ir reika
lingas vėl dainuoti.

Toki pavyzdingi draugai la
bai pageidautini mūsų organi
zacijose. Šiuo tarpu choras 
rengia parengimą naudai Rau
donojo Kryžiaus, kuris įvyks 
balandžio (April) 30 dieną, 2 
valandą dieną, Academy Hall, 
103 Jackson St. Kviečia jumis 
dalyvauti ir paremti Raudoną
jį Kryžių, kuris labai daug 
naudingų darbų atlieka šių 
kovų laikais.

Kitas parengimas — kon
certas, paskutinis šiame sezo
ne, įvyks gegužės 20 dieną, su 
rusais kartu, jų salėje, 53 
Broom St. Čia, rodos, ir bus

dalis pelno, skiriama Raudona
jam Kryžiui.

šiomis dienomis choras ap- 
laikė du pakvietimus dainuoti 
dienraščio Laisvės piknike, lie
pos 4 d., Klaščiaus parke ir 
LDS 3-čio Apskričio piknike, 
Lietuvių Parke, Lindene. No
rėdami, kad visi nariai daly
vautų šiuose piknikuose, tai 
galutinas užtvirtinimas bus se
kančiose pamokose. Dėlei to, 
prašomi visi ir visos 'dalyvau
ti pamokose ir nuspręsime sa
vo užduotį.

Smagu, kad turime vėl sa
vo tarpe dvi seniau dainavu
sias jaunuoles, sopranus, tai 
Violet Tyliunaitė ir Mildred 
Jamison-Stanley. “Sušlubavo” 
dvi geriausios altai S. ir Y. ir 
V. Z. iš Kearnės, jau ar net 
trijose pamokose nepasirodė.

Albinas.

Amerikos Telefonų In
žinieriai į Sovietus

New York. — Viršininkai 
amerikiečių International ’ 
Telefonų ir Telegrafo kor
poracijos ketina siųsti ke
turis ar penkis savo telefo
nų inžinierius į Sovietų Są
jungą. Ta -korporacija no
rinti padėt plačiau išvystyt 
Sovietų telefonų sistemą ir 
tikisi, kad po karo galės 
parduot daugiau savo dir-. 

kbinių Sovietams.

NEBŪKITE NERVUOTI
KODĖL KENČIATE

Dėl Nevirškinimo ir Gesų 
Po Kiekvienu Valgiu?

TAMSONO A I D I S O L tabletu
kai pagelbsti maistą ištirpyti ir su
virškinti. Tamsono Aidisol tabletu
kai taipgi prašalina gazus ir nei- 
tralizuoja rūkštis. Tamsono Aidisol 
tabletukai pagelbėjo tūkstančiams 
žmonių, pagelbės ir jums.

Prisiųskite $1.00 ir persiuntimo 
kaštam 10c, o mes aplaikę, tuojau 
pasiųsime jums per paštą 100 Aidisol 
tabletukų.

PHILADELPHIA, PA.

I) — II ■■ II M :i 1111 U M II ■■■I F. W. SU ALINS
i (Shalinskas) I

FUNERAL HOME
| 84-02 Jamaica Avenue I 
r Opposite Forest Parkway | 
I WOODHAVEN, N. Y.

| Suteikiam garbingas laidotuves |

$150
? Koplyčias suteikiam nemoka- j 
Į mai visose dalyse miesto. !
a Tel. Virginia 7-4490 j

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-

Ar galite nakčia ramiai miegoti? 
Jei ne, tai gal būt, kad jūsų ner
vams stokuoja Mineralų ir Vitaminų. 
Tūkstančiai žmonių kenčia dėl Ner
vingumo. Naktimis nemiega, visada 
jaučiasi pavargę, nuolat bereikalo 
rūpinasi ir trumpa jų atmintis. Mok
slininkų pripažinta, jog viršminėti 
apsireiškimai darosi iš priežasties 
stokos mineralinio maisto — paįra 
Nervai. Jų sistemai trūksta Iron, 
Calcium, Potassium, Sodium ir Ma
gnesium; dar gal Vitamino B.

Tokiame atsitikime patartina nau
doti TAMSONO PHOSPHATE tab- 
letukus ir V-B (Vitamino B Com
plex). Tie tabletukai pagelbėjo tūks
tančiams žmonių. Užtikrinta, kad 
jie pagelbės ir jums.

260 Phosphate tabletėlių už $1.00.
100 V-B tabletėlių už 65c.
Už persiuntimą 20c.
Perkantiems abu kartu $1.85.

Vidurių užkietėjimas yra priežastis 
visokių ligų. Išvengimui tų nelemtų 
ligų yra privalumas ir sutvarkyti 
vidurius. Tamsono Laxative Herb 
Tea yra sutaisyta iš 12 natūralių 
žiedų, šaknelių, žiedelių, žievelių ir 
lapelių. New Yorko miesto sveikatos 
departmentas pripažino, jog Tamso
no Natural Herb Tea yra viena iš 
geriausių valymui ir sutvarkymui 
paįrusių vidurių. Už pakelį 65c ir 
persiuntimas 10c. Viso 75c. 2 pake
liai už $1.45. Aplaikę jūsų užsaky
mą ir money-orderį pasiųsime pro
duktus.

THOMSON’S NATURAL FOOD CO.
45-42—41st STREET LONG ISLAND CITY, N. Y.

( . w*1" ' *** ~ w "

MATEUŠAS SIMONA VIČIUS
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. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

Sėkmingos Prakalbos

Balandžio 16 d., Lietuvai 
Pagelbos Teikimo Komitetas, 
Phila. skyrius, surengė pra
kalbas Lietuvių Tautiškoj sa
lėj. Komiteto pirm., Jurgis Lu
koševičius, energingas “jau
nuolis,” pradėjęs 73-čius me
tus, nenuilstantis darbuotojas, 
paprašė publikos apsiraminti, 
taręs keletą jausmingų žodžių, 
pakvietė pirmininkauti komi
teto sekr. Petrą Mack.

Pirmiausia kalbėjo komite
to vice pirm. Petras Zaleckas, 
apie komiteto tikslus ir pasi- 
brėžtus darbus. Po jo kalbėjo 
veteranė veikėja K. Petrikie- 
nė iš Brooklyno. Ji savo vaiz
dingoj kalboj nurodė hitleri
ninkų žiaurumus, sarkastiškai 
pašiepė Chicagos orakulą, pra- 
simelavusio redaktoriaus iš
garbintą “naujai sukurtą lie
tuvį.” Pavyzdžiais įrodė tokio 
“naujai sukurto lietuvio” žiau
rumus, kuris nė kiek neatsilie
ka nuo savo mokytojo degini
me kaimų, žudyme nekaltų 
žmonių. Nežiūrint tos mažos 
grupės, lietuviai kovoja prieš 
sužvėrėjusius plėšikus, vieni 
partizanų eilėse, kiti Raudo
nosios Armijos daliniuose, to
dėl mūsų amerikiečių parei
ga juos remti kuomi kas gali
me, baigdama kalbą, ragino 
kalbėtoja.

Pirmą kartą mums teko gir
dėti jauną, talentingą kalbėto

ją, advokatą Keistutį Michel- 
soną. Jo prakalba labai nuo
sekli, Įspūdinga. Suglaustoj 
formoj, perbėgo prieškarinius 
ir karo eigos svarbiausius įvy
kius. Rodos, tik patyręs diplo- 
tinis veteranas tepajėgtų taip 
vaizdingai, taip galvon strin
gančiai, komplikuotus diplo
matų veiksmus išryškinti. Ne 
be reikalo vienas vietos veikė
jas pareiškė: “Tai, kad turė
tume nore šimtą tokių gabių 
jaunuolių fV Sutinku.

Nors publikos nebuvo tiek, 
kiek tikėjomės, dėl tūlų prie
žasčių, visgi susirinko gana 
daug ir neapsivylė. Tokių ge
rų kalbėtojų ne tankiai tenka 
girdėti.

Aukų surinkta lietuviams, 
karo nualintiems, gelbėti apie 
$225.

Aukojo: Antanas Degutis ir 
jo žmona, kurie turi du sūnus 
Dėdės Šamo tarnyboje, $20.

Po $10: J. Rainys, A. Pra
naitis ir P. Kodis.

Po $5: A. Bakšys, J. Kur- 
žinskas, J. černauskas, A. J. 
Smitas, P. Zaleckas, P. Puodis, 
P. Mack, J. Gustaitis, E. Pil- 
dis, J. Kruvelis, A. žalis ir He
len Talunienė.

J. Urbonas $3.
Po $2: V. Kazanauskas, R. 

Merkis, F. Lešinskas, J. Matai
tis ir Mukulai.

Po $1: N. Griciunienė, R. 
Kurlauskas, A. Dizerekis, A.

Oželis, K. Žilinskas, M. Poda- 
ras, V. Mačys, Aliejunas, J. 
Strumskis, K. Vikonis, M. Kli
mas, S. Morkūnas, J. Rožanas, 
A. Jankauskas, M. Jonikiene, 
J. Pildis, S. Urbonas, P. Kun
cevičius, P. Šlajus, {J. Procius, 
J. Paliepis, J. Stulgis, P. Va- 
lantienė ir Stankus.

Po 50c: Karnegis ir Sidab
ras.

Iš Chester, Pa., Ona Navic
kienė pridavė $7. Aukotojai: 
Mr. ir Mrs. Agintąi $2; F. ir 
O. Navickai $1.50. Po 50c: S. 
Yokis, A. Lipčius, P. Šlajus, 
E. žvirblis, H. Procius ir Tra
kimienė. Po 25c: P. Miller ir 
A. Miller.

Taipgi O. Navickienė atve
žė 4 pundelius drapanų ir vie
ną pundelį kenuoto maisto — 
pieno ir cukraus.

Aukos vilnų fondui: A. Gal
iais $2; po $1: A. Griciunienė, 
M. šireika, A. Palionis (iš 
Gibbstown, N. J.), O. Misiko- 
nienė, E. Mulokiutė, M. Abrai- 
tienė, H. Procius, M. Pajuodie- 
nė, J. Bulauka, P. Puodis, W. 
Scotch ir E. Bender.

Daug drapanų ir kitokių 
daiktų pridavė Degučiai, Kru- 
veliai ir A. Zigman.

Tūlas laikas atgal A. Palio
nis (Gibbstown, N. J.), auko
jo $5. pundeliams, bet nebu
vo paskelbta Laisvėj. Atsipra
šome draugo.

Jei ne visų aukotojų vardai 
paskelbti, praneškite A. Smi
tui, 5908 N. Fairhill St., pa
skelbsime vėliau.

S. V. Ramutis. <
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I LIETUVIŠKAS |

TRAKTYRIUS
į (VALGYKLA IK ALINĖ) į

I Didelis pasirinkimas visokių I
i Vynų ir Degtinės i
j Kasdien Turime I

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ į

Juozas Zeidat
. Savininkas
j 411 Grand St. Brooklyn |

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ
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

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661SCREEN 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.

Pariš Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

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

Telefonas EV. 4-8698t 459
(Skersai nuo Republic Teatro)

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

būsite, patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Jau Penktadalis Nacių 
Lėktuvų Sunaikintą

ĮVAIRIOS ŽINIOS HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

ŠAUKT FORDĄ IR LIND
BERGHĄ Į AMERIKINIŲ 

NACIŲ BYLĄ
Washington. — Vienas iš 

30 amerikinių nacių, teisia
mų už sąmokslus nuverst 
šio krašto valdžią, reikalavo 
pašaukt kvotiman ir auto
mobiliu fabrikanta Fordą ir v C

Washington. — Amerikos 
karo sekretorius Stimson 
skaičiuoja, kad amerikiečiai 
ir anglai sunaikino jau vi
są penktadalį Vokietijos 
lėktuvų. Be to, Jungtinių 
Valstijų ir Anglijos bomba- 
nešiai labai sužalojo bei nu- ■v 1 — n *> • • r* i • t | — —

lakūną Lindberghą. Sako, 
jeigu jūs kaltinate mus už 
išsitarimus prieš žydus, tai 
Fordas ir' Lindberghas yra 
daug aštriau prieš žydų 
tautą kalbėję.

šlavė daugelį nacių fabrikų, 
gaminusių lėktuvam dalis. 
Taigi būsią negalima Vokie
tijos lėktuvų statybai atsi
griebti.

Nors dar vokiečiai turi 
dikčiai lėktuvų, bet juos 
taupo atrėmimui įsiveržimo 
iš vakarų; todėl taip mažai 
jų dabar tepakyla prieš tal
kininkų bombanešius, kaip j 
pastebėjo Stimson.

Churchillas už Poka 
rinę Vienybę

PASISAKĖ 50 SENATO
RIŲ PRIEŠ BALSAVIMO 

TAKSUS
Washington. — 50 sena

torių, tai daugiau negu pu
sė viso jų skaičiaus, pasisa
kė už panaikinimą pagalvių 
taksų, kurie keliose pietinė
se valstijose imami iš pilie
čių už teisę balsuoti federa- 
liuose rinkimuose.

STAKLIŲ TAISYTOJAS
PAGEIDAUJAMAS VYRAS VIRŠAUS VIDURAMŽIO 

Turintis patyrimo prie MEDVILNĖS AR RAYON
ŽINGEIDAUJANTIS NAUDOTI SAVO PATYRIMĄ

EKSPERIMENTAVIMO DARBUI 
Su vienu iš

ŠALIES DIDŽIAUSIŲ TEXTILE IŠD1RBĖJŲ
Reikalaujama atliekamumo certifikato

PACIFIC MILLS
RESEARCH & DEVELOPMENT LABORATORIES

1 WEST CENTRAL AVENUE
East Newark, New Jersey.

(99)

CARPENTERS (Dailydčs)
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

ATLAS BABY CARRIAGE
1840 Boone Avenue, Bronx 

(kampas 176th St.—West Farms Rd.)
(98)

VYRAI
BŪTINAI PRAMONEI SU 

PUIKIAUSIOMIS 
POKARINĖMIS PROGOMIS 

REIKIA SEKAMŲ

dar-

i VYRAI!
VYRAI! 
VYRAI!

Gyvybiniai svarbiem kariniam
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. (įoi)

KELIAUJANTI PARDAVĖJAI
DU PASIRINKIMAI PRISTATY

MUI Į NAMUS PIENO TAM 
TIKROSE APYLINKĖSE.

Būtini, gerai apmokami darbai, ku
rie yra užtikrinti taikos laike taip- 

pat kaip dabartiniu laiku.
* PUIKIOS AUKŠTOS ALGOS

DVIEJŲ SAVAIČIŲ VAKACIJOS 
Kreipkitės

TILTON DAIRY FARMS
27 MORRIS AVENUE 

NEWARK, NEW JERSEY.
(98)

London. — Anglijos mi
nisters pirmininkas Chur
chillas kalbėjo seime, jog 
pasaulinei taikai palaikyti 
po karo reikės sumegsti dar 
glaudesnę Britanijos Impe
rijos dalių vienybę ir palai
kyti artimą bendradarbia
vimą tarp Anglijos ir Jung
tinių Valstijų. Čia jis pada
rė pastabą ir apie Anglijos 
santykius su Sovietais:

“Aš negaliu net įsivaiz
duot, kaip broliški mūsų ry
šiai su Jungtinėmis Valsti
jomis galėtų sukelti bet ko
kį blogą jausmą linkui di
džiojo mūsų talkininko-Ru- 
sijos, su kuria mes esame 
susirišę 20 metų sutarčia.”

PASIDAVĖ NACIŲ LĖK
TUVAS SOVIETAM

Maskva. — Vienas vokie
čių lėktuvas nusileido į So
vietų aikštę. Suimtas jo la- 
lakūnas sakė: “Aš jau se
niai norėjau perskrist į 
Raudonosios Armijos pusę. 
Šiandien aš gavau gerą pro
gą ir pasiduodu.”

KAS PRIVERS SUOMIJĄ 
TAIKYTIS

Maskviečiai kalbasi, jog 
Suomijai atmetus naujus 
Sovietų taikos pasiūlymus, 
tai jau Raudonoji Armija 
bus geriausia Suomijos tai
kytoja.

JUGOSLAVU PARTIZANAI 
ATMUŠĖ TRIS ATAKAS

Kanados Seimo Nariai už 
Streiką prieš Fofdą

Windsor. — Du Kanados 
seimo nariai ir šio miesto 
majoras Reaume ragino 
darbininkus ir toliau strei- 
kuot prieš Fordo automobi
lių fabriką todėl, kad For
das paskelbė, kad jis panai
kina savo sutartį su CIO 
Automobilių Darbininkų U- 
nija. Streikuoja 10,000 dar
bininkų.

London. — Maršalo Tito- 
Broz partizanai atrėmė vo
kiečių ir bulgarų ofensyvą 
linkui Mojkovaco, atmušė 
priešus ties Vjetreniku ir 
liamėjo mūšį arti Gacko 
Hercegovinoje, Jugoslavijos 
dalyje.

Jablonica - Toplica sri
tyje partizanai nukovė 600 
gen. Michailovičo čętnikų, 
bendradarbiaujančių su na
ciais. |. . _ .v. . .

Kitur keliose vietose hit- k.al darė įsiveržimą. į An- 
lerininkai, atakuodami su z*o, Italijoj, tai nacių lėk- 
tankais ir lėktuvais ir nau-1 tuva> bombomis nuskandi- 
dodami didelį skaičių savo Ino du Anglijos sarvuotlai- 
pėstininkų, privertė parti- |Vlus lr du naikintuvus, 
zanus pasitraukti iš kai ku
rių gyvenamųjų vietovių ir. 
apleisti Bioce miestą, svar- i 
bų susisiekimų centrą.

Nuskandinta 4 Anglų Lai
vai ties Anzio

Neapolis. —Oficialiai pra- 
> nešama, jog kada taikiniu- ! T • 1 • •*

Maskvos radijas šaukė 
bulgarus sukilt prieš vokie
čius.

TINSMITH ROOFER
(Olėtom Stogdcngis) 

ir PADĖJĖJAS su Chaufferio laisniaia.
Nuolatinis darbas.

T. WYNNE ROOFING CO.
320 W. 15th St.

_______________________________________ (97)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

ARMATURE WINDERS
Maža dirbtuvė. Patyrę ir pradiniai. 

RUIMAS 218,
119 E. 27th St.. N. Y. C.

(98)

OPERATORIAI 
DARBININKAI BENDRAI 

Vyrai ir Moterys 
Uniformai. Gera Alga. 
Geros Darbo Sąlygos.

BEN GREENHOLTZ 
476 Knickerbocker Avenue 

Brooklyn.

PASIRANDAVOJIMAI 
APARTMENTS

(100)

4 KAMBARIŲ APARTMENTAS — 1816 
PARK PLACE, BROOKLYN. Garu apšil
domas, karštas vanduo, refrigerator. Ronda 
$30. Dėl daugiau informacijų skambinkite 

BUCKMINSTER 4-3110 (99)

Amerikos lakūnai nu
skandino 6 japonų laivus 
ties Indo-China.

Pakilo potviniai Kansas, 
Ill., Indiana ir Iowa valsti
jose.

WHOLESALE AND RETAIL
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 5049 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
Boerum I’lace, Borough 
County of 
premises.

Place,
Kings, to

96 Boerum
RUDOLE 

Place,

Control Law at 96 
of Brooklyn, 

be consumed on the

FEICHT
Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 166 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Bevergae Control 
Law at 1765 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

NATHAN
1765—85th St.,

86th Street, Borough of 
of Kings, to be consumed

H. LI ND ENAU ER
Brooklyn, N. Y.

Berlyno radijas bal. 
d. sake, jog talkininkų 
tuvai vėl bombardavo 
charestą, Rumunijos sosta- 
miestį.

2^ Švedija atmetė talkinin- 
lėk- reikalavimą sustabdyt 
Bu- £abenim3 Vokietijai reika

lingų mašinerijos dalių .

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10326 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2550 Coney Island Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

CARMELA CUTANIO
2550 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI IŠ 
KITUR

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 37 kuopos susirinkimas 

įvyks balandžio 26 d., Maple Park,, 
2 vai. dieną. Malonėkite dalyvauti. 
— Valdyba. (96-98)

BAYONNE, PL J.
Lietuvių Amerikos Ūkėsų Kliubo 

narių Atydai! Svarbus susirinki
mas įvyks antradieni, balandžio 25 
d. Kliubo salėje, 329 Broadway. Vi
si nariai prašomi dalyvauti ir nesi- 
vėluot. Pradžia 8 v. v. — Jonas Za- 
leckas, pirm. (95-97)

OFICIALIS IDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO.
147 FOURTH AVE.

Arti 14th St.

Akis Ištiria
GYDYTOJAI

100 nuoš. unija ša po j
Telef.: GR. -7-7553

DETROITE: { VCnU°
( BUZ Hofmann Btdg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

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 
Dekens Ointment.

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

1-oz.
. 2-oz.

. 4-oz.
16-oz.

DEKEN’S OINTMENT

atneš Galingą Mostį.

Deksnio
Deksnio
Deksnio
Deksnio

Galinga
Galinga
Galinga
Galinga

Mostis
Mostis
Mostis
Mostis

75c 
$1.00 
$2.00 
$5.00

Vardas ir pavardė
Gatvė ir numeris
Miestas Valstija

DEKEN’S OINTMENT p. o. box we, Newark t, n. 9

TOOL DESIGNERS 
TOOL MAKERS 

MAŠINISTŲ 
DIE SETTERS 

PAGELBINIŲ MAŠINISTŲ 
TURRET LATHE 

OPERUOTOJŲ 
PLATERS PAGELBININKŲ 
MAŠINŲ OPERUOTOJŲ 

apvalytoji;
GEROS DARBO SĄLYGOS 

LUNCH ROOM PATOGUMAI

MECHANIKAI 
DIRBTUVĖS NAMUI

KONTRAKTORIAI SUNKIOSIOS
MAŠINERIJOS.
Būtina Pramonė.

PRIIMAMI NEPILIECIAI.
^1.02 I VALANDĄ

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
Prisideda Viršlaikiai. 
HAISS MFG. CO.

141ST ST. & CANAL PL., BRONX
(98)

PAGELBININKAI 
DIRBTUVĖS NAMUI

KONTRAKTORIAI SUNKIOSIOS 
MAŠINERIJOS.
Butina Pramonė.

PRIIMAMI NEPILIEČIAI.
73c Į VALANDĄ

40 VALANDŲ SAVAITĖ
Prisideda Viršlaikiai.
HAISS MFG. CO.

141ST ST. & CANAL PL., BRONX
(98)

Pasitarimai Kasdien 9:15 iki 5 
Antradienių ir Ketvirtadienių vakarais 

IKI 9 P.M.
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimų.

AMERICAN
SAFETY RAZOR CORP

62-76 LAWRENCE ST., 
BROOKLYN, N. Y.

(100)

MAŠINISTAI
Statymui automatiškų sriubų mašinų. 

LAIKINAI AR PASTOVIAI 
Priimtini 1A Klasifikacijos. 

Vieta Brooklyn.
Reikalingas atliekamumo pareiškimas.

MURRAY HILL 4-0873
. (99)

VYRAI
KARINIS DARBAS

IR 
PO KARO

NUOLATINIS
MOKINKITĖS AMATO
PATYRIMO NEREIKIA

75c Į VALANDĄ PRADŽIAI 
85c PO DVIEJŲ MĖNESIŲ

ANTIPYROS CO., 
1175 MANHATTAN AVE 

BROOKLYN
VERNON-JACKSON AVE. STOTIS 

I.R.T. SUBVE.
GREENPOINT AVE. STOTIS 

8TH AVE. SUBVE.

X98)

Viršaus 38 m. ar medikaliai paliuosuoti. 
Linksmas nuolatinis darbas. Gera alga. 

Geros vietos, dabar atviros saldainių 
dirbtuvėje, Philadelphijoje.

PETER-PAUL, INC.
Kompanija nacionaliai žinoma, 50 metų, kai 
įsteigta. Gera proga vyram. Nuolatinis dar
bas. Patyrimas nereikalingas. Puikiausios 
darbo sąlygos. Muzika laike darbo. Gera al
ga ir pasirinkimai pakilimams. Apmokamos 

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

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

PENKTADIENI.
ŠEŠTADIENIAIS 0—12.

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

____________________________________ (103)

REIKIA VYRŲ
Patyrimas Nereikalingas

FOUNDRY PAGELBININKAI 
60 VALANDŲ —$49 PRADŽIAI 

AMERICAN MARINE 
BRASS FOUNDRY, INC. 

22 BERRIMAN ST. 
BROOKLYN.

ŠVEITĖJAI Ilf LYDYTOJAI 
prie Sterling Sidabro. GERA ALGA.

PAUL/ FREMONT, INC, 
n. x. .c.

(99)

(100)

MECHANIKAI 
MAŠINISTAI 
STATYTOJAI 

Karinis Darbas. 
Priimami Ateiviai. 

Dieninis Darbas
STERLING SWITCHBOARD 

MFG. CORP.
205TH ST. & 9TH AVE., N. Y. C. 

_________________________________________(98)

RESTAURANTŲ 
DARBININKAI

SALADŲ IR SANDWICH DARYTOJAS $55 
BROILERIŲ VIRĖJAI $55. 

SHORT ORDER VIRĖJAI $55. 
FLOOR CAPTAINS $55.

MAISTO PATIKRINTOJAS IR 
KASIERIUS $40. 
VALYTOJAI $35.

INDŲ MAZGOTOJAI $35.
ENDURO RESTAURANT 
FLATBUSH, PRIE DeKALB AVE., 

BROOKLYN.

MERGINOS IR MOTERYS
APSAUGOKITE SAVO 

ATEITĮ 
PASTOVUS DARBAS 

IR 
PAKILIMAI 

TOMS, KURIOS TINKAMOS
GALI UŽDIRBTI $29.75 UŽ 
53 VALANDŲ SAVAITĘ 

LAIKE MOKINIMOSI
UŽDARBIS PAKELIAMA 

Už TRUMPO LAIKO 
LAVINIMOSI PERIODO

DALIES LAIKO VALANDOS 
PRITAIKOMOS SULYG 

JŪSŲ PATOGUMO 
GEROS DARBO SĄLYGOS 

LUNCH ROOM PATOGUMAI 
Pasitarimai kasdien 9:15 iki 5 

Antradieniais ir Ketvirtadieniais vakarais 
iki 9 P.M.

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.

AMERICAN 
SAFETY RAZOR CORP. 

62-76 LAWRENCE ST., 
BROOKLYN, N. Y.

(100)
(98)

REIKIA 
PERSAMDOMŲ BALTINIŲ 

SKALBIKAI
Nuolat.

5 Dienų Savaitė 
GEROS ALGOS 

Pokarinė Ateitis.

AMERICAN LINEN CO. 
210 W. 155th St. (93)

PRADINES RAŠTININKĖS
TYPISTS

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS
NUOLATINIAI DARBAI

Ii būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

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

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

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

REIKIA VYRŲ
Dirbti Maliavų Dirbtuvėje.

GEROS ALGOS - VIRŠLAIKAI
Nuolatinis darbas su proga pakilimui.

F. O. PIERCE CO.
50th Avc. ir 5th St., L. I. City

(97)

DIENĄ IR NAKTĮ
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkitės

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

N. Y. C. (X)

BERNIUKAI—VYRAI
BENDRAM FABRIKO DARBUI

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

reiki turėti paliuosavimo pareiškimo.

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

(101)

Patyrimas Nereikalingas 
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 

391Ą VALANDŲ SAVAITĖ 
IKI GEGUŽĖS 31

NUO TADA 36VALANDOS 
IKI RUGSĖJO PABAIGOS
UŽKANDŽIAI BE PELNO

Kreipkitės
Continental Insurance Co 

80 MAIDEN LANE, 
Room 2109 

New York City.

MERGINOS
Lengvas fabriko darbas. 

Duodama Uniformos.
50c I VALANDĄ—VIRŠLAIKIAI

AMERICAN CHEMICAL
& FLUX CO.

95 LORIMER ST-
BROOKLYN, N. Y.

MERGINOS

(101)

ARBATOS Į MAIŠELIUS 
PAKAVIMUI

VYRAI
FABRIKAS, ATLIEKĄS 

KARINIUS DARBUS 
REIKALAUJA 

Kelctos Vyrų Sunkiam Fabriko 
Darbui.

NUOLATINIS DARBAS 
SU GERA ALGA. 

Atsineškite Paliuosavimą.
E. T. TROTTER & CO.
594 JOHNSON AVE.

BROOKLYN, N. Y.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERYS
Lengvas Fabriko Darbas 

$20 Minimum už 5 Dienas.
40 valandų savaitė. 

Laikas ir Pusė už viršlaikius ir 
Produkcijos Bonai.

Patyrimas Nereikalingas. 
Nuolatiųis Darbas Apskritus Metus.

J. H. B. MFG. CO.
635 West 23rtl Street (3-čios lubos)

(99)

Linksmos aplinkybės
5 DIENŲ SAVAITĖ
46 VALANDOS, $26

103 WARREN STREET
MANHATTAN

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.
(08)

(96)

CUEMINIS FABRIKAS 
REIKALAUJA 

VYRŲ 
PATYRIMO 

NEREIKALAUJAMA 
BUTINAS DARBAS 

IŠMOKSITE DIRBDAMI
HEYDEN CHEMICAL CORP

290 River Drive, 
GARFIELD, N. J.

Nesikreipkite, jei dabar esate prie karinio
darbo.

(98)

DARBAI GAUNAMI
PRIE

TRUMPŲ PRIVIRINIMŲ 
SKYLIŲ KERTAMŲJŲ 

MAŠINŲ 
TEKINIMŲ 
BUFAVIMŲ

Dieniniai ir Naktiniai šiltai. 
Patyrimas Nereikalingas. 

Reikalingas atliekamumo paliudijimas.
PRADINĖ ALGA 70c Į .VALANDĄ 

50 VALANDŲ SAVAITE 
FIAT METAL

MANUFACTURING CO.
21-85 BORDEN AVE., L. I. CITY. 

______________________________________ (100)

DALIAI LAIKO
Patyrusios siuvamų mašinų 

ojieratorės*
TAIPGI PRADINĖS MOKYTIS PRIE 

SIŪLIŲ SIUVIMO.
Geros Pradinės Algos 

NUOLATINIS DARBAS
IRVINGTON TEXTILE CO.

367 COIT ST., IRVINGTON, N. J. 
arba U.S.E.S. Employment Ofise, Irvington.

(98)

BENDRAI OFISO 
DARBININKĖ

Mokanti typing ir stenografiją. Turinti šiek- 
tiek supratimo apie knygvedystę. 

Tik viena mergina ofise.
5 DIENŲ SAVAITE. Linksmos darbo sąlygos. 

PROGA PAKILIMAMS.
* AMERICAN CHEMICAL

& FLUX CO.
95 LORIMER ST., 
BROOKLYN, N. Y.

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 VAKACUO8 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

Ii būtinų darbų reikia paliuosaviao 
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.

(98)

SKALBYKLOS DARBININKĖS
Nedidelė Įstaiga

5 DIENŲ SAVAITE — 86 *4 V AL.
GERA ALGA

Kreipkitės 
80 MAIDEN LANE, 

Room 2109 
New York City.

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

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

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

(101)

VIRĖJOS
(101)

MAŠINISTAI 
DIRBTUVĖS NAMUI.

KONTRAKTORIAI SUNKIOSIOS 
MAŠINERIJOS. 
Būtina Pramonė. 

PRIIMAMI NEPILIECIAI. 
Pilnai patyrę prie 

LATHES 
MILLING MASINU 

ABLIUOTOJAS 
PRIE STALO DARBAS 
$1.16 į VALANDĄ 

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
Prisideda Viršlaikiai.
HAISS MFG. CO.

UIS? ST. & CANAL PL„ BRONX

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
East Side Rezidencijiniam Viešbučiui. 

Gera alga ir linksmos aplinkybės.
Patyrimas Nereikalingas

Kreipkitės J Housekeeper’s Ofisų

THE BEVERLY HOTEL
125 East 50th St.

(97)

MOTERYS 
DALIAI LAIKO 

PENTRĖS DARBININKĖS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS

NUO 11 A.M. IKI 3 P.M.
5 P.M. IKI 9 P.M.

5 DIENOS

MOTERYS. ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 
SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRUCl

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IB 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

MERGINOS—MOTERYS
Pilnam ar Daliai Laiko 

Maisto Pakavimo Fabrikui
Kreipkitės

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N. Y.

33 35th St.
BROOKLYN (6-TOS LUBOS) 

(100)
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NevvYorko^MifeZInM Pranešimas Dariaus 
Girėno Paminklo 

Reikalu
Iš Baliaus Raudonojo 

Kryžiaus Paramai
Balandžio 22 vakarą, Lais

vės salėje, įvyko Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 2 apskričio 
surengtas balius Raudonojo 
Kryž iaus paramai. Publikos 
galėjo būti daugiau. Buvimas 
kitų pramogų ta pačia diena ir 
prieš tai, be abejo, į tai atsi
liepė. Prie to, ši jau buvo ke
linta tam tikslui ir paskubomis 
rengta. Tačiau atsilankiusioji 
publika smagiai pabaliavojo ir, 
rodos, iš to bus sauja doleri
nių Raudonajam Kryžiui.

Vaišių buvo tikrai lietuviš
kų: tarkainiuose vyniotų kuku
lių, silkių, ausiukių na ir sand
vičių, taipgi kavos su pyragu. 
Valgius pagamino veteranės 
gaspadinės, Augutienė, Kas- 
močienė, Malinauskienė, Stu- 
purienė, M. Jakštienė, Thomp- 
sonienė. Gėrimais aprūpino J. 
Dainius. Prie kitų darbų ma
tėsi: K. Balčiūnas, G. Wareso- 
nas, V. Bunkus, F. Pakalniš
kienė, Francene Pakalniškytė, 
K. Petrikienė, O. Čepulienė, 
P. Grabauskas, P. Buknys, S. 
Sasna.

Apie finansinį atsiekimą ir 
gautas dovanas gal praneš pa
ti komisija. Rep.

Pirmosios Gegužės Minėjimo 
Pažmonys su Gražia Progra

ma Subatoj, Laisvės Salėj

Valdininkas Nori Kainų 
Pakėlimo

Vaikai Nors Kartą 
Prisivažinėjo!

Du penkių metų berniukai, 
Thomas Quinn ir Daniel Uol
iems, savo gimtajame Hoboke- 
ne, matydami būrius vyrų sė
dant į didelį busą, važiuoti į 
didelį miestą, niekaip nebeat- 
laikė pagundos ir įsėdo kartu 
su vyrais. Taip jie pereito šeš- 
tadietnio rytą atsidūrė prie 
Times Square, New Yorke, 24 
valandų pavandravojirnui, o 
tėvai pasiliko ašaroti ir rūpin
tis.

Vaikai neapsiėjo be prieti
kių. Koks “geras vyras” nupir
kęs jiems šaltainės ir paklau
sęs, ar jie norėtų važiuoti sub
way. Ir jie patekę ant 7th Avė. Į 
linijos traukinio, juomi pasiva-1 
žinėdami nuo apie 10 ryto, iki•
5 po piet. Per tą laiką kon-i lankėsi Jonas Triška, argenti- 
duktorius jau pradėjo pažinti. nietis lietuvis, kuris šiuo mo
savo keleivius ir 5 vai. atidavė, tu tarnauja prekybiniame lai- 
juos sargybiniui Times Square ve. 
stotyje. Išalkę ir pavargę, vai-Į Argentinoje 
kai buvo pavalgydinti polici
jos stotyje, o paskiau nuvežti 
pamestinukų prieglaudom čia 
jie gerai išsimiegoję ir sekamą 
rytą linksmai žaidę be rūpes- 
ties apie namus.

Iki pusiaunakčio, vaikų pra- 
radėjai ir suradėjai jau buvo 
paskelbę apie juos per radio 
ir sekmadienio rytą vaikai su
grąžinti tėvams.

Šią subatą, balandžio 29 d., 
įvyks margas vakarėlis Laisvės 
svetainėje, Pirmajai Gegužės 
paminėti.

Bus pasakyta trumpų pra- 
kalbėlių, paliečiant Pirmąją 
Gegužės ir gyvuosius lietuviam 
reikalus.

Pakviesta populiariai lietu
vių dainininkai. Bus muzika 
šokiams. Jvalias užkandžių,

kuriuos pagamins gabios lie
tuvės šeimininkes. Bus alaus 
ir šiaip gėrimų. Turėsime nau
dingą ir gražų pažmonį.

Įžanga 35 centai. Programos 
pradžia 8 vai.; svetainė bus 
atdara nuo 7 vai.

Visus nuoširdžiai kviečia
Lietuvių Komunistų 

Kliubas.

Drg. K. Mockus Sunkiai 
Serga

Laisvėje buvo minėta, kad 
drg. K. Mockus turėjo sunkią 
vidurių operaciją. JBet kada jis 
buvo ligoninėje, neturėjau pro
gos jį atlankyti. Sužinojęs, kad 
jau iš ligoninės sugrįžo, 23 d. 
balandžio nuvykau į namus, 
411 Autumn Ave., aplankyti. 
Maniau, praleisiu valandėlę 
laiko, pasikalbėsime. Vienok 
mano manymas virto kitaip. 
Duktė, duris atidarius, prane
šė, kad tėvas vėl sunkiai su
sirgo, naktį šaukė gydytoją. 
Dabai’ inkstų liga ir kankina 
dideli skausmai. Už keleto mi
liutų įėjau į ligonio kambarį. 
Jis taip skausmų apimtas, kad 
ir kalbėti nebegali. Keletą žo
džių pratarė, bet aš papra
šiau, kad jis nekalbėtų ir kuo 
ramiausiai užsilaikytų. Jis akis 
užmerkė, neva bandė ramiai 
užsilaikyti, bet skausmai ne
leido ramiai gulėti, dejavo vi
sa laika.

Pasėdėjęs valandėlę laiko 
atsisveikinau, p a 1 i n kėdamas 
nugalėti nelabąją ligą.

Drg. K. Mockus yra nuošir
dus darbininkiško judėjimo 
rėmėjas. Linkėtina greitai pa
sveikti. V. Paukštys.

Lankėsi Jūreivis 
Jonas Triška

Praeitą pirmadienį Laisvėje

jis buvo prieš 
penkis mėnesius. Nusiskundė 
padėtimi — politiniu režimu, 
kuris žiauriai smaugia kiek
vieną žmonių pasijudinimą.

G y v e n damas Argentinoje 
Jonas Triška skaitydavęs Lais
vę Rosario mieste, todėl, su
stojus laivui New Yorko uoste, 
jis nusitarė būtinai susirasti 
Laisvės įstaigą ir susipažinti su 
laisviečiais.

1.

2.

VITAMINŲ IR MAISTO KRAUTUVE
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. 
KAL-DAK dėl Rheumatizmo, Arthritis, Neuritis, Colitis, ir Žarnų ne- 
tvarkumo. Tūkstančiams pagelbėjo, pagelbės ir jums, jeigu bandysi. 
Už 12 uncijų keną $3.00.
Balanced Brand VITA-O-IRON tabletėlės dėl sustiprinimo kūno, kurie 
jaučiasi visados silpni, pavargę. 250 tab. $1.50, dvi bonkos už $2.75.

4. Balanced Brand Vitamin A ir D Capsu
les tiems, kurie tankiai slogas pagauna 
žiemą arba vasarą. 100 Capsulių $1.50, 
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 po 
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, vienas doleris.

. Lebara No. 2 pellets dėl tų, kurie 
spuoguotą veidą, 500 tab. už $1.95.

anglų kalboje, teisingi nurodymai dėl ko žmo
nės serga ir kaip pagydyti įvairias ligas lengvu būdu. 278 p., tik $1.25.

11. Sea-Vo-Kra tabletėlės dėl peptic Ulcers, 100 tab. už $1.50.
12. 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. 6, N. Y.

3.

0

10. Outwitting Illness knyga

7.

8.

9.

ge- 
už-

turi

Prašys Pirkti po Du 
Syk Tiek Bontr

Department© 
laikraštininkų 
firmų

su- 
ir 

pasitarime

Iždinės 
šauktame 
garsinimų 
pereitą penktadienį, viešbuty
je Biltmore, New Yorke, ta
po nustatyta planai pravedi- 
mui Penktosios Karo Paskolos 
vajaus, kuris prasidės birželio 
12-tą.

Penktosios Karo Paskolos 
vajuje turėsime sukelti 16 -bi- 
lionų ($16,000,000,000) ir yra 
pageidaujama, kad šešis bilio- 
nus išpirktų pavieniai bonų 
pirkėjai, ne firmos.

“Tai reiškia,” sako kampa
nijos vedėjai, “kad atskiras 
amerikietis privalo pirkti kita 
tiek bonų, kiek jų pirko Ket
virtosios Paskolos vajuje.”

MIRE
am-Elizabeth Brieva, 51 m. 

žiaus, gyvenus 1383 Jefferson 
Ave., Brooklyne, 'mirė balan
džio 23 d., Wyckoff ligoninėj. 
Laidotuvės įvyks balandžio127 
d., šv. Jono kapinėse. Kūnas 
pašarvotas J. Garšvos koply
čioje, 231 Bedford Avenue.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Antaną, dukterį Amelia 
ir sūnų Edwarda, tarnaujantį 
J. V. Armijoj, Anglijoj.

šteinis, apie 70 metų 
gyvenęs 262 Cleve- 
Brooklyn, N. Y., mi-

Vincas 
amžiaus, 
land St., 
re kovo 26 d. Palaidotas kovo
28 dieną, Alyvų Kalno kapi
nėse, Maspeth, N. Y.

Povilas Petrulis, 69 meti] 
amžiaus, gyvenęs 118-16 14th 
Ave. College Point, N. Y., mi
rė balandžio 21 dieną, Kings 
County ligoninėje. Nusiųstas į 
Brockton, Mass., pas brolį An
taną. Bus laidotas balandžio 
25 d., 2-rą vai. po pietų.

Laidojimui paruošė grabo- 
rius Joseph LeVanda, 337 
Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Susidūrus dviem mašinom 
prie Richards ir Seabring Sts., 
Brooklyne, keturi jūrininkai 
sužeisti ir nugabenti ligoni
nėn.

C. Fronweller, 11 m. berniu
kas, tapo sužeistas automobi- 
liaus prie 5th Avė. ir 20th St. 
Automobilistas pabėgo.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Kriaučių Unijos 54 Skyriaus susi
rinkimas įvyks balandžio 26 d., 
7:30 v. v. L. A. P. Kliubo salėje, 280 
Union Avė. Susirinkimas svarbus, 
dalyvaukite visi nariai. — Ch. Ne- 
čiunskas, sekr. (97-98)

REIKALAVIMAI
Reikalingas vyras ar moteris dirb- 
restaurante, bendrą darbą. Va-ti 

landos trumpos. Darbas nuolatinis. 
Dėl daugiau informacijų, prašome 
kreiptis pas: A. Kolendo, 327 W. 
Houston St., New York Cty.

(94-99)

New Yorko valstijos žemdir
bystės komisionierius Chester 
C. Dumond, Dewey paskirtas 
žmogus, . darbuojasi pakelti 
pieno kainas. Jeigu jo planai 
praeis, vartotojai mokės po du 
centus daugiau ant kvoitos.

Išbandymui to pasimojimo, 
komisionierius pasirinko Alba
ny - Troy - Schenectady sritį, 
bet jeigu čia pavyks, tas pats 
bus visoj valstijoj.

Kainų administratorius Da
niel P. Woolley žada prieš pa
kėlimą kainų kovoti. Jis sako, 
kad federaliai įstatymai yra 
virš atskiros valstijos įstatymų 
ir turi būti pildomi. Federaliai 
įstatymai yra priešingi kėlimui 
kainų.

Iš Maspetho
Sugrįžo Kapitonas Aleksan

dras Navickas 
šeštadienį, balandžio 22 d. 

grįžo iš Londono Maspetho ži
nomo biznierio Aleko Navicko 
sūnus kpt. Aleksandras Na
vickas. Jis praleido virš 20 
mėnesių Anglijoj su Jungtinių 
Valstijų Air Corps.

Sugrįžęs kapitonas daug 
nių perdavė savo tėvams 
draugams.

Penktadienį, balandžio
d., įvyks Lietuvių Piliečių kliu
bo mėnesinis susirinkimas, 
Kliubo salėje, 60-39 56th 
Drive, Maspeth, N. Y., 8 vai. 
vakare.

imtiną paminklui piešinį jo au
toriui skiriama nuo 15 iki 25 
dolerių dovana. Laikas duoda
mas iki liepos 1 d., š. m., bet 
jei dailininkas pageidautų il
gesnio laiko, tai prašome apie 
tai pranešti komitetui. Kurių 
autorių gaminiai nebus priim
ti, tai, reikalaujant, grąžinsi
me atgal su dėkingumu.

Pastebime, kad toki pieši
niai nereikalauja artistiško 
darbo, o tik gilios, kilnios 
minties. Pagal mūsų patarėją: 
tai ir su anglių ant baltos po- 
pieros galima nubraižyti gerą 
mintį.

Taigi, nuoširdžiai prašome 
jūsų, brangūs veikėjai, malo
nios kooperacijos šiame dar
be. Savo gaminius teikitės pri
siųsti sekamu adresu : Darius- 
Girėnas Monument Fund., 280 
Union Avenue, Brooklyn, N. Y.

AUKOS: J. S. Rainys, iš 
Philadelphia, Pa., prisiuntė $5 
ir sako: “Patėmijau Laisvėje, 
kad dar stoka pinigų Dariaus- 
Girėno Fondui. Tai siunčiu 
tiek, kad pagelbėti užbaigti 
kvotą reikale pastatymo pa
minklo mūsų didvyriams lakū
nams, žuvusiems fašistų žemė
je, skrendant į mūsų brangią 
tėvynę Lietuvą.” Už auką ma
loniai dėkojame. Prašome ir 
visų kitų paminklo simpatiza- 
torių pasekti šį pavyzdį ir pri
siųsti aukų paminklo naudai, 
čekiu ar money orderiu ant 
vardo Darius-Girėnas Monu
ment Fund, o adresuoti komi
teto iždininkui taip: John 
Spurga, Port Jefferson Station, 
Long Island, New York. Už jū
sų aukas jis prisius kvitą ir 
bus paskelbta jūsų vardas su 
suma spaudoje.

Dariaus-Girėno Paminklo 
Fondo Komitetas:
Pirmininkas,

Jonas Šaltis, 
Finansų Sekr.
Adv. Steponas Briedis, Jr.

Morris Kaltino Dewey 
Apleidime Vaikų ;

Lavinimo
Jau pirmiau visuomenės ži

niai buvo pranešta Dariaus Gi
rėno paminklui statyti reika
lu, kad buvo kreiptasi į New 
Yorko miesto parkų autorite
tus gavimui naujos vietos dėl 
paminklo. Bet, po visų davi
nių ii’ aiškumų,, dabartiniu mo
mentu pasilieka anksčiau gau
ta vieta — Lituanica Aikštė, 
ant Union Avenue ir Stagg 
Street, Brooklyne, lietuviais 
apgyventoj apylinkėj, šis kuk
lus parkutis yra trikampiai 
apvalus, 44 pėdų, 5 colių il
gio ir 30 pėdų pločio, jį puo
šia penki medžiai ir trys suo
lai poilsiui.

Komitetas nusprendė paga
minti paminklo modelį, tinka
mą šiai aikštei ir sulygti su 
miesto parkų autoritetais kas 
link paminklo arkitektūros ir 
didumo. Bet kad ruošiamą sta
tyti paminklą gerbtų visi lie
tuviai, tai reikia atydžiai ir 
tinkamai prirengti jo projek
tą, kuris galutinai nustatys pa
minklo simbolišką išreiškimą. 
Manome, kad mūsų plačioje 
visuomenėje yra kompetentiš- 
kų žmonių, kurie gali teikti 
vienokį ar kitokį naudingą pa
tarimą šiame reikale.

Taigi, kreipiamės į lietuvius 
dailininkus, priešėjus, skulpto
rius, arkitektus bei tos profe- 

7 sijos specialistus, prašant jų ] r i
nupiešti ar iš medžio išdrožti, 
o gal iš gipso ar tam panašios 
medžiagos pagaminti gražų, 
atatinkamą Dariaus ir Girėno 
paminklui statyti paveikslą ar 
figūrą; pagal šiuos kūrinius 
autoritetingas paminklo žino
vas, su pritarimu komiteto ir 
keleto vietinių žymių veikėjų 
pagalba, išvystys paminklo 
projektą ir pateiks jį miestui 
dėl užtvirtinimo. Už tokį pri-

Newbold Moms, republiko- 
nas New Yorko miesto prezi
dentas, kaltino republikoną 
New Yorko valstijos guberna
torių Dewey, kad jis apleido 
daug socialinių reikalų. Morris 
įkaltinimą pareiškė kalbėda
mas Play School Association 
metinėj konferencijoj, įvyku
sioj viešbutyje Pennsylvania 
pereitą šeštadienį.

Konferencijoj dalyvavo apie 
tūkstantis žaisminių mokyklų 
mokytojų, tėvų ir delegatų iš 
50 su virš socialių ir labdary
bės įstaigų, bažnytinių ir pilie
tinių organizacijų.

Morris nurodė, kad dėl vals- 
tijinės vyriausybės apleidimo 
pareigų miestas dabar turi pa
kelti daugelį tiesioginių reika
lu teturėdamas tam tik labai 
apribotus išteklius.

“Valstijos vyriausybė,” sa
kė Morris, “pasidarė vienpu
siška. Ji dabar yra tiktai tak
sų iškolektavimo agentūra.”

Be Morris’o, kalbėjo Helen 
Harris, direktorė majoro Ko
miteto Vaikų Gerovei Karo 
Laiku; Mary Craig McGeachy, 
Alexander Reid Martin ir eilė 
kitų, surištų su labdarybės, vai
kų priežiūros ir mokymo dar
bais, taipgi pačių vaikų 
vai, nurodinėdami, kas 
daryti vaikų priežiūrai 
galbai.

atsto- 
reikia 
ir pa-
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Balandžio 2£ d., mirė A. 
Girnienė. Velionė yra gyvenus 
Maspethe virš 45 metus.

D. Buffolino, 25 m., vienko
jis vyras, kuris sakosi dirbtinę 
koją gavęs armijos kempėj, 
sulaikytas kaltinimu su dviem 
kitais vyrais dalyvavus sumu
šime policisto Frank DeLoren
zo, gynusio tų trijų užpultą 
merginą su jūrininku.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
Q STANLEY MISIŪNAS

/ 11 SAVININKAS

SHOP
Savininkas
Kalmos

Avenue

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ 
221 So. 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST

Prie R.K.O. Republic Teatro

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

CHARLES’
UP-TO-DATE

* BARBER
K. DEGUTIS, 

Prieinamos

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

.1. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ

I (KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

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

$3750

GODDESS 
OF

doiay 
MADISON

$4950
21 l«'*/*‘*

$4950
2i

$0000

taipgi PUIKUS PASIRINKIMAS DOVANŲ: 
Dirmavonėm ★ Motinos Dienai ★ Mokyklos Baigimo ★ 

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND ST., BROOKLYN 11, N. Y.

Telephone STagg. 2-2178 ATDARA VAKARAIS.

VALANDOS: 9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

' Incorporated

J. LEVANDAUSKAS 
Graborius-Undertaker

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos 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 161h SI., N. Y.
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

(Isist. 28 m.)

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

101 I 1.11 II g I ■ II  ................................................. .I. II M II 111 I II I II II ■■ ■ II ITIIII-I II II M II ««H hum II ■■■ n n bCLITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS BROOKLYN
282 Union Ave.

$25
353

I

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja du (6-šių kamba

rių) apartmentai. Yra vanas. 
rendos į mėnesį. Antrašas —
Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. Dėl 
daugiau informacijų skambinkite 
EVergreen 7-4708, tarpe 9—6 vai.

(93-98)

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių




