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KRISLAI
Eina Prie “Dvasios Šventos.“ 
Darbas Eina.
Daugiau Savanorių.
Kas Galima Visur Padaryt?
Kaip Saulė Užtekės, Taip

Rašo A. BIMBA

Niekas neabejoja, kad po
nas Dewey bus republikonų 
kandidatu į prezidentus.

Wendell Willkie supyko ir 
pabėgo. Dabar Dewey stengia
si laimėti Willkies pasekėjus. 
Iki šiol gražiai tylėjęs, Dewey 
prabilo apie tarptautinę poli
tiką.

Dewey nesąs izoliacionistas. 
Jis irgi norįs po karo matyti 
Ameriką tarptautinėje organi
zacijoje taiko palaikymui.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00
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Vadinasi, besiartinant prezi
dentiniams rinkimams, Dewey 
įgauna “dvasios šventos.“ Ne
blogai. Bet kodėl Dewey ne- 
atsi palaidoj a nuo h oo vėrinių 
republikonų ?

Tas gi tik reiškia, kad jo 
atsivertimas nėra nuoširdus.

Vokietija Būsianti 
Puolama ir iš Va
karų ir iš Pietų

Galutinai Sutriuškint Hitlerinei Vokietijai 
Turi Sutartinai Smogi Sovietai, Jungtines 

Stalinas
Sekmadienį SIBIRO’ ARMIJAI ĮSA-

Valstijos ir Anglija, Pareiškė
---------------—H ---------------------------------------- a

Amerikiečiai per 
Mėnesį Sunaikino 

J 1300 Naciu Lėktuvų

Jau arti pusė Lietuvių Li
teratūros Draugijos knygos 
“Lietuva Ugnyje“ atspausdin
ta. Tikimės, kad į pabaigą ge
gužės mėnesio darbas bus 
baigtas.

žurnalo šviesos šių metų an
trasis numeris irgi bus gatavas 
apie vidurį gegužės.

Ko dabar reikia, tai kad vi
si Draugijos nariai pasimokėtų 
duokles, žinote, daug lengviau 
ir ekonomiškiau knygą išsiųsti 
vienu sykiu visiems nariams.

Bet žinokite, draugai, kny
gą gaus tik tie nariai, kurie 
bus pasimokėję duokles už 
šiuos metus. Todėl visi pasi- 
stengkite.

Tai, rodosi, nesunki parei-

London. — i
Anglijoj buvo atidaryta 
amerikinė radijo stotis 
ABSIE. Pirmutinis per ją i 
kalbėjo Robertas E. Sher- I 
wood, Amerikos Karo Žinių i 
Įstaigos direktorius užjū- j 
riams.
pavergtoms tautoms, 
jų išlaisvinimo diena jau sekamą įsakymą savo ka- 
netoli. įriuomenei:

Sherwoodas įspėjo tų: “Tolimjų Rytų kariai! 
tautų patrijotus, kad pirm Jūsų tėvynė pavedė jums 
laiko nedarytų atvirų žygių saugoti mūsų Tolimųjų Ry- 
prieš vokiečius: ■ tų rubežius.

“Nepasirodyk!te iki tin- 'tos didžios garbės. Laikyki- 
kamo laiko. Atsiminkit, jog,te savo ginklus pilnai pa
mes duosime jums ženklą, įruoštus kovai. Dar labiau 
kada ateik valanda jums revoliuciniai budėkite. Aky

lai žiūrėkite savo pozicijų.”

LONDON, geg. 1. — Maskvos radijas paskelbė

KYTA BŪTI PA
SIRUOŠUSIAI ,

Maskva. — Sovietų To- 
Jis pareiškė nacių‘limųjų Rytų komanduoto- 

kad i jas, gen. Purkajev išleido

Būkite verti

kada ateik valanda jums 
sukilti ir priešą smogti.”

Generolas Eisenhoweris 
iš Anglijos, o gen. Maitland 
Wilson iš Italijos bendrai

ga. Jeigu kurie dar nėra par paskelbs įsiveržimo valan-
simokėję, tai arba iš apsileidi- ^a, sake Sherwoodas. 
mo, arba iš pamiršimo, arba 
dėl kuopos valdybos nepasirū- 
pinimo.

Iš to suprantama,
I amerikiečiai ir anglai 
rysią įsiveržimą prieš 

Kalbame apie mūsų judėįi- cius ne tik iš vakarų, 
mo darbus. Turime naują ir ir iš pietų, 
labai didelį darbą. Nežinau, ar 
visi draugai tatai įvertina. Aš 
kalbu apie darbą teikimui pa- 
gelbos Lietuvos žmonėms.

žinau, kad yra žmonių, mū
sų judėjimo žmonių, kurie tam 
darbui dar nėra pašventę nei 
vienos valandos, nei vieno 
liuoso vakaro.

Betgi darbo yra daug, ypa
tingai Brooklyne, prie Lietuvai 
Pagelbos Teikimo Komiteto 
Centro. Daugelis nė įsivaizdin
ti negali, kiek to'darbo yra.

kad 
da- 
na-
bet
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PADEGTA GOERINGO 
MINISTERIJA

London. — Pasirodo, jog 
Amerikos lakūnai, šeštadie
nį bombarduodami Berlyną, 
smarkiai padegė ir naująjį 
maršalo Goeringo oro mini
sterijos rūmą.

Reikšmingas Lenkų Kun. Orle 
manskio Vizitas Maskvon

pilietis lenkų kilmės aš prL 
valau remti šį dalyką. Kos-

Reikia daugiau brooklynie- 
čių savanorių. Kol kas nenori
me samdyti žmonių. Bandome 
visus darbus atlikti savano
riais. Bandome būti taip eko
nomiški, kaip galima.

Užtikrinu, kad nei vienas, 
draugai-draugės, staiga nepa- 
sensite, jeigu vieną vakarą į 
savaitę paaukosite tam bran
giam reikalui!

žinote, kaip nemalonu lysti 
į akis ir prašyti. Kitas dar su
pyksta — tartum čia kas nors 
sau asmeniškai prašo.

Patys ateikite, pasisiūlykite 
talkon.

O dabar žodis į kolonijų ge
ros valios draugus ir drauges. 
Vieną svarbų darbą jūs visi 
galite ir turėtumėte atlikti ant 
vietos, būtent, sutaisyti senas 

• drapanas, kurios reikalingos 
pataisymo.

Tai toks mažas ir lengvas 
darbas, jeigu visos kolonijos 
prie jo prisidėtų! Bet toks di
delis darbas Centre, kai susi
daro keli šimtai drapanų, ku
rios reikalingos šiokio tokio 
pataisymo.

Daleiskime: guziko nėra, 
reikia įsiūti. Siūlė prairus — 
reikia susiūti. Drabužis labai 
geras, bet pamušalas kur nors

(Tąsa 5-me pusi.)

Maskva. — Sovietų spau
da plačiai ir palankiai rašo 
apie Amerikos lenkų kunigo jciuško yra mūsų amerikinis 
Stanislovo Orlemanskio at
silankymą Maskvon pas 
premjerą maršalą Staliną. 
Maskvos laikraščiai įtalpi
no fotografinius paveikslus 
kun. Orlemanskio su Stali
nu ir užsienių komisaru 
Viačeslavu Molotovu. Stali
nas maršalo uniformoje 
linksmai šypsosi, o Moloto
va's sveikinasi su Orleman- 
skiu.

Pasikalbėjime su spaudos 
atstovais kun. Orlemanskis 
pareiškė:

“Stalinas nori laisvos, ne
priklausomos ir demokrati
nės Lenkijos.

“Aš esu vienintelis Ro
mos katalikų kunigas Ame
rikoj, kuris rėmė judėjimą 
dėlei draugiškumo tarp Ru
sijos ir Lenkijos ir dėlei ti
krai demokratinės valdžios 
Lenkijoje — žmonių val
džios, veikiančios žmonių 
naudai.”

Kun. Orlemanskis pridū
rė, kad nei dabartinė emi
gracinė lenkų valdžia, nei 
pirmesnioji Lenkijos val
džia nebuvo ir nėra demo
kratinė. Jis tęsė:

“Kuomet čionaitiniai žmo
nės (Sovietuose) sudarė 
pirmąją lenkų karių divi
ziją, jie pavadino ją Kos
ciusko divizija. Kadangi 
Kosciuško buvo ir Ameri
kos patrijotas, tai aš ma
niau, jog kaipo Amerikos

didvyris, ir Kosciuško dva
sios perkėlimas Lenkijon 
reiškia amerikinę demokra
tiją”

Orlemanskis paaiškino, 
kad jis yra garbės pirmi
ninkas amerikiečių lenkų 
Kosciuško Sąjungos, kurią 
jis įsteigė pernai lapkričio 
mėnesį. Tos sąjungos tik
slas yra remti lenkų kovū- 
nus sovietiniame fronte. Jis 
sakė:

“Aš apkeliavau ir Kanadą, 
besidarbuodamas Kosciuško 
Sąjungai, aplankydamas vi
sus didmiesčius nuo Mont- 
realio iki Winnipego. Mums 
labai sekėsi. Tūkstančiai ir 
tūkstančiai žmonių dalyva
vo masiniuose • mūsų susi
rinkimuose.”

Kunigas Orlemanskis su 
Amerikos valstybės depart
ment© leidimu atvyko Ma
skvon kaipo privatus pilie
tis, atskrisdamas lėktuvu.

Praeitą šeštadienį Sovie
tų vyriausybė parūpino jam 
specialį' traukinį važiuoti 
aplankyt lenkų armijos,- ko
vojančios drauge su Raudo
nąja Armija prieš nacius. 
Paskui jis grįš į Jungtines 
Valstijas, kur žada kalbėti 
ir rašyti>už draugingus len
kų santykius su Sovietais 
ir už nepriklausomą, demo
kratinę Lenkiją. Kun. Orle
manskis sako, kad jo pasi-

(Tąsą 5-tame pusi.)

LONDON, geg. 1. — Maskvos radijas paskelbė seka
mą premjero Stalino pareiškimą dėlei Pirmosios Gegu
žės:

Draugai, raudonarmiečiai, Raudonojo Laivyno jū
reiviai, puskarininkiai, karininkai ir generolai, parti
zanai ir partizanės,'Sovietų Sąjungos darbo žmonės, 
broliai ir seserys, laikinai pakliuvę po vokiečių prispau
dėjų jungu, ir tie, kurie esate fašistų išvaryti į versti

nus darbus Vokietijoje! Aš 
Sovietų vyriausybės vardu 
ir mūsų Bolševikų partijos 
vardu sveikinu jus Pirmo
sios Gegužės proga.

Mūsų krašto tautos eina 
į Pirmosios Gegužės susi
rinkimus tarp žymiųjų 
Raudonosios Armijos pasi
sekimų. Nuo vokiečių divi
zijų sumušimo ties Stalin
gradu, Raudonoji Armija 
veda faktinai nesustojantį 
ofensyvą. Tuo laikotarpiu 
Raudonoji Armija pergalin
gai nužygiavo pirmyn nuo 
Kaukazo priekalnių ' iki 
Karpatų kalnų, naikindama 
kirmėles priešus ir šluoda
ma juos iš sovietinės žemės. 

1943-44 m. žiemos kampanijoj Raudonoji Armija lai
mėjo istorinį mūšį dėlei Dniepro ir dėlei Ukrainos/ že
mių į vakarus nuo Dniepro; sutriuškino galingai ap- 
tvirtintas vokiečių apsigynimo linijas ties Leningradu 
ir Kryme, ir gabiais, stipriais veiksmais nugalėjo vo
kiečių apsigynimus palei Pietinio Bugo, Dniestro, Pru
to ir Siret upes.

Beveik ištisa Ukraina, Moldavija, Krymas, Leningra
das ir Kalinino sritys ir žymi dalis Baltarusijos tapo 
apvalyta nuo vokiečių įsiveržėlių.Metalo pramonė pietuo
se, Krivoj Rogo, Kerčo ir Nikopolio rūda (naugė) ir 
derlingieji laukai tarp Dniepro ir Pruto upių tapo su
grąžinti tėvynei. Dešimtys milionų sovietinių žmonių 
išlaisvinta iš fašistinės vergijos.

/tautinė VISŲ Jė

Veikdama didžiajai idėjai mūsų gimtojo krašto atva
davimo nuo fašistinių įsiveržėlių, Raudonoji Armija 
pasiekė mūsų valstybės sienas su Rumunija ir Čecho- 
slovakija, ir daužo priešų grupę Rumunijos žemėje. O 
Raudonajai Armijai pasisekimus laimėti davė galimybę 
teisingoji Sovietų komandos strategija ir taktika; auk
štas ūpas ir ofensyvis uolumas sovietinių kareivių ir 
komandos; mūsų kariuomenės aprūpinimas pirmosios 
rūšies kariniais Sovietų įrengimais, pakilę gabumai ir 
išsilavinimas mūsų artileristų, kanuolininkų, tankistų, 
lakūnų, signalistų, sapiorų, pėstininkų, raitininkų ir 
žvalgų.

SVARBI TALKININKŲ PARAMA
Mums pasisekimus laimėti nemažai prisidėjo didieji 

mūsų talkininkai, Jungtinės Valstijos ir Didžioji Brita
nija: jie atlaiko Italijoj frontą prieš vokiečius ir'nu
kreipia nemažą dalį vokiečių kariuomenės (nuo Sovie
tų) ; teikia mums reikalingiausių strateginių žaliųjų 
medžiagų ir ginklų, sistemačiai bombarduoja karinius 
taikinius Vokietijoj ir tokiu būdu pakerta karinę jos 
galybę. Raudonosios Armijos laimėjimai, tačiaus, būtų 
galėję pasirodyti nepastoviais; jie būtų galėję likti su
tikintais po paties pirmojo įtūžusio smūgio iš priešų 
pusės, jeigu visi Sovietų žmonės savo stiprybe nebūtų 
rėmę Raudonosios Armijos.

Raudonoji Armija kautynėse už tėvynę parodė ne
prilygstamą didvyrybę, bet Sovietų žmonės netoli pasi
liko nuo Raudonosios Armijos. Sunkiose karo sąlygose 
Sovietų žmonėš pasiekė nusveriamųjų laimėjimų, ma
siniai gamindami ginklus, amuniciją, įrengimus ir mais- 

(Tąsa 2-me pusi.)

MARŠALAS STALINAS

VIENYBE

Jugoslavijos partizanai Alžyras.— Pastebima au- 
sūdarys savo junginį Ang- gąs francūzų palankumas 

Sovietam. 1 .liįos oro jegosę.

SMARKEJA ANGLŲ London. — Amerikos la- 
VCTYQMAT DDH?c kūnų £enerolas H- Do°"
VE.llldnl/il J luEo little pranešė, jog balandžio
vnvirčnię iūpo n? m§nesi> vien iš Anglijos VvMIjCHJu JURvJL veikdami, Amerikos lėktu

vai numetė 24,000 tonų
bombų į karinius vokiečių 
taikinius ir sunaikino 1,300 
nacių lėktuvų, reiškia, dau
giau, negu Vokietija gali 
per mėnesį pasistatyti.

O amerikiečiai tą mėnesį' 
žygiuose prieš hitlerininkus 
nustojo 359 savo bombane- 
šių ir 144 lėktuvų kovoto
ju.

Amerikos ir Anglijos la
kūnai balandyje viso palei
do apie 100,000 tonų bombų 
į Vokietiją, šiaurinę Itali
ją ir kitus nacių pajungtus 
kraštus. ! į j

Gegužės 1 d. vėl koks 1,- 
000 Amerikos bombanešių — 
ir lengvųjų lėktuvų atakavo 
karinius vokiečių įrengi-j 
mus šiaurinėje Franci joje, 
vadinamame į s i veržimo 

ruožte, aštuonioliktoje die
noje nuolatinių didžių oro 
veiksmų prieš hitlerinin
kus.

Sekmadienį Jungtim Val
stijų lakūnai daugmeniškai 
bombardavo vokiečių nau
dojamas geležinkelių stotis 
ir lėktuvų aikštes Franci joj. 
Naktį iš šeštadienio į sek
madieni daugiau kaip tūks
tantis Anglijos orlaivių ata
kavo priešų lėktuvų ir amu
nicijos fabrikus Bordeaux 
apylinkėj, Francijoj.

Per‘ tas dvi dienas buvo 
nušauta 113 vokiečių lėktu
vų. Amerikiečiai nustojo 
vieno bombanešio ir keturių 
lengvųjų lėktuvų.

London. — Per mūšį jū
roj tarp anglų - kanadiečių 
ir vokiečių arti Anglijos, 
vienas karinis vokiečių lai
vas buvo padegtas ir ant 
Franci jos pakrantės užvy
tas. Vokiečiai gi nuskandi
no vieną kanadiečių naikin-

Anglijos lėktuvai sužalojo 
10 nacių ląivų ties šiaurine 
Norvegiją ir sunaikino bent 
vieną tų laivų.

SOVIETAI BOMBARDA
VO IDRICĄ

London. — Sovietų bom- 
banešiai daugmeniškai bom
bardavo Idricos geležinkelių 
mazgą arti Latvijos rube- 
žiaus.

Bal. 29 d. Sovietai sudau 
že 37 vokiečių tankus ir nu 
šovė 50 jų lėktuvų.

Lenkai Užmušė Nacišką
Metropolitą I

London. — Partizanai už
mušė vokiečių policijos vir
šininką, pulk. Ottoną Gru- 
enwaldą ir Vilniaus rusų 
arkivyskupą, metropolitą 
Sergijų, kaip pranešė lenkų 
žinių ministerija.

Ji sako, kad Gruenwal- 
das buvo “vienas iš kruvi
niausių vokiškų prispaudė
jų Lenkijoje.” O metropoli
tas Sergijus “buvo karštas 
Sovietų priešas,” kaip pra
nešė naciai per Berlyno ra
diją.

Lenkų žinių ministerija 
skelbė, kad Sergijus nužu
dytas “Varšavos priemies
čiuose.”

•t;

Nacių radijas pranešė, 
kad talkininkų lėktuvai vėl 
skrenda bombarduot Veng
riją bei Austriją.

Vokiečiai Grūda Graiki 
jos Žydus Lenkijon

Iškilmingai Palaidotas 
Frank Knox

Washington, geg. 1. —Su 
karine pagarba tano iškil
mingai palaidotas Naciona- 
liame Arlingtono kapinyne 
kūnas Franko Knox, Jung
tinių Valstijų Laivyno sek
retoriatas.

Gedului pareikšti, visi 
Amerikos ir Anglijos laivai 
visose jūrose ir uostuose nu
leido savo vėliavas žemyn 
iki stiebų pusės.

New York. — čionaitinė 
Draugija Žydų Ateiviams 
Padėti gavo žinią iš slaptų 
šaltinių, kad naciai pernai 
pavasarį išgrūdo 48 tūks
tančius žydų iš Graiki
jos d i d m i e sčio Salo
nikų į Lenkiją. Jie buvo 
“kaip kokie galvijai,Nuva
ryti į prekinius traukimus 
ir taip Lenkijon išvežti.'

Orlemanskis Gabus Kunigas, 
Sako Jo Viršininkai

Springfield, Mass. —Kun. 
Stanislovas O r 1 emanskis 
veikia šv. Rožančiaus baž
nyčiai Springfielde, Mass. 
1940 m. jis minėjo 25 me
tų savo kunigystės sukaktį. 
Vyresnieji dvasiškiai laiko 
jįy gabiu kunigu, kaip pra
neša N. Y. Times,
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Hitlerio Agentas Kalvaitis
Balandžio 23 d. kai kurie amerikiečiai 

girdėjo per radiją kalbą, sakytą iš Ber
lyno radijofono... sakė buvusis Lietu
vos konsulas Chicagoje A. Kalvaitis. Tai 
tas pats Kalvaitis, kuriam bekonsulau- 
jant, kadaise mysteriškai dingo keliolika 
tūkstančių dolerių valstybinių pinigų ir 
tarnautoja! Tai tas pats Kalvaitis, kuris 
gražiai bičiuliavosi su Naujienomis ir ki
tais tos rūšies laikraščiais.

Ką gi Kalvaitis pasakė? Kiek mes ži
nome, jo kalbą girdėjo tik keli žmonės, 
bet nei vienas negirdėjo ištisos. Apie tą 
kalbą mes skaitėme korespondenciją ru
sų dienraštyj “Russkyj Golos” — kores
pondenciją iš New Brunswick, N. J., ten 
korespondentas dalį kalbos girdėjo. Kal
vaičio kalbos dalį girdėjo ir Nadas Ras
tenis, baltimoriętis.

Ką gi buvusis smetoninis konsulas pa
sakė? Nereikia nei klausti: iš Gebelso 
kontroliuojamojo radijofono kalbąs as
muo apie Lietuvą kitko negali kalbėti, 
kaip tik girti vokiečių šeimininkavimą 
Lietuvoje ir niekinti, bjaurioti Tarybų 
Sąjungą. Taip Kalvaitis ir kalbėjo. Ras- 
tenio žodžiais:

“Jis sakė, kad Lietuvoje žmones gy
vena neblogai, nors jiems sąlygos apsun
kintos ir darbo valandos pailgintos. 
Žmonės dar galį ir trobesius pasistatyti. 
Aplamai, gyveną neblogiau, kaip prieš 
karą...” (Vienybė, bal. 28 d.)

Toliau: “Lietuvos žmonės... žiūri į ru
sų pažadus, kaip į klastingą politiką.”

Kitais žodžiais, Kalvaitis kalbėjo kaip 
dera kalbėti Hitlerio agentui: kitaip juk 
jis nebūtų leistas transliuoti kalbą trum-' 
pomis bangomis.

Kodėl gi Hitleris susirūpino lietuviais 
ir Lietuva? Kodėl jis šiandien renka vi
sokius lietuviškus kvislingus ir per juos 
siekiasi skleisti savo propagandą į lie
tuvius?

Todėl, kad jam yra pavojaus. Antrasis 
frontas Vakarų Europoje arti, Raudo
noji Armija yra pasimojusi jam kirsti 
galutiną ir mirtiną smūgį. Hitleriui rei
kia gauti daugiau žmonių savo pusėn. 
Dėl. to jis stato visokius lietuvių tautos 
neprietelius ir įsako jiems kalbėti lietu
vių tautos vardu, giriant vokiškuosius 
banditus, niekinant rusus ii' kitas tary
bines tautas.

Karo pradžioje Hitleris visur kišo An- 
cevičių. Bet dabar jis sužinojo, kad Ame
rikos lietuviai ir Lietuvos lietuviai su
pranta, jog Ancevičius yra Geštapo a- 
gentas, šnipas, ir jo žmonės neklausysi 
Na, tai jis, Hitleris, pasirinko buvusį 
konsulą Kalvaitį ir šį pastatė Ancevi- 
čiaus vieton, įsakydamas jam girti plėši
kus ir bjaurioti Tarybų Sąjungą, ker
tančiu mirtinus smūgius Hitlerio govė- 
doms, artinančią Lietuvai išlaisvini
mą.

Neapgavo protaujančių Amer. lietuvių 
Geštapo agent. Ancevičius (nors jo melus 
uoliai skleidė Naujienos, Draugas. ir 
jiems panašūs laikraščiai); neapgaus jų, 
Amerikos lietuvių, ir Ancevičius No. 2- 
ro, —^Kalvaitis.

O, beje, norėdamas parodyti, koki vo
kiečiai lietuviams geri, Kalvaitis pasa
kė, būk vokiečiai okupantai dr.r Jono 
Šliupo dar nenužudė, jis dar tebegyve
nąs Palangoje.

Galimas daiktas, kad jie dr. Šliupo dar 
nenužudė, bet mes puikiai žinome, kad 
jie jau yra nugalabinę tūkstančius Lie
tuvos kitų patrijotų, kelias dešimtis tūk
stančių jų laiko sukišę į kalėjimus, o 
šimtus tūkstančių ištrėmę į Vokietijos 
gilumą verstiniems karo darbams.

Hitlerio agentas Kalvaitis to nepasakė 
ir jis nepasakys, nes jam rūpi kruviną
jį Hitlerio režimą ginti, o ne tiesą apie 
jįjjaaakyti! . .

Frank Knox
Su mirtimi laivyno sekretoriaus Frank 

Knox Amerika neteko ne tik žymaus 
valstybės pareigūno, bet ir gero patri- 
joto, nes Frank Knox savo kraštui mei
lę statė aukščiau partijinių interesų.

Kadaise buvęs aštrus prezidento Roo- 
sevelto kritikas, republikonas, vienas re
publikonų partijos šulų, Frank Knox 
stojo į prezidento Roose velto kabinetą, 
kai sąlygos pareikalavo.

1940 metais, kada Hitlerio govėdos už
valdė Vakarų Europą, kada atrodė, jog 
Amerikai sunku bus išsisukti nuo daly
vavimo kare prieš fašistinę Ašį, prezi
dentas Rooseveltas pasirįžo sustiprinti 
savo kabinetą, įtraukiant jin daugiau 
naujų pajėgų. Kai prezidentas pasiūlė 
Knox’ui laivyno sekretoriaus vietą, jis, 
gerai žinodamas, kokias sunkias ir pai
nias pareigas ima, nusitarė prezidento 
siūlymą priimti, kad savo prityrimais ir 
pasirįžimu sustiprinti mūsų ginkluotą
sias pajėgas, kad sustiprinti tautinę vie
nybę; kuri buvo ir tebėra labai reikalin
ga.

Knox’ui esant musų laivyno priešakyj, 
jis, laivynas, išgyveno didžiausius savo 
istorijoje krizius. Jis atlaikė baisiuosius 
priešo smūgius (Perlų Uostas), jis betgi 
uždavė priešui smūgį po smūgio. Ir 
šiandien mūsų krašto laivynas yra di
džiausias pasaulyj.

Frank Knox nebuvo koks tai didelis 
ekspertas ir juo niekad nesidėjo. Ameri- 
kos-Ispanų karo metu jis tarnavo gink
luotose jėgose, pirmojo pasaulinio *karo 
metu — jis taipgi tarnavo mūsų kariuo
menėje. Šio karo metu, stovėdamas lai
vyno departmento priešakyj, jis, Knox, 
leido ekspertams dirbti, gi pats tik kon
solidavo visas pajėgas, jas stiprindamas.

Frank Knox turėjo 70 metų amžiaus. 
Jam gyvybę pakirto širdies liga, — mirė 
išsirgęs tik keletą dienų. Gaila, kad jam 
teko mirti, nemačius karo pabaigos, ne
mačius priešo sumušto.

Visvien mūsų krašto istorijoje Frank 
Knox’o vardas visuomet bus atitinkamai 
pagerbtas ir jo darbai įvertinti.

Kunigas Orlemanskis Tarybų 
Sąjungoje

Lenkų katalikų parapijos (Springfield, 
Mass.) klebonas, kun. Stanislovas Orle
manskis, nuvyko į Tarybų Sąjungą susi
pažinti su “lenkiškąja padėtimi” ir su 

lenkiškomis divizijomis, veikiančiomis 
Rytų Fronte.

Spauda skelbia, kad kun. Orlemanskis 
matėsi su premjeru Stalinu, kas, be abe- 

.jo, priduoda jo vizitui didesnės politinės 
svarbos.

Kunigas Orlemanskis yra vienas drą
siųjų katalikų kunigų. Jis yra pažangus 
žmogus ir lenkų klausimą ima realiai. Jis 
—priešas lenkų valdžios Londone: jis— 
anti-fašistas kunigas. Jis nori po karo 
matyti Lenkiją stiprią ir demokratinę. 
Taigi jis kooperuoja su tais lenkais pa
triotais, kurie eina su Lenkijos liaudi
mi, kuriem ‘rūpi ne imperijalistiniai len
kų interesai, bet gyvybiniai tos tautos 
reikalai.

Nėra nei kalbos, šis drąsus kun. Or- 
lemanskio žygis turi didžiulės politinės 
svarbos. Be kitko, šis jo žygis gal paak- 
stins ir kitus katalikų kunigus atviriau 
ir drąsiau pasireikšti.

Iki šiol katalikų masėms buvo skelb
ta, būk Tarybų Sąjungoje tikyba esanti 
persekiojama, būk Stalinas — “anti-kris- 
tas”, būk kunigai ten esą šaudomi, nai
kinami. Bet štai, katalikų kunigas Or
lemanskis vyksta Sovietų Sąjungon ir 
ten priimamas draugiškai, kaip ir kiek
vienas kitas pažangus,' anti-hitlerinis 
svetimšalis. Stalinas, kuris vadovauja 
Raudonąja Armija ir rūpinasi visais Są
jungos reikalais, suranda laiko pasikvies
ti kun. Orlemanskį ir su juo pasikalbė
ti! .

Vis tai kas tokio nepaprasto, naujo— 
naujo, žinoma, ne mums, bet naujo 
toms katalikų masėms, kuriomis tiek 
daug buvo melų skleista apie Tarybų Są
jungą ir josios vyriausybę!

Be abejo, šiuo kun. Orlemanskio vizitu 
susidėmės ir daugelis lietuvių katalikų, 
iki šiol skaičiusių kuniginėje spaudoje 
apie Tarybų Sąjungą tik iš blogosios pu
sės.

EVERYBODY 
EVERY PAYDAY

SAVLHG tH 
i WAR BONOS

Galutinai Sutriuškint Hitlerinei Vokietijai, 
Turi Sutartinai Smogti Sovietai, Amerika 

Ir Anglija, Pareiškę Stalinas
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

tą ir laiku pristatydami juos frontan Raudonajai Ar
mijai. Vien praeitais metais didžiai pakilo Sovietų ga
mybos galybė. Prisidėjo prie gamybos dar šimtai nau
jų fabrikų ir tuzinai elektros stočių, geležinkelių lini
jų ir tiltų. Nauji milionai sovietinių piliečių užėmė sa
vo vietas prie mašinų, gerai išmoko keblių, profesijų ir 
tapo savo darbų specialistais. , ■ .V ’

Mūsų kolektyviai ir sovietiniai ūkiai šu garbe išlai
kė karo kvotimus. Sunkiose karo meto sąlygose sovie
tiniai valstiečiai nenuilstamai dirba laukuose, parūpin
dami mūsų armijai ir gyventojams maistą ir tiekdami 
mūsų pramonei žaliąsias medžiagas. Mūsų inteligenti
ja praturtino sovietinę apšvietą ir technikinį moks
lą, kultūrą ir meną žymiais naujaisiais pasiekimais ir 
atradimais. Sovietų moterys neįkainuojamai svarbiai 
patarnavo gimtajam kraštui apginti; jos visišku pasi
aukojimu dirbo frontui, drąsiai nešė visas karo meto 
sunkenybes ir įkvėpė didelius žygius Raudonosios Ar
mijos kareiviams — mūsų tėvynės laisvinto jams.

Sovietų žmonės sugeba stebuklus daryti ir pergalė
tojais išeiti iš didžiausių sunkenybių. Darbininkai, ko
lektyviai ūkininkai ir sovietinė inteligentija, visi Sovie
tų žmonės yra pilni pasiryžimo pagreitint visišką prie
šų supliekimą, atsteigti fašistų suardytą tautinį mūsų 
ūkį ir padaryti mūsų kraštą dar galingesniu ingeroviš- 
kesniu.

NACIŲ PASTUMDĖLIŲ KRIKIMAS
Nuo Raudonosios Armijos smūgių trūksta fašistinių 

kraštų blokas ir lūžta paskirais gabalais. Baimė ir su
mišimas dabar viešpatauja tarp Hitlerio “sąjunginin
kų” — rumunų, vengrų, suomių ir bulgarų. Dabar šie 
Hitlerio lekajai ir pasumdėliai, kurių kraštai yra vo
kiečių užimti arba užimami, jau neišvengiamai turi 
matyti, jog Vokietija prakišo karą. Rumunijai, Bulga
rijai, Suomijai ir Vengrijai telieka tik viena galimybė 
išvengti pragaištingos nelaimės — tai sutraukyti ry
šius su vokiečiais ir pasitraukti iš karo.

Sunku, tačiaus, tikėtis, kad dabartinės tų kraštų 
valdžios sugebėtų sutraukyti ryšius su vokiečiais. Rei
kia manyti, jog tų kraštų žmonės turės perimti į savo 
rankas reikalą išsilaisvinimo nuo vokiečių jungo. Ir 
kuo greičiau tų šalių žmonės supras, į kokią neišeina
mą padėtį hitlerininkai juos įvedė, tuo greičiau jie su
stabdys bet kokią paramą vokiečiams pavergėjams ir 
jų pastumdėliąms kvislingams savuose karštuose, juo 
mažiau sunaikinimo atneš karas šiem kraštam ir juo 
labiau jie pasitikęs demokratinių šalių palankumu.

ILGU FRONTU PASIEKTI SOVIETŲ 
VALSTYBINĖ SIENA

Rudonoji Armija per sėkmingąjį savo ofensyvą pa
siekė mūsų valstybės sieną ilgesnėje kaip 400 kilometrų 
(250 mylių) linijoje ir išlaisvino daugiau kaip tris ket
virtadalius buvusios užimtos sovietinės žemės nuo vo
kiečių jungo. Mūsų uždavinys dabar yra apvalyti visas 
savo žemes ir atsteigti valstybinį Sovietų Sąjungos ru- 
bežių visa linija nuo Juodosios Jūros iki Barents Jūros.
PRIBAIGT SUŽEISTĄ ŽVĖRĮ PAČIAME JO URVE
Bet mūsų pareiga negali baigtis vien priešų išvijimu 

iš mūsų tėvynės. Vokiečių kariuomenė dabar yra kaip 
tas sužeistas žvėris, kuris priverstas šliaužti atgal į sa
vo lindynę ir laižyti savo žaizdas. Bet sužeistas žvėris, 
pasitraukęs į savo lindynę, dar nenustoja buvęs pavo
jingu. Kad galėtume panaikint pavergimo pavojų sa
vo kraštui ir mūsų talkininkų kraštams, tai mes turi
me vytis sužeistą vokiškąjį žvėrį, įkandžiai jam į pat 
kulnis ir pribaigt' jį pačioj jo lindynėj.

AMERIKA IR ANGLIJA TURI IŠVIEN SU 
SOVIETAIS KIRSTI PRIEŠAMS

Vydamiesi priešus, mes turime išlaisvint iš vergijos 
mūsų brolius, lenkus, cechus ir kitas tautas, susidėju
sias su mumis Vakarų Europoje, dabar esamas po hit
lerinės Vokietijos padu. Aišku, jog šis uždavinys yra 
sunkesnis, negu vokiečių kariuomenės išvijimas iš So
vietų žemės. Šis uždavinys gali būti išspręstas suderin
tomis pastangomis Sovietų Sąjungos, Didžiosios Brita
nijos ir Jungtinių Valstijų, sutartinais mūsų kariuome
nės smūgiais iš rytų su mūsų talkininkų smūgiais, iš 
vakarų. Negali būti abejonės, jog tik šitokiu subendrin
tu smūgiu tegalima visiškai sutriuškinti hitlerinę Vo
kietiją.

Draugai, raudonarmiečiai, Raudonojo Laivyno jū
reiviai, puskarininkai, karininkai ir generolai, partiza
nai ir partizanės, Sovietų Sąjungos darbo žmonės; bro
liai ir seserys, laikinai pakliuvę į vokiečių prispaudėjų 
jungą ir fašistų išvaryti į prievartos darbus Vokietijoj! 
aš įsakau:

Pagerbti istoriniams Raudonosios Armijos laimėji
mams fronte ir atžymėti didiems pasiekimams darbinin
kų, kolektyvių ūkininkų ir Sovietų inteligentijos šiapus 
fronto linijos šiandien, pasaulinėje darbo žmonių šven
tėje, mušti dvidešimt artilerijos salvių šūvių saliutą 
24-se valandose (pačiame vidunaktyje) Maskvoj, Lenin
grade, Gomelyje, Kijeve, Charkove, Rostove, Tiflise, 
Simferopolyje ir Odessoj.

Tegyvuoja sovietinė mūsų tėvynė! Tegyvuoja mūsų 
Raudonoji Armija ir Laivynas! Tegyvuoja didūs Sovie
tų žmonės! Tegyvuoja Sovietų Sąjungos tautų drau
gingumas! Tegyvuoja partizanai ir partizanės! Amži
noji garbė didvyriams, kritusiems kovoj dėlei mūsų 
kraštu laisvės ir nepriklausomybės ! Mirtis vokiečiams 
įsiveržėliams l

i
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“SOCIALISTAI” PRIEŠ 
SOCIALISTUS ;

Amerikoje gyvuoja Ita
lian Socialist Federation. 
Matyt, tos federacijos ly
deriai yra storžieviški men
ševikai. Jie ypatingai bijo 
komunistų.
j, Itąlų Socialistų Federaci
jos 'sekretorius Vanni B. 
Montana labai užsirūstinęs 
dėl padėtiės^Jtalijoje. Jis 
tuo- klausimu rašo laišką 
New York Timesui (bal. 26 
d.) ir teigia, kad Italijos 
valdžia jau visai patekusi į 
komunistų rankas! Monta
na sako:

“Antrąją Badoglio val
džią, kuri tik tapo paskelb
ta, daug tinkamiau pava
dinti pirmąją Togliatti val
džia. Ši valdžia yra komu
nistų politikos’ triumfas Ita
lijoje — politikos, kuri rei
kalauja, pirmas, komunistų 
inspiruoto politinio bendroj 
frohto, antras — komunis
tų , inspiracijos koalicinės 
valdžios ir su komunistų 
dalyvavimu joje.”

Ypatingai Montana pasi
piktinęs ir užsirūstinęs dėl 
to, kad toje valdžioje ko
munistų .atstovas Fausto 
Gullo užima žemės ūkio mi
nis terio vietą. < Tas, girdi, 
duoda komunistams kontro
lę ant duonos.

Pasmerkęs ir išplūdęs ko
munistus, Montana painia 
nagan Italijos socialistus. 
Mat, jie irgi įeina naujojon 
Italijos valdžion. Sako jis: 
“Apart to, pietinėje Itali
joje Socialistų Partijos va
dovybė yra kontroliuojama 
Pietro Nennis grupės... ku
ri sistematiškai seka komu
nistų liniją... Tuo būdu ko
munistai, apart kontroliavi
mo valstiečių ir valstiečių 
organizacijų, bus neginčija
mi viešpačiai ir Italijos dar
bininkų. Aš jau turiu infor
macijų, kad atgimusios Ita
lijos Darbo Konfederacijos 
vadovybė yra komunistinė.

O kas blogiausia, šaukia 
Montana, kad ir kiti tos 
valdžios žmonės eina su ko- 

’munistais. Sako jis: “Vin
cenzo Arangio - -Ruiz, libe
ralas išrinktas labai svar- 
bion teisingumo ministerio 
vieton, yra nuosaikus ko
munistų . bendrojo fronto 
manevrų pasekėjas. Ir 
grafas Carlo Sforza, netu
rėdamas savo paties jėgų, 
nuo to laiko, kaip jis su
grįžo Italijon, visuomet lai
kėsi komunistų linijos vi
suose jos zigzaguose.”

Jei tas būtų tiesa, ką įtū
žęs Montana teigia, būtų la
bai gerai. Tai parodytų, 
kad naujoji Italijos valdžia 
nuo dabar tikrai imsis už 
darbo sumobilizuoti išlais
vintų Italijos sričių mases 
karui prieš vokiečius ir 
Mussolinį. Deja, jis pasako 
tik dalį tiesos. Jis pasako 
tiesos tik tiek, kad Italijos 
komunistai įeina valdžion ir 
kad su jais dirba išvien ki
tos penkios demokratinės 
partijos, įskaitant ir socia
listus. Tos partijos jau se
niai turėjo sudariusios ben
drą frontą prieš fašizmą. 
Tik dabar Badoglio jas pri
pažino ir buvo priverstas į- 
traukti valdžion jų atsto
vus. Tai tendencija geroj on 
pusėn. Italijos socialistai 
gerai padarė, kad nepasili
ko už valdžios sienų ir ne
paklausė tokių piktų balsų, 
kaip Montana.

Montana plepa nesąmonę, 
kuomet jis tvirtina, kad Ba
doglio vadovaujama valdžią 
dabar jau pateko pilnon ko
munistų kontrolėm Dar la
bai, labai toli nuo to. Neigi, 
kiek mums žinoma, Italijos

ŪILij r ■ ■

komunistai nori vieni val
džią sudaryti bei ją kont
roliuoti. Jie buvo ir pasilie
ka ištikimi bendro fronto 
idėjai. Italijos demokratinių 
spėkų stiprybė ir yra tame, 
kad jos laikosi išvien, kad 
jos nepasidalino ir nesuski
lo, kuomet iškilo valdžios 
sudarymo problema.

POLITINĖS APGAVYS
TĖS BURBULAS TURĖ

TŲ PLYŠTI
Ne kartą, bet šimtus kar

tų esame girdėję balsų, kad 
lenkai, lietuviai, latviai ir 
kiti šios šalies piliečiai at
sisuks prieš Rooseveltą, jei
gu jis neišpildys tam tikrų 
fašistinių grupių reikalavi
mų. Tuo patim tie balsai 
grūmoja ir visai demokra
tų partijai.
Chicagos dienraštis Vilnis 

labai teisingai teigi^, kad 
“tas grąsinimas yrą muilo 
burbulas.” Sutinkame su 
dienraščiu, kad tas burbu
las “reikia išsprogdinti.’’ 
Vilnis nurodinėja:

Patys tie politikieriai, kuo
met nuėję pas demokratų ar 

■ republikonų rinkimų kampa
nijų vedėjus ir politikierius 
giriasi atstovaują savo tautie
čius, tarpe savo tautiečių 
nuolat rauda, kad “pas mus 
nėra vienybės,” kad “jūs mus 
neremiate užtektinai,” dėlto 
mes silpni, ir t.t.

Milionų balsų nuo demo
kratų jie neatitrauks. Dauge
lis tų politikierių yra repu- 
blikonai ir jie vistiek eis su 
ta partija, nežiūrint demo
kratų' užsienio politikos. An
tra, dauguma žmonių neseka 
tuos politikierius.

Paimkime lietuvius, 
mūsų reakcininkai 
metę demokratais 
traukti bąlsų nuo 
to ? Kelis šimtus, 
kitą.

Dauguma lietuvių balsuos 
už Ptoosevelta — didelė dau- 
guma.

Kuomet mūsų valdžios už
sienio politika ir kooperavi- 
mas su SSSR nepatinka re
akcininkams, tatai patinka 
daugumai Amerikos lietuvių. 
Demokratų pozicija lietuvių 
tarpe dėlto nesusilpninama, 
bet sustiprinama.

Pas lenkus padėtis kiek ki
tokia, bet ir lenkų dauguma 
seka ne savus politikierius. 
Galima drąsiai tvirtinti, kad 
darbo unijų vadovybė gali 
daugiau ir lenkų balsų vie
nur ar kitur nukreipti, kaip 
lenkų politikieriai.

Su slavais tas pats, kaip su 
lietuviais.

čekai, žinoma, didele dau
guma remia ir rems Roose
veltą.

Iš kur tie politikieriai tad 
gaus tuos milionus balsų ?

, Jie negaus. Jie blofuoja, 
dumia akis gerai
tiems tarpe ateivių situacijos 
politikieriams.

Susprogdinti tą jų burbu
lą reikia draugijų susirinki
muose ir masiniuose mitin
guose priimti rezolicijas už 
ketvirtą terminą.

Reikia atsakyti spaudoje 
ir prie kiekvienos progos nu
rodyti atatinkamom valdžios 
įstaigom, kad tie politikieriai 
atstovauja tik mažą dalį 
Amerikos lietuvių.

Reikia storpiai ruoštis prie 
būsimų rinkimų, sudaryti 
tam tikrus komitetus, kurie 
veiks sutarime su CIO Poli
tinės Akcijos komitetais iš
rinkimui progresyvių kandi
datų į Kongresą. Sudarius 
komitetus reikia užmegsti 
kontaktas su rinkimų kampa
nijų vedėjais ir pačiais kan
didatais.

Kiek 
ir prisi- 
gali ati- 
Roosevel- 
tūkstantį,

nežinan-

Sovietų kanuoles pasiekia 
nacius ir rumunus paskuti
nėse jų slėptuvėse Sevasto
polyje.



Antradienis, Gegužes 2, 1944 *•*•!*•» 4 , 1 ) <.-7 r. .*• ' t • z *.

Laisvė-—Liberty, Lithuanian Daily
v

Trečias Puslapis

UŽ LIETUVOS LAISVE EILINIAI KOVOTOJAI
R. šarmaitis.

Tėvynė Šaukia”
Taip vadinasi Raudono

sios Armijos lietuviškojo 
junginio laikraštis, kuris 
kaip ištikimas draugas ly
di mūsų karius per visus 
kovos žygius.

Laikraščio “Tėvynė Šau
kia” skiltys atskleidžia 
mums ryškų vaizdą to did
vyriško kelio, kurį nuėjo lie
tuviai kovūnai per istori
nius 1943 m. vasaros mū- 
v • 
SIUS.

Visi čia skelbiami straips
neliai paimti iš “Tėvynė 
Šaukia” 1|943 m. rugpjūčio 
mėn. numerių.

VOKIEČIAI BĖGA
Kaimą gynė stipri priešo 

užtvara. Tranšėjų vokiečiai 
nespėjo įrengti, bet kaimo 
priešakyje apsikasę jų kul
kosvaidininkai ir automati
ninkai kliudė pėstininkų ju
dėjimą.

Mano skyrius gavo užda
vinį sutemus prislinkti 
prie priešo apkasėlių, išaiš
kinti ten esančius vokiečių 
ugnies taškus ir sunaikinti 
juos.

Nepastebėti prislinkome 
netoli vokiečių apkasėlių ir 
sekėme, iš kur fricai šau
do. Tuo momentu vokiečiai, 
matyti, sumanė likviduoti 
negausingą mūsų pėstinin
kų grupę, dar dienos metu 
\s m a rkiai išsistūmusią į

Iš kaimo vogčia išsėlino 
grupė fašistų ir ėmė slink
ti mūsų pozicijų link. Fri- 
cai ėjo visai netoliese, kai
riau mūsų. Palaukiau, kol 
jie atsidūrė mūsų sparne. 
Tada, pasukęs skyrių fron
tu į juos, įsakiau atidengti 
ugnį.

Efektas buvo didelis. Du 
fašistai krito vietoje, kiti 
puolė į rugius, pakliūdami 
po kaimyninio žvalgų sky
riaus flangine ugnimi. Į 
kaimą pasisekė pasprukti 
tik keliems vokiečiams.

‘Nuviję vokiečius, paslin
kome į dešinę ir vėl ėmėme 
stebėti apkasėlius. Kai 
priešo ugnies taškai buvo 
išaiškinti, staiga pakilome 
ir puolėme, apmėtydami fa
šistus granatorfTis.

Apkasėliuose pasigirdo 
dejavimai. Vokiečių tarpe 
kilo sąmyšis. Mes tuo tar
pu, šaudydami iš automatų 
ir šaukdami “valio” neda
vėm priešui atsipeikėti. Mū
sų buvo mažiau, bet, šaudy
dami trumpomis automato 
serijomis, sudarėme įspūdį, 
jog kaimą puola didelės jė
gos. Vokiečiai bėgo ne tik 
iš apkasėlių, bet ir iš prie
šakinių kaimo trobų, kurių 
aukštuose jie.buvo įsitvirti
nę ir iš kurių šaudė į mū
siškius.

Pasinaudojęs mūsų sukel
tu sąmyšiu, iš kitos pusės 

Lietuviai raudonarmiečiai kovos fronte prie minosvai
džio. Mūšiams aprimus, Petrauskas skaito laikraštį “Už

kaimo vokiečius puolė auto
matininkų dalinys. Trumpu 
laiku kaimas buvo užimtas 
be jokių mūsų nuostolių.

Seržantas Vaicekauskas.

PER IŠLAISVINTAS 
VIETOVES

Dar tik vakar čia virė ar
šios kautynės — sproginėjo 
minos, kaukė sviediniai, 
tratėjo kulkosvaidžiai, orą 
drebino galingi bombanešių 
ir naikintuvų motorai.

Šiandien ramu — lyg nie
ko nebūta. Sviedinių ir 
bombų išraustuose laukuose 
pilna brandų rugių derlių 
bevalančių žmonių. Krykš
tauja vaikai, šūkauja mo
terys. Per laukus ritasi žy
giuojančių mūsų karių lie
tuviškos dainos aidas. .

Draugo šadevičiaus ka
riai, perbridę upelį, už ku
rio driekėsi didžiulio kaimo 
pastatai, pamatė žmonių 
minią. Moterys laikė žindo
mus kūdikius ir agurkų pil
nas priejuostes. Saldus pie
nas, kuriuo šio, lietuvių iš
vaduoto, kaimo gyventojai 
vaišino mūsų.karius, maišė
si su karčiomis džiaugsmo 
ir dėkingumo ašaromis...

O kaimo aikštėje lengvas 
vasaros vėjelis pleveno rau
doną vėliavą, kuri degė 
krauju ir ragino kovoti su 
šventosios mūsų žemės iš- 
niekintojais —kruvinaisiais 
hitlerininkais dėl mūsų Tė
vynės laisvės, dėl tarybinės 
liaudies laimės.

Daug įvairių atminimų 
kyla žygiuojant per šias 
vietoves. Kiekvieną šios že
mės pėdą teko iškovoti 
krauju ir prakaitu, kiekvie
na kalvelė, kiekvienas krū
melis čia mums pažįstamas, 
kupinas brangių atminimų, 
tapęs artimu, -savu.

Štai žuvusio kovotojo 
kapas. Tyliai nulenkia ka
riai galvas, pagerbdami tą, 
kuris dėl tėviškės atidavė 
visa, ką galėjo. Antkapyje 
žibančios raudonosios žvaig
ždės akivaizdoje visi pasi
žada dar smarkiau keršyti 
priešui už visas jo piktada
rybes. Ir tyliai suskamba 
kulkosvaidininko Juknevi
čiaus traukiamos dainos žo
džiai :
“Jeigu žūsiu už tėvynę, 
Kur atskirtas nuo tavęs, 
Švies žvaigždutė

vakarinė —
Pas mane tave atves.” 
žvaigždutė iš tikro žibė

jo, tik ne vakarinė, o auš
rinė. Karys mąstė apie sa
vo mylimąją, paliktą Lietu
voje...

Plačiais tarybiniais lau
kais skambėjo lietuviška 
daina, o kovotojai žygiavo 
vis tolyn ir tolyn.

Leitenantas J. Krakietis.

IKI PASKUTINIO KRAU
JO LAŠO GINSIM KOVI

NĘ VĖLIAVĄ.
Orą drebino sviedinių ir 

minų sprogimai. Tratėjo 
kulkosvaidžiai. Į dangų kilo 
parako dūmų kamuoliai.

Kaime, kuriame dar prieš 
keletą valandų virė kauty
nės, išsirikiavo kariai. Jų 
daliniui šiandieną įteikiama 
kovinė vėliava.

Dalinys pasižymėjo kau
tynėse. Ne veltui šio dali
nio vado krūtinę puošia 
Raudonosios Vėliavos orde-‘ 
nas, ne veltui daugelis ko
votojų apdovanoti ordenais 
ir medaliais.

Karių gretos sustingsta. 
Vadas priima iš vadovybės 
atstovų vėliavą. Jis susijau
dinęs, bet tvirtai skamba jo 
žodžiai.

— Priimdami kovinę rau
donąją vėliavą, — sako va
das, — prisiekiame savo 
krauju ją ginti. Nepaisyda
mi jokių sunkumų, nešime 
vėliavą per kautynių lau
kus, per aršiausią priešo 
ugnį į Tarybų Lietuvą.

Garsiai ir ryžtingai su
šunka kovotojai tris kartus 
“valio.”

Vėliavą priima vėliavi
ninkas Lomonas. Vėliavos 
sargybiniai — drąsūs mi- 
nuotojai Silickas ir Barš- 
tys.

Raudonoji Dalinio vėlia
va plevėsuoja dešiniajame 
išsirikiavusių kovot ojų 
sparne. Visų žvilgsniai at
kreipti į ją. Karių veidai 
kupini ryžtingumo garbin
gai įvykdyti duotąjį vado 
pažadą.

M. Vasaris

GYVENTOJAI SUTINKA 
LIETUVIUS RAUDONAR
MIEČIUS SU DUONA IR 

DRUSKA
Po trumpų, aršių kauty

nių, vokiečiai buvo priversti 
palikti vieną kaimą, 
nenutilo kovos garsai, 
iš slėptuvių pasirodė 
mieji gyventojai.

Su ašaromis akyse, jie 
puolė prie kovotojų, bučia
vo juos.

Prie manęs priėjo apisenė 
moteris. Rankose jinai lai
kė bakaną duonos ir drus-

Dar 
kaip 
pi r-

Iškilmingai padavusi man 
duoną su druska, ji pasa
kė:

“Ilga naktis, užgulusi 
mus, pasibaigė. Su jūsų atė
jimu vėl išaušo rytas. At- 
keršykit, brangieji, pra
keiktiems vokiečiams už vi
sas skriaudas. Pagal seną 
rusų paprotį aš sutinku jus, 
kaip išlaisvintojus.”

Ši duona ir druska, —tai 
kuklioji padėka Raudonajai 

mijai.
Raudonarmietis

A. Krištaponis.
L

LAIŠKAS FRONTO 
DRAUGAMS

Brangūs kovų draugai^!
Tolimame užnugaryje, 

kur aš patekau po sužeidi
mo žiemos kautynių metu, 
mane pasiekė džiugi žinia 
apie jūsų didvyriškas kau
tynes su mūsų Tėvynės Lie
tuvos laisvės smaugėjais — 
kruvinaisiais hitlerininkais. 
Skaičiau taipgi draugo Sta
lino padėkos įsakymą.

Pasididžiavimo banga ju
mis, mieli draugai, užliejo 
mano krūtinę. Vokiečio c- 
kupanto žūtbūtinės pastan
gos prasiveržti, pralaužti 
frontą atsimušė; kaip į uo
lą, į atkaklų lietuvio-kario 
pasipriešinimą. Dabar jis, 
gavęs skaudžių smūgių, be

ga, lietuvio persekiojamas!
Didžiuojuosi jūsų kovų 

žygiais, brangūs bVoliai. Ju
mis didžiuojasi visi lietu
viai, visa lietuvių tauta. Ži
nios apie jūsų didvyriškas 
kovas skamba plačioje Ta
rybų Sąjungoje, visame pa
saulyje.

Atkakliose kautynėse su 
amžinaisiais mūsų tautos 
priešais jūs savo krauju į- 
-rodėte, kad lietuvis myli 
laisvę, kad dėl jos jis mielai 
aukoja ir brangiausią savo 
turtą — gyvybę! Tokie 
žmonės turi laimėti! Lietu
va vėl pražydės, nes dėl jos 
išlaisvinimo kovojote jūs, 
geriausieji Tėvynės vaikai!

Ir toliau būkite tokiais 
bebaimiais kariais, lietu
viai. Ir toliau taip muškite 
vokietį! Naujais laimėji
mais išpuoškite savo kovų 
vėliavas!

Greičiau teprašvinta lais
vės aušra mūsų brangiajai 
Lietuvai.

Siunčiu jums, mano kovų 
draugai, geriausius savo 
linkėjimus. Nuoširdūs svei
kinimai Alei, Zosei ir Se
nei.

Mano sveikata taisosi ir 
aš veržiuosi pas jus, bro
liai, į kautynes dėl Lietuvos 
išlaisvinimo.

Rašykite. Iki greito pasi
matymo fronte!

M. Kutraite, 
Lietuvos TSR Aukščiausio

sios Tarybos deputatė.

“GREIT GRĮŠIU PRIE 
KULKOSVAIDŽIO”

(Kulkosvaidininkė Danu
tė Stanelienė buvo kautynė
se sužeista. Dabar ji sveik
sta. “Tėvynė Šaukia” spau
sdina drg. Stanelienės laiš
ką savo dalinio draugams.)

Brangūs draugai!
Per radijo sužinojau, kad 

jūs žygiuojate pirmyn į va
karus, triuškinate prakeik
tuosius hitlerininkus,, vis 
arčiau žengiate prie mūsų 
mylimos Lietuvos.

Džiaugiuosi jūsų pasise
kimais fronte ir kartu liū
džiu, negalėdama su jumis 
dalyvauti kautynėse.

Labai pasiilgau savo da
lies, savo pažįstamų, o la
biausiai — savo seno drau
go — kulkosvaidžio. Trok
štu kuo greičiau grįžti į sa
vo dalinį ir kartu su jumis 
mušti vokiečius.

Aš jau sveikstu ir greit 
vėl sugrįšiu pas jus ir vėl 
kovosiu dėl brangios Tėvy
nės laisvės, dėl mūsų lai
mės.

D. Staneliene.

Iškilmingai Palaidoti Ameri
kos Lakūnai Šveicarijoje

nukauti o- 
vokiečiais.
Amerikos
gražiame

Munsingen, šveic. — Su 
pilna karine pagarba tapo 
palaidota 12 Amerikos la
kūnų, kurie žuvo nukrisda- 
mi su lėktuvais Šveicarijon 
arba kurie buvo 
ro mūšiuose su 
Jų kūnai ilsėsis 
pirktame sklype 
klonyje.

Laidotuvių 
priekyje ėjo 50 Šveicarijos 
kareivių. Kariniai šveicarų 
orkestrai grojo laidotuvių 
maršą, o leidžiant kūnus į 
kapus, 50 Šveicarijos karių 
iššovė po tris salvių šūvius.

procesijos

Maskva. — Sovietinės jė- 
is bal. 27 d. sudaužė 22

vokiečių tankus ir 
29 jų lėktuvus.

nušovė

Spaudoj mes nuolat skai
tome apie garsius įvairių 
fronto karių žygdarbius, a- 
pie stambias karines opera
cijas, pasibaigusias priešo 
sutriuškinimu. Minimi var
dai pasižymėjusių vadų, ku
rių vadovaujami mūsų ka
riai pasiekė žymių laimėji
mų. Tačiau kiekviena per
galė yra rezultatas daugelio 
žygdarbių — daugelio žmo
nių pasiaukojimo. Be tų ei
linių didvyrių žygdarbių, be 
jų pasiaukojimo nebūtų ir

Apie lietuviškųjų Raudo
nosios Armijos dalinių pil
kuosius didvyrius daug ra
šo lietuviškojo junginio 
laikraštis “Tėvynė Šaukia”. 
Tai junginio ryšininkai, sa
nitarai, žvalgai ir šiaip eili
niai raudonarmiečiai.

Telefonistai, radistai — 
kiek daug karinės operaci
jos pasisekimas priklauso 
nuo šių žmonių sumanumo 
ir atsidavimo. Štai viršila 
Janulionis. Lietuviškajame 
Raudonosios Armijos jun
ginyje jis yra vienas ge
riausių ryšininkų. Viršilą 
Janulionį visuomet pama
tysi priešakinėse pozicijose, 
jis visuomet puikiai prave
da telefoną nuo junginio 
vadų iki mažesnių karinių 
dalinių. Visų mylimas ryši
ninkas Januolionis jau du 
kart apdovanotas ordinais. 
Lygiai taip pat rūpestingai 
tvarko ryšius radistai Kli- 
čius ir Safranovas.

Grupė lietuvių automati
ninkų N. mieste įsiveržė į 
aukštą mūrinį namą, kur 
buvo priešo stebėjimo taš
kas. Iš čia buvo puikiai ma
tomos priešo pozicijos.^ Apie 
viską, kas buvo matoma, 
reikėjo pranešti vadovybei. 
Telefonistas seržantas Klu- 
saitis su savo draugais 
greitai pravedė telefoną ir 
ryšiai buvo nustatyti. Bet 
štai vokiečiai kelis kartus 
didesnėmis jėgomis apsupo 
mūsų automatininkų už
imtą namą ir nutraukė su
sisiekimą telefonų. Kol kiti 
automatininkai šaudė į vo
kiečius, neleisdami jiems 
prisiartinti prie namo, tele
fonistas Klusaitis, veikda
mas granatą, prasimušė 
pro vokiečių ratą ir atsta
tė ryšius. Šį žygdarbį Klu
saitis pakartojo kelis kar
tus, kol grupei automatinin
kų atėjo į pagalbą lietuviš
kasis dalinys. Vokiečiai bu
vo nuvyti ir kaimas užim
tas.

Traukdamiesi nuo Rau
donosios Armijos smūgių 
vokiečiai minuoja visus ke
lius, kad sulėtintų raudon
armiečių žygiavimą į prie
kį. Besivydami vokiečius 
lietuviškojo dalinio kariai 
priėjo N. gyvenamąją vie
tovę. Vokiečiai ^užminavo 
visus priėjimus, kad saugo
mi minų laukų galėtų apsi
kasti ir įsistiprinti. Tačiau 
lietuviai raudonarmiečiai 
neleido jiems apsikasti. Ne
paisydami nuovargio, pio
nieriai efreitorius ordinu 
apdovanotasis J. Sviderskis 
ir raudonarmietis Palubec- 
kis dirbo visą naktį. Jie iš
kasė iš žemės apie 50 prieš
tankinių vokiečių pastatytų 
minų ir daugiau kaip šimtą 
minų, skirtų-pėstininkų nai
kinimui. Kada išaušo ry
tas, keliai per minų, laukus 
buvo laisvi ir lietuvių pa
dalinys be didesnių nuosto
lių nuvijo vokiečius toliau 
ir užėmė gyvenamąją vieto
vę.

Daug pasiaukojimo pa
vyzdžių parodo mūsų dali
nių sanitarai, begelbėdami

sužeistuosius karius. Jau 
seniai pragarsėjo didvyrė 
sanitarė Dieninaitė, išnešu
si iš kovos lauko keliasde
šimt sužeistųjų. Jos pavyz
džiu-seka ir kiti mūsų da
linių sanitarai. Per smar
kiai vokiečių apšaudomą 
lauką sanitarai Markevičius 
ir jo draugas išgelbėjo du 
sužeistus žvalgus. Sanitarė 
Ona Vilkevičiūtė be miego 
ir poilsio ištisas penkias pa
ras išbuvo priešakinėse po
zicijose ir išnešė iš kauty
nių lauko daug sužeistųjų. 
Už savo drąsumą Vilkevi
čiūtė apdovanota Raudono
sios žvaigždės ordinu.

O kiek žygdarbių atlieka 
mūsų narsieji žvalgai. Jie 
pirmieji prasiskverbia į 
priešo pozicijas, išaiškina 
jo jėgas ii’ ugniavietes, nu
rodo mūsų daliniams praė
jimo kelius. Žvalgai pir
mieji atneša vokiškosios 
vergovės iškankintiems gy
ventojams žinią apie artė
jantį išsivadavimą. Dažnai 
žvalgams tenka būti liudi
ninkais jaudinančių scenų. 
Kartą leitenanto Navicko 
žvalgų grupė įslinko į prie
šo užimtą kaimą. Už kaimo 
girdėjosi motorų urzgimas, 
bet gyventojų niekur nesi
matė. Kada žvalgai prisi
artino prie priešo, jie už
girdo moterų ir vaikų verk
smą, galvijų bliovimą, ratų 
tratėjimą. Atsitraukdami 
vokiečiai varėsi su savim 
visus gyventojus kartu su 
jų manta. Mūsų žvalgai ne
delsė nė minutės. Jie nepa
stebimai apsupo vokiečius 
ir Įeit. Navickui šūviu da
vus ženklą žvalgai iš visų 
pusių ėmė iš automatų šau
dyti į viršų. Jie nenorėjo 
sužeisti civilinių gyventojų. 
Užgirdę šūvius gyventojai 
metėsi į slėnelį, o vokiečiai, 
bijodami pakliūti į nelais
vę, ėmė bėgti, šešis bebė
gančius hitlerininkus žval
gai nudėjo, o kiti paspru
ko.

Koks buvo gyventojų 
džiaugsmas, kai jie pamatė 
savo išvaduotojus! Jie su 
ašaromis akyse glaudė mū
sų žvalgus prie savęs, spau
dė jų rankas. Išgirdę nesu
prantamą jiems lietuvių 
kalbą, gyventojai ėmė tei
rautis, kokios tautybės yra 
mūsų kariai.

— Mes lietuviai, — atsa
kė žvalgas Riauba.

— Dėkui jums, lietuviai, 
už išvadavimą, — tarė se
nelis rusas ir pabučiavo jį į 
kaktą.

Kitą kart panašiu būdu, 
jefreitorius Petras Butkus 
ir jo draugai žvalgai auto
matų ugnimi ir granatomis 
išvaikė vokiečius, variusius 
su savim į vergovę kaimo 
gyventojus. Trys vokiečiai 
drąsiųjų žvalgų buvo nu
kauti, vienas vokiečių pus
karininkis raudonarmiečio 
Svirskio buvo paimtas į ne
laisvę. Apie 300 moterų, 
vaikų ir senelių nežinojo, 
kaip bedėkoti savo išvaduo
tojams.

Ir taip žingsnis po žings
nio mūsų kariai eina į va
karus, visur nešdami laisvę 
ir džiaugsmą vokiečių iš-

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

DAUG LABŲ DIENŲ
LINKSMŲ EILIŲ IR DAINŲ RINKINYS

KAINA 100 CENTŲ
Daugelis yra prisiuntė Autoriui po 2, 8 ir 5 dole
rius už kopi ją—dovanų! Kreipkitės pas Autorių

knyga!

R. žIDžtūNAS
427 LORIMER ST., BROOKLYN 6, N. Y.

ARBA LAISVES ADMINISTRACIJOJ

kankintiems tar ybiniams 
piliečiams. Su kiekvienu iš
vaduotu kaimu ir miestu 
mūsų eiliniai didvyriai vis 
labiau artėja prie savo gim
tinės, prie taip mylimos ir 
brangios Lietuvos, kur jų 
laukia nesulaukia mūsų tė
veliai ir motutės, broliukai 
ir seselės.

Pittsburgh, Pa.
siek Tiek iš Darbuotės Lietu

vai Teikimo Pagelbos
Balandžio 15 d., Lietuvai 

Teikimo Pagelbos, Pittsburgho . 
Skyriaus Komitetas turėjo po
sėdį, kuris atsibuvo pas dr. 
Baltrušaitienę. Iš raportų pa
sirodė, kad darbas jau prasi
deda. Drg. J. Mažeika prida
vė stambią auką nuo LDS 142 
kuopos — $33.55. Tai graži 
dovana dėl teikimo pagelbos 
Lietuvai.

Taipgi draugai Vičinai iš 
Homestead pridavė labai ver
tingų drabužių. Dr. J. Baltru
šaitienė duoda vietą savo na
muose. Jeigu Soho dalyje 
kurie turite drabužių Lietuvos 
žmonėms, tai laikinai daktare 
priims į savo namus.

Buvo plačiai diskusuojama, 
kaip būtų geriau darbą pla
čiau išvystyti Pittsburghe ir* 
apylinkėje teikimui pagelbos 
Lietuvai. Po ilgų diskusijų pri
eita prie išvedimo, kad būtų 
praktiška, kad didesnės kolo
nijos Pittsburgho apylinkėje 
sutaisytų siuntinius iš tinkamų 

drabužių ir tiesiaiir švarių 
pasiųstų i centrą, tai yra, į 
Ęfrooklyn, N. Y. O kuriems ar
ti Soho, Pittsburgh, tai pri- 
duokite pas dr. Baltrušaitienę, ‘ 
205 Seneca St., Pittsburgh, Pa.

Iš kiekvienos kolonijos yra 
išrinkta atstovai, kurie turi 
rūpintis, kad kiekvienoj kolol 
nijoj būtų darbas varomas pir
myn. Bendrai dirbkite su pa
stoviu komitetu, kuris tapo iš
rinktas laike konferencijos 26 
d. kovo. Taipgi atstovai, kurie 
esate išrinkti atstovaut savo - 
kolonijas, turite rimtai žiūrėt 
į šį prakilnų darbą ir būti at- 
sakomingi. Jeigu kuriems kas 
nors neaišku, malonėkit kreip
tis prie komiteto. Visi bendrai 
dirbdami, galėsime atlikti nau
dingą darbą.

O kaip greit galinga Raudo
noji Armija išlaisvins Lietuvą, 
taip greit mūsų darbas turės 
dar būti spartesnis. Taigi, tu
rim koncentruot savo spėkas 
prie darbo. Jeigu kituose mies
tuose darbas eina visu smarku
mu, tai ir mes, Pittsburgh© ir 
apylinkės lietuviai, negalime 
būti atsilikę nuo kitų miestų.

Liet. Pagel b. Teik. 
Komiteto Sekr., 
E. K. Sliekiene.

/ want...
FIGHTINC DOLLARS

America must be strong. 
Every man and woman must 
contribute their strength to the 
strength of America at war.

Some are carrying guns— 
some are flying planes—some 
are giving their blood on ships 
at sea. \ 3

YOU on the home front must 
buy those guns—those planes— 
those ships. That must be your 
contribution to freedom under 
fire! BUY DEFENSE 
STAMPS AND BONDS TO
DAY—buy them with every 
penny you have to spare!



Ketvirtas Puslapis Eaisve-—Liberty^ Lithuanian baily '

AUDRŲ PAGIMDYTI
2-11-44 N. OSTROVSKIS —55—

Binghamton, N. Y
N. OSTROVSKIS

(Tąsa)
Svečiai pradėjo šnibždėtis. Galingo 

magnato atvykimas visus sujaudino.
— Kviesk! Ko gi tu? — Paliepė Juo

zapui senasis grafas.
Į kambarį įėjo keli kariai. Priešakyje 

—- augalotas Romanas Potockis, užsivil
kęs karininko mundurą be antpečių ir 
kitų pasižymėjimo ženklų ir mėlynomis 
raitelių kelnėmis. Apsiavęs ilgaauliais 
batais su kurčiais pentinais. Kardą ir 
revolverį jis paliko vestibiulyje.

Greitu žvilgsniu Potockis permetė su
sirinkusius. Išdidžios pilkos akys akimir
kai sustojo ties Liudvika, o paskui ties 
vokiečiais. Lūpos susičiaupė.

Edvardas jau ėjo prie jo.
— Labai džiaugiuosi, matydamas jus 

savo namuose.
Potockis ir jo palydovai buvo su visais 

supažindinti.
— Na, kaip pono Juozapo sveikata?
— Dėkui, tėvas sveikas, — atsakė Po- 

, tockis.
Zonnenburgas pakilo nuo stalo.
— Viso geriausio! Mes išvažiuojame,

— tarė Šmultkė senajam grafui ir pada
vė ranką.

— Ak, taip! — susigriebė Mogelnickis.
— Prašau jus lukterėti kelias minutes. 
!Aš pasišnekėsiu su sūnumi.

— Gerai. Kol apsirengsime...
Vokiečiai, visiems kartu nusilenkę, iš

ėjo.
Atvykusieji susėdo prie stalo. Edvar-

• das paaiškino Potockiui:
— Jie gyveno mūsų namuose. Dabar 

išvyksta į stotį — ten jų ešalonas...
Potockis negeruoju pasižiūrėjo į duris, 

pro kurias išėjo vokiečiai.
— Žinau. Dėl jų mums teko trisdešimt 

varstų raitiems joti. Pilsudskininkų bū
rys, išsprogdindamas tiltą, užkimšo 
jiems kelią. O jūs, matyti, su jais nesi- 
pykstate? — pridėjo su maža pajuoka.

Edvardas suvokė tą pajuoką.
— Pyktis reikia jėgos, o aš jos netu

riu. Paskui, be jų, čia ir taip rūpesčio 
pakanka.

Į pašnekesį įsikišo senasis grafas.
— Atleisk, Eddi, kad aš nutraukiu, ta

čiau leitenantas už arklius reikalauja 
tūkstančio aukso rublių. Šiaip...

Edvardui buvo nemalonu, kad tėvas 
apie tai kalba Potockio akyse, ir jis ne
beleido baigti.-

— Daryk, kaip reikia.
Kriaukšėdamas senis atsikėlė. Juoza

pas net nuo durų paskubėjo padėti.
— Papasakokite mums, grafe, kas 

naujo Varšuvoje? — paklausė Edvardas.
— Kas naujo Varšuvoje? Man, iš tie

sų, keblu atsakyt į šį klausimą. Naujienų 
daug! — vengdamas tiesiai atsakyti, pa
sakė Potockis ir tyliai tarė Edvardui. — 
Man reikės su jumis vienais pasikalbėti.
'— Gerai, — taip pat tyliai atsakė Ed- 

.vardas. 9 ,
A /. U -u.

Edvardo kabinete susirinko vieni vy
rai. Be Barankevičiaus, tėvo Jeronimo,

Zajončkovskio, čia buvo dar keli dvari
ninkai, pabėgę iš Šepetovkos, Staro-Kon- 
stantinovo ir Antonijos.

Susikišęs rankas į kelnių kišenes, Po
tockis vaikščiojo po kabinetą ir į nieką 
nežiūrėdamas, kreipdamasis tik į Edvar
dą, lyg ir pabrėždamas, kad tik su juo 
vienu tesiskaito, kalbėjo:

— Jūs klausiate, kas toks Pilsudskis? 
Prieš išvykdamas, aš kalbėjau su juo. 
Tai stipri asmenybe. — Jis sustojo prie 
stalo, žiūrinėdamas miniatiūrinį Liud
vikos portretą dailiuose dramblio kaulo 
rėmeliuose. — Taip, stipri asmenybė, ir 
su juo tenka skaitytis...

Kaip paprastai nesivaržydamas, Ba- 
rankevičius nutraukė jį.

— Tačiau kalba, kad jis socialistas?
Potockis permetė jį abejingu žvilgsniu 

ir nusijuokė:
— Pilsudskis — socialistas? Kas jus 

prigąsdino ?
— Argi jis anais metais nesipainiojo 

pepesuose? — paklausė Zajončkovskis, 
įsižeidęs už Barankevičių.

Potockis atsargiai pastatė ant stalo 
Liudvikos portretą.

— Aš nežinau, ką jis ten anksčiau dir
bo. Ar maža kvailysčių žmogus pridaro? 
Tik viena žinau, — ir tai ne mano vieno 
nuomonė, — kad pirmiausia Pilsudskis 
— lenkų patriotas, o tai svarbiausia. Ir 
mums, žinoma, geriau, jei “valstybės 
viršininkas” bus jisai, o ne, sakysim, 
kunigaikštis Sapieha, nor tai ir maloniau 
būtų... w

Tėvas Jeronimas, kaip visada, sėdėjęs 
kampe, atsargiai paklausė:

— Atleiskite, gerbiamasis pone, ar nė
ra pavojaus, kad generolas Pilsudskis 
nenoromis pasidarys savo ..partijos de
magogų, kaip Dašinskis ir panašūs, žai
slelis?

Kelias sekundes Potockis tiriamai žiū
rėjo į tėvą Jeronimą.

— Aha, dvasios tėvas taip pat linkęs į 
politiką...

Edvardui nepatiko tas pasitikintis 
magnato tonas.

— Tėvas Jeronimas iškėlė labai įdomų 
klausimą, — kurčiai* tarė jis.

— Jūs neteisingai galvojate apie Juo
zapą Pilsudskį ir apie pepees! Man atro
do, kad mums jis daug artimesnis. O pe
pees >yra visiškai jo rankose. Tai priemo
nė sukurti jam aureolę masėse. Visa tai 
tamsuoliams. Ir mums geriau, jeigu tam
suoliai juo patikės! Gaila, tačiau tenka 
manevruoti... Jo atrama — tai karinė 
organizacija, vadinamieji “pilsudskinin- 
kai”. Tiesa, tarp jų nemaža pepesininkų, 
tačiau tokie ten, žinote, iš jų socialistai... 
Jeigu Pilsudskis su kuo nors skaitosi, tai 
tik su mumis, — todėl, kad mūsų ran
kose jėga ir auksas! Kad jūs įsivaizduo
tumėte, koks jis yra, aš papasakosiu, 
kaip buvo sudaryta vyriausybė.

— O, prašau! Čia, tame prakeiktame 
užkampyje, nieko nesužinosi.... — visų . 
norą išreiškė Barankevičius.

(Bus jaugiau)

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto posėdis atsibuvo ba
landžio 21 d., Lietuvių Svetai
nėje. Ne visi organizacijų at
stovai atsilankė, tas tai nege
rai. Visi turėtume daugiau 
darbuotis tam svarbiam reika
lui. -

Komitetas raportavo, kad 
jau veikimas pradėtas. Iždi
ninkas Luzinas pranešė, kad 
pinigų pasiuntė $77, drabužių 
pasiuntė 300 svarų, kuriuos 
Luzinai sutaisė, išvalė, supa
kavo ir d. J. Vaičekauskas nu
vežė į stotį. Bendrai iš mūsų 
skyriaus yra jau pasiųsta apie 
tūkstantis svarų drabužių, 
įskaitant ir tuos, kurie pirma 
buvo pasiųsti į RWR. Ir visus 
tuos drabužius sutvarkė Luzi
nai, o pagelbėdavo Vaiče
kauskas.

Kada šis komitetas susior
ganizavo, tai dabar visi dra
bužiai bus siunčiama Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetui į 
Brooklyną. Aukos ir drabužiai 
renkami visų komiteto narių. 
K. Juozapaitienė jau pridavė 
iždininkui $24, A. Maldaikie- 
nė — $11.03.

Vakarienė yra rengiama ge
gužės 13 dieną, Lietuvių sve
tainėje. Tikietų kaina $1 ir 
jie yra pardavinėjima. Prašo
me pirkti tikietus iš anksto, 
kad rengėjai žinotų, kiek pa
gaminti maisto, nes dabar su 
maistu yra nelengva. P 
gimė bus programa,
svečių iš kitų miestų. Pelnas 

žmonių pa- 
visus ir vi-

aren- 
bus ir

•skiriamas Lietuvos 
galbai. Kviečiame 
sas atsilankyti.

Rengėjai.

Ceylon. — Numatoma 
smarkus anglų ofensyvas 
visiškai išgrūst japonus iš 
rytinės Indijos atgal į Bur- 
mą.

F. W. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalysi miesto.
Tel. Virginia 7-4490

Philadelphia, Pa

Nuo perkūnuojančios So
vietų artilerijos pulkas hit
lerininkų sumišime pabėgo 
Rumunijos fronte.

Vokiečių lėktuvai jau 
gana skaitlingai bombarda
vo pietiniai - rytinę ir vaka
rinę Angliją, naktį iš ket
virtadienio į penktadienį.

MEDUS

TIKRAS TAMSONO BIČIŲ 
ŪKĖS MEDUS

Turiu už garbę pranešti lietuviams, 
kad jau keli metai kaip Tamsonas 
jsteigč ant moderniško pamato bičių 
ūkį Huntington, L.. I., N. Y. Mano 
specijalizacija yra, kad išvystyti di
delį bičių ūkį.
Eksperimentuoju, sėju įvairius aug
menis ir sodinu pritaikytus medelius 
apie bičių daržą, iš kurių biteles su
renka skanų ir sveiką medų.
Aš žinau, kad lietuviai myli valgyti 
sveiką ir skanų medų. Taigi, gerbia
mieji, parsitraukite Tamsono biuių 
ūkės medaus. Taipgi parduodu ir\į 
krautuves. 1 kvorta kainuoja 1iK 
$1.00, % galiono $2.00. Už mcdays 
persiuntimą neapmokame.

Rašykite šiaip:
Thomson’s Natural Food 

45-42 — 41st Str.,
' Long Island City, N. Y.

Co.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 

i sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 

I dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINĖ)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Antradienis, Gegužes p, 1944

NEBŪKITE NERVUOTI

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.

KODĖL KENČIATE
Dėl Nevirškinimo ir Gesų 

Po Kiekvienu Valgiu?
TAMSONO AID ISO 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.

natūrai
■ H

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 
pairusių 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.

5’

<

<

<

’>

>

>

)

>

>

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA
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Vietos , ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geri ausiu 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipanžinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui grupėms. 
Nedėliomis atda
ras nuo 1 valan
dos dieną iki vėlai.
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>
426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

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

sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinam 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 7-1661

I GREEN STAR BAR & GRILL ?
Lietuviškas KabaretasNEDALINAMA ATSAKOMYBĖ

Mes egzaminuojam akis, rašome receptus, 
nupieštam planus.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

, 394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 2-8342

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

kad visados bus patenkinti.

Parė Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Telefonas EV. 4-8698

«Hartford, Conn.dar kelios kliubietės padirbėti.
Motinų Dienos minėjimas 

rengiamas bendrai su kitomis 
tautomis, o lietuvės surengs at
skirai kitą dieną vien lietu
viams. Komisija susideda iš 
veiklių draugių, galima tikėtis 
šaunios pramogos. Kada įvyks, 
nežinau, tėmykite, bus praneš
ta Laisvėj.

Darbščios Moterys
Bal. 20 d. “užklydau” Lie

tuvių Moterų Kliubo susirin
kimam Kliubo org. J. Šmitie
nė raportuoja iš Raud. ’ Kry
žiaus ir Karo Pergalės dele
gatų susirinkimo. A. Merkie
nė ir B. Lamsargienė išduoda 
gerą raportą svederių mezgė
jų, tik nusiskundžia, kad vil
nų fondas išsibaigė, o mezgė
jų būrys padidėjęs. Tuoj drau
gės pradeda krėsti ridikiulius 
atpildymui vilnų fondo. Auko
jo po $2: II. Morkūnienė, H. 
Kris, V. Paliepienė ir M. Vai- 
džiulienė. Po $1: E. Kruvelie- 
nė, K. Stankūnas, J. Razinas 
(tuos 3 pridavė Šmitienė) ir 
J. Šimkienė. P. Valantienė 
$1.50. Iš iždo paskyrė $15. 

’Tai vėl bus vilnų. Kiek kuri 
numezgė svederių, bus pa
skelbta vėliau.

Russian War Relief dirbtu
vėj, kur siuva naujas drapa
nas iš suaukotų audeklų, iki 
šiol tik A. Merkienė ir M.' 
Vaidžiulienė nuo lietuvių ėjo 
siūti po vakarą ar du į savai
te. šiame susirinkime apsiėmė

Biskutį pabrėžiu apie Lais
vės Choro Bendrovę ir jos na
mą. Per 14-ką metų choras tu
rėjo daug vargo be savo pa
talpos. Paskui surado patogią 
vietą ir kovo mėnesį, 1941 me
tais, nupirko. Dabar choras ir 
kitos darbininkiškos organiza- t t
ei j os turi savo užeigą, vietą 
mitingams, šokiams, yra kny
gynas, kur galima skaityti, la
vintis, arba veikalus mokintis.

Namo įsigijimo proga turė
jome parengimą balandžio 2 
d. Buvo šokiai su užkandžiais. 
Susirinko daug žmonių. Pelno 
liko $97. Ačiū visiems, kurie 
darbavosi, o labiausiai gaspa- 
dinėms: J. Kavalskaitei ir Mu- 
lerankienei, nes jos, tai labai 
daug darbo turėjo. 1

Choro Bendrovės 
Namo Komitetas.

4

± 459
(Skersai nuo Republic Teatro) 
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CHARLES J. ROMAN |
(RAMANAUSKAS) Į

NOTARY 
PUBLIC

1113 Mt. Vernon St. . 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Bal. 23 d., Z. 'F. Krivinskas 
rodė 2 filmas “Our Daily 
Bread” ir ‘‘Battle of Russia.” 
Atsilankiusieji pilnai pasiten
kino, nes abi filmos labai ge
ros. Aukų pundeliams surink
ta $27.75. Aukojo:

G. Martin $2.
Po $1: M. Jocienė, Petrow, 

M. Vogonis, J. Butkus, D. Lu
koševičius, J. Farmer, K. Stan
kūnas, A. Ambotienė, A. Gal- 
kus, F. Wallant, S. černaus- 
kas, Miliauskas, J. Rainys, A. 
Bakšys, A. Zigmantavičienė ir 
W. Maksimoff. Kiti smulkiais.

Karys B. D. Paleckis, 34 m., 
žuvo Italijoj.

Karys A. A. Dobilas, 35 m., 
sužeistas Italijoj mūšiuose. Jo 
motina Emilija Butvinienė, gy
vena 106 Greenwich gatvėj.

'S. V. Ramutis.

Maskva. — Lvovo srities 
partizanai suardė dar du 
karinius vokiečių trauki
nius per tris dienas. Iš 
traukinių griuvėsių išimta 
200 nacių lavonų.

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas t 

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

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

HĘSa&hnMtts&ąosst

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.
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Reikšmingas Lenkę Ku 
nigo Orlemanskio Vi

zitas Maskvon
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

kalbėjimas su Stalinu davė 
puikių pasėkų.
Žemesnieji Lenkų Kunigai 
Linkę Sveikint Laisvinan

čias Armijas
Ralph Parker, maskviškis 

New Yorko Times kores
pondentas mato kun. Orle- 
manskip atsilankyme didelę 
svarbą. Jis pastebi, jog dau
guma lenkų tebėra religi
niai žmonės ir Sovietai 
kreipia dėmesio į šį faktą. 
Visos lenkų karių divizijos 
sovietiniame fronte turi sa
vo kunigus kapelionus.

“Vyresnysis lenkų kariuo
menės kapelionas, drąsus 
kunigas Kupč neturi jokių 
kliūčių, eidamas dvasines 
savo pareigas. Sovietai da
vė jam ir spaustuvę malda
knygėm spausdinti,” rašo 
tas korespondentas. Kartu 
jis primena, jog žemesnieji 
Lenkijos kunigai pritaria 
teisingesniam žemių paskir
stymui, o “Lenkijos žmonės 
yra linkę sveikinti laisvi
nančias armijas, vis tiek iš 
katros pusės jos ateitų; tie 
lenkų kunigai abelnai seka 
žmonių judėjimą, o kartais 
ir patys vadovauja jam.”

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

prairęs arba pradilęs, ypatin
gai po pažastimis, būtinai rei* 
kia sutaisyti. *

Kiekvienas, kuris drapanas 
aukoja, gali labai lengvai šitą 
pataisymą atlikti. Būkite 
geri!

tokie

Lietuvos išlaisvinimas 
na. Jis ateis taip tikrai, 
saulė ryte patekės.

Lietuva s prisikels, atginus'. 
Lietuva bus laisva—tikrai lais
va.

Tie, kurie sapnuoja apie po
karinę Lietuvą su smetoniniais 
ponais, su dvarininkais ir pel- 
nagrobiais, jie, mano suprati
mu, gyvena kvailių rojuje.

atei- 
kaip'

Bet už tai mes, kurie tikime 
į laisvą Lietuvą, turime jai juo 
daugiau padėti. Turėkime di
delį, platų Lietuvai pagelbos 
teikimo aparatą. Rinkime 
tuvos žmonėms dovanas!

Lie-

kiša 
ban-

žinau, kryžiokai visur 
doriems lietuviams koją, 
do tam prakilniam darbui pa
kenkti. Jie jieško valdžios pri
pažinimo ir užtarimo.

Jie ruošiasi gelbėti lietuviš
kus hitlerininkus nuo Lietuvos 
liaudies teismo ir rūstybės.

Jie ^pamiršta, kad Jungtinių 
Tautų yra pažadėta pasauliui 
visus hitlerinius kriminalistus 
sumedžioti ir sugrąžinti į 
žmonių rankas, kuriuos 
kankino ir skriaudė.

tų 
jie

Japonai Užėmė Chinijos 
Tarpkalnę

j

onaiChungking
pradėjo naują ofdnsyvą 
Anhwei provincijoj, Chini- 
joj, ir užėmė vieną strate
ginę tarpkalnę. Amerikos 
bombanešiai apstabdė japo
nų briovimąsi pirmyn ties 
Chengchow.

Talkininkų lėktuvai skan
džiai bombardavo šiaurines 
Italijos uostus Genoa, La 
Spezia ir Livorno.

t

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas dirbt ant 

farmos. Viskas dirbama mašinomis 
ir karvės melžiamos 
Taigi sunkiai dirbt nereikės, 
susitarimo rašykite: 
Čius, R.

mašinomis.
Dėl

Mike Resevi-
D. 1, Washington, N. J.

MnMMMMMMį

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

LEDO TRAUKĖJAI 
IR 

DĖJIKAI Į DĖŽES
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA - 
DAUG VIRŠLAIKIŲ 

LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKĮ
DIETZ ICE CO.,

FRESH POND ROAD & MYRTLE AVE.,

RIDGEWOOD, L. I.
(104)

NAKTINIS APVALYTOJAS
Puikiausias štabas atsidaro 

naktimis, aptvarkymo darbas.
5 DIENOS

40 VALANDŲ SAVAITĖ
DARBAS PRASIDEDA 6 P.M.

KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT
OFISĄ

60TH STREET MEZZANINE.

Bloomingdale’s
(108)

DIENINIAI SANDĖLIUI VYRAI
r

Puikiausias štabas atsidaro
vyrams prie krovinių

5 DIENOS
40 VALANDŲ SAVAITĖ

KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT 
OFISĄ

60TH STREET MEZZANINE.

Bloomingdale’s
(108)

, SIENŲ MAZGOTOJAI
VYRAI PRIE TROKŲ 

KNICKERBOCKER HOSPITAL 
130TH ST. & CONVENT AVE.

(MANHATTAN)
(103)

PECKURIS 
LAISNIUOTAS

Nuolatinis Darbas

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(104)

REIKIA VYRŲ
Būtinoj Pramonėj

Materialo Nešiojimui
48 VALANDŲ SAVAITĖ

Diamond Alkali
Company

Standard Silicate Division
651 TONNELE AVE.,

Jersey Cit^, N. J.
Reikalinga atliekarnumo statementas.

(102)

AUTO TROKŲ 
MECHANIKAI
SU ĮRANKIAIS

5 DIENŲ, 40 VALANDŲ SAVAITĖ 
LAIKAS IR PUSE UŽ VIRŠLAIKĮ

NUOLATINIS DARBAS, 
GERA ALGA. 

REIKIA PALIUOSAVIMO.
AUTOCAR, 

930 BEDFORD AVE. 
BROOKLYN, N. Y.

EV. 7-8200.
(104)

FABRIKO DARBININKAI
IŠDIRBĖJAI LAIVŲ PRAMONĖJE. PATY
RIMAS NEREIKALINGAS. • 58 VALANDŲ 
SAVAITE. VIRŠLAIKIAI VIRŠAUS 40 VA

LANDŲ. WILSON-IMPERIAL CO., 
115 CHESTNUT ST., NEWARK.

(104)

Karys Prašė Majoro 
Leidimo Vestis

Ko nepasitaiko esant miesto 
majoru!

Aną dieną New Yorko ma
joras LaGuardia gavo laišką 
nuo saržento Louis M. Crain, 
esančio “kur ųors Indijoj,” 
prašant išimti jam leidimą ves
tis.

Išvažiuodamas iš New Yor
ko karys šiame metropolyje 
sutikęs “maloniausią mergelę 
visame pasaulyje” ir nenorįs 
sugaišuoti nei dienos laukimui, 
kada atvažiuos į New Yorką. 
O ta atvažiavimo diena neži
noma.

Leidimo vestis saržentas ne
gavo, bet gavo pranešimą, kad 
galės vestis be laukimo, kai tik 
sugrįš, o leidimą turės asme
niškai išsiimti.

Auto nelaimės New Yorko 
valstijoj pirmais dviem šių me
tų mėnesiais padaugėjusios 
21% lyginant su tuo pat lai
kotarpiu pereitų metų.

PIRKITE KARO BONUS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI - MOTERYS
BUŠŲ OPERATORIAI

PILNAM-DALIAI LAIKO
Mokama Laike Mokinimosi

DIENĄ AR NAKTJ
Viršlaikiai Po 48 Valandų

MATYKITE MR. BOEWIG

TAIPGI
MECHANIKAI
MECHANIKŲ 

PAGELBININKAI
DIRBTUVĖS DARBININKAI

(Pagelbiniai)
SANDĖLIO RAŠTININKAI

PILNAM-DALIAI LAIKO
Dieną ar Naktį ' 

Gera Alga 
5^2 Dienų Savaitė 

Daug Progų Viršlaikiam
BŪTINA PRAMONĖ

KREIPKITĖS MR. WEVERBAUER

BEE LINE INC.
Nassau St., 

Rockville Centre, L. I.
Reikalingas Atliekarnumo 

Pareiškimas.
(106)

BERNIUKAI — VYRAI, pasisiuntinėjimui, 
stumdymam rankinių trokų. 5 dienų savaitė, 

40 valandų, $25 ir viršaus.
RITEMODE, INC., 229 West 36th Street.

(103)

JAUNI VYRAI
prie keptuvės luncheonette 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Uždara Sekmadieniais ir vakarais.

HOT LOAF BAKING CO.
FULTON STREET SIDE

WASHINGTON MARKET
TEL. BARCLAY 7-7469

(103)

PRIE ORLAIVIŲ 
VIDUR-MANHATTAN 

FIRMA 
Išmokysim 

NEPATYRUSIUS
Į MAŠINISTUS

Su Pratęstu Draftavimu
DIENINIAI IR NAKTINIAI ŠIFTAI 

55 VALANDOS 
DIENOM — $37.50 
NAKTIM — $43.75

KLUMPP
305 E. 46TH ST.

(103)

TEKINTOJAI IR PALIŠIUOTOJAI 
lietinių bronze rėmų su pakreipiamu 

tekėlas. Būtinas darbas. 
85c Į VALANDĄ 

ABELNAI $50 Į SAVAITĘ 
Nuolatinis Darbas.

BROOKLYN BRASS WORKS 
265 Scholes St., Brooklyn. 

STAGG 2-0185.

šaflu

T
(103)

NITUOTOJAI
(RIVETERS)

GREIT REIKALINGI
Kreipkitės į

Employment Office

NEW YORK
Shipbuilding Corp.

Broadway & Fairview
Camdęn, N. J.

(114)

VYRAI AR BERNIUKAI
KAIPO PASIUNTINIAI
Gera Alga. Su Viršlaikiais, 

jeigu pageidaujama.
Kreipkitės

F. A. RINGLER CO.
40 PARK PL., N. Y. C.

(105)

MECHANIKAI 
DIRBTUVĖS NAMUI

KONTRAKTORIAI SUNKIOSIOS 
MAŠINERIJOS.
Būtina Pramonė.

PRIIMAMI NEPILIEČIAI.
$1.02 Į VALANDĄ

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
Prisideda Viršlaikiai.
HAISS MFG. CO.

141 ST ST. & CANAL PL., BRONX
(108)

‘ REIKIA 
PIRMOS KLASES EATHE DARBININKŲ.

GERA ALGA
CANAL 6-0359.

(104)

DIENĄ IR NAKTĮ 
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkite!

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

n. .y. e. ' (X)

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VALYTOJAI 
SANDĖLYJ VYRAI 

BERNIUKAI 
5 DIENU, 40 VALANDŲ 

SAVAITĖ 

John Wanamaker 
9th ST. IR BROADWAY

Kreipkitės j Personnel Offisą. 12-tos 1. 
Iš būtinų darbų icikia turėt USES 

Paliuosavimų. (108)

VYRAI
IŠSIUNTIMŲ RŪME IR 

SANDĖLIO DARBAS
Pastovus darbas galintiems ir norintiems 
dirbti. 5 Dienų Savaitė. Laikas ir puse už 

viršlaikius. Pokarinė ateitis.

WINTHROP PRODUCES, Inc. 
350 Hudson St., N. Y. C.

(106)

*

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.

RESTAURANTŲ 
DARBININKAI

SALADŲ 1R SANDWICH DARYTOJAS 
BROILERIŲ VIRĖJAI $55.

SHORT ORDER VIRĖJAI $55. 
FLOOR CAPTAINS $55.

MAISTO PATIKRINTOJAS IR 
KASIERIUS $40.

ENDURO RESTAURANT
FLATBUSH, PRIE DcKALB AVE., 

BROOKLYN.
________________________________________(103)

VYRAI—MERGINOS—MOTERYS 
FABRIKO DARBAS

Gera pradinė alga. 6 dienų savaitė. Patyri
mas nereikalingas. Kreipkitės 

KIRKMAN SOAP
50 BRIDGE ST., BROOKLYN.

(103)

PAGELBININKAI 
DIRBTUVĖS NAMUI

KONTRAKTORIAI SUNKIOSIOS 
MAŠINERIJOS.
Būtina Pramone.

PRIIMAMI NEPILIEČIAI.
73c J VALANDĄ

40 VALANDŲ SAVAITĖ
Prisideda Viršlaikiai.
HAISS MFG. CO.

141ST ST. & CANAL PL., BRONX
(108)

Berniukai - Vyrai
DALIAI LAIKO 

RYTAIS JEI GALIMA 
RAŠTININKAI IR VYNIOTOJAI 

IŠSIUNTINĖJIMŲ 
DEPARTMENTE

Didelė Apdraudos Kompanija 
DOWNTOWN NEW YORKE 

Kreipdamiesi nurodykite savo amžių 
ir kiek pageidaujate algos.

BOX NO. 302
20 WEST 43RD ST., N. Y. CITY

. (105)

MAŠINISTAI 
DIRBTUVĖS NAMUI.

KONTRAKTORIAI SUNKIOSIOS
MAŠINERIJOS.

z Būtina Pramonė.
PRIIMAMI NEPILIEČIAI.

Pilnai patyrę prie
LATHES

MILLING MAŠINŲ
ABLIUOTOJAS

PRIE STALO DARBAS
$1.16 J VALANDĄ

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
Prisideda Viršlaikiai.

HAISS MFG. CO.
141ST ST. & CANAL PL., BRONX

(108)

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

Geros vietos, dabar atviros saldainių 
dirbtuvėje, Philadelphijojo.

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- 
delphijos, arti Frankford “L” Busais B. ir J. 
ir K; gatvekariais linijos 3,5 ir 59; gatve- 
karis 75 ir Bus "P” sustoja prieš pat fabri

kų. KREIPKITĖS 9 A.M. IKI 5 P.M. 
PRADEDANT PIRMADIENĮ, BAIGIANTI 

PENKTADIENĮ.
ŠEŠTADIENIAIS 9—12.

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

_________ (103)

IŠ PO VANDENS DUMBLO KASIMO 
DARBININKAI

Piliečiai ar nepiliečiai. Su ar bo patyrimo, 
prie iš po vandens kasimo dumblo. Nuola
tinis darbas, unijinės algos. Reikia turėti 
atliekarnumo paliudijimų, jei jūs dirbate bū
tinoj pramonėj, jei dar nėra praėję 60 dienų.

Kreipkitės į ofisų
HENRY DU BOIS' SONS CO.

17 STATE ST., N. Y. CITY
' . (1U)

M Penktas Puslapis
X

JOHN WANAMAKERMOTERYSMERGINOS•/
9th ST. IR BROADWAYLAIKODALIAI

laikui

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

LIBERALIŠKA ALGA

GOOD HUMOR CORP

f

(106)

(107)

(X)

(101)
$55

(103)

(104)

kokj.

Patyrusiu prie Pagelbėjimų

(106)

(103)

VIRĖJOS

(X)

(105)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOLDERIAI
DARBININKAI
Naktiniai Šiftai.
Reikia Paliuosavimo.

15 HANOVER PL 
BROOKLYN.

MOTERYS
prie keptuvės luncheonette.

REIKALINGOS 
MOTERYS VIRTUVEI 

KNICKERBOCKER HOSPITAL. 
130TH ST.. & CONVENT AVE.

(MANHATTAN)

DALIAI AR PILNAM LAIKUI 
GERA ALGA.

NAKTINES OFISO VALYTOJOS 
KREIPKITES ROOM 428 

393—7th AVĖ. (KAMPAS 32nd ST.) N.Y.C.
(108)

REIKALAUJA
VALYMUI MOTERŲ

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

Kreipkitės j Personnel Offisą. 12-tos 1. 
Iš būtinų darbų reikia turėt USES

Paliuosavimų.

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

MERGINOS
BŪTINAM 

KARINIAM DARBUI
KREIPKITES

WILLIAM W. FITZHUGH, 
49TH ST.. & 2ND AVE., 

BROOKLYN.

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-to« lubos.

(107)

CITY
(105)

FABRIKO DARBAS
Patyrimas nereikalingas.. Nuolat darbas.

60c I VALANDĄ PRADŽIAI
5 DIENŲ, 40 VALANDŲ SAVAITE

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

(107

PROSYTOJOS
Rankų darbas. Patyrimas nereikalingas.

Išmokysime. Puikiausia alga.
B. J. DENIHAN CLEANERS

215 East 64th St.

. MOTERYS
Valytojos ofisų būdinkuose. Naktiniai Šiftai. 
Geram stovyje. Pritraukiančios algos. Kreip
kitės į Superintendent 9 A.M. iki 5 P.M. 
175—5th Avenue, N.Y.C. (kampas 23rd St.) 

(103)

MERGINOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

$23.75 už 45 valandų savaitę 
PRISIDEDA BONAI

Lengvas fabriko darbas. DIENOM.
Skambinkite, STillwell 4-4900

(104)

MAŠINŲ
PAPRASTI
Dieniniai ir 

Iš Būtinų Darbij
COLUMBIA MACHINE WORKS 

255 CHESTNUT ST., BROOKLYN.
B.M.T. Jamaica Linija iki Crescent St.

(105)

Didelei Apdraudos Kompanijai

5 DIENŲ SAVAITĖ
Kreipdamosios nurodykite savo am

žių ir patyrimą, jei turite kokj.

BOX NO. 302,
20 WEST 4 3RD ST., N. Y. CITY 

( (105)

Pilnam 
ATDAROS VIETOS 

RYTINIŲ-POPIETINIŲ 
ŠIFTŲ.

DARBAS ŠVARIAME SANITA
RIŠKAME ICE CREAM FABRIKE

MERGINOS—MOTERYS
KAIPO 

PASISIUNTINĖTOJOS 
IR 

TYPISTS 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS. 

ERNST & CO.
120 BROADWAY

54 EAST 9TL
(6-tos Lubos)

PAPRASTI DARBININKAI
Turi būt stiprūs; nuolatinis darbas; 

daug viršlaikių; gera alga.
Kreipkitės:

BREWSTER IDEAL CHOCOLATE CO., 
60 NASSAU ST., NEWARK.

(104)

4681 Metropolitan Ave.
BOHACK TERMINAL, MASPETH

_____________________________(104)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
Rczidcnci jin tame Viešbutyje. Trumpos 

valandos. Nuolatinis darbas.
DOVER

687 Lexington Avenue (57th St.)

UNIFORMOS NEMOKAMAI 
DARBAS KAFETERIJOJE 

PRIE

U. S. NAVAL BASE 
Gale East 33rd Street 

BAYONNE, N. J.
SKAMBINKITE MR. BECKER

BAyonne 3-0025

CANTEEN FOOD SERVICE
ATSINEŠKITE SU SAVIM ŠĮ SKELBIMĄ, 

TAIPGI ATSINEŠKITE PILIETINIŲ 
POPIERŲ CERTIFIKATĄ.

(103)

Dirbti
DALIAI LAIKO 65c Į VALANDĄ 

PILNAM LAIKUI 60c Į VALANDĄ
HOT LOAF BAKING CO.

FULTON STREET SIDE
WASHINGTON MARKET .

Tel. BARCLAY 7-7469.
(103)

ELEVEITERIŲ OPERATORĖS
East Side Viešbutyje. 

Gera Alga. 
Linksmos darbo sąlygos.

KREIPKITĖS Į MR. MARTIN

THE BEVERLY HOTEL 
125 East 50th St.

CHAUFFEUR (šiauferkos)
Dirbti po pietais. 8 valandos j dienų. 

Turi būti gerai patyrusios.
—Klauskite Miss Wasilcwska. Daniels Florist, 

427 5th Ave., Brooklyn.
(105)

MISS SHERNOV
PLAZA 3-1184.

(103)

VYRAI!
VYRAI!
VYRAI!

Gyvybiniai svarbiem kariniam dar
bam. Reikalingi tuojau. Paprasto 

darbininko darbas.
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA
VIRŠLAIKIAI IR PAKILIMAI

Kreipkitės į

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

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

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

nesikreipkite

KALVĖ
RANKINIAI KALVIAI 
MAŠINOM KALVIAI

KALVIŲ PAGELBININKAPX
100% KARINIS DARBAS

Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo.
COLUMBIA MACHINE WORKS

255 CHESTNUT] ST., BROOKLYN.
B.M.T. Jamaica Į/inija iki Crescent St.

' (105)

BERNIUKAI—VYRAI
Mes turime vietos 2 išsiuntimų 1 

raštininkam.
17-45 Metų Pageidaujama 

$25 Į SAVAITĘ 
Viršlaikiai Viršaus 40 Valandų

HOOD RUBBER CO.,
120 FRANKLIN ST., 2-ros lubos, N.Y.C.

(104)

VYRAI
FABRIKAS, ATLIEKĄS 

KARINIUS DARBUS 
REIKALAUJA

Keletos Vyrų Sunkiam Fabriko 
Darbui. ’

NUOLATINIS DARBAS 
SU GERA ALGA.

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

BROOKLYN, N. Y.
U03)

MERGINOS
FABRIKO DARBAS
Kosmetikų Fabrikas 

Patyrimas nereikalingas
GERA ALGA/.

ST.

MERGINOS
Vyniojimui ir pakavimui choco

late saldainių kavalkų; nuolatinis 
darbas apskritų metų; gera alga. 
Kreipkitės:

BREWSTER IDEAL CHOCOLATE CO., 
60'NASSAU ST., NEWARK.

(106)

PARDAVIMAM ŽMONIŲ
REIKIA

Kreipkitės

LANE BRYANT

VALYTOJOS 
MOTERYS 

BENDRAM VALYMO 
DARBUI 

SALDAINIŲ DIRBTUVĖJE 
Valand. 12:30 P.M. iki 9 P.M. 
šeštadieniais: 8 A.M.-12 Pietų 

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST. 

PHILADELPHIA, PA.

MOTERYS
Patyrimas Nereikalingas
LANKSTYTI MEDVILNĖS AUDINIUS 

5 DIENŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS. 
REIKIA PALiūDIJIMO. 

TURI KALBĖTI' ANGLIŠKAI
SHPRINTZEN & FELDMAN

56 Worth Street.

REIKIA MERGINŲ
Lengvam darbui prie stalų 

GERA ALGA 
KREIPKITĖS

DURA ELECTRIC LAMP CO.,
62-^4 East Bigelow St., 

Newark, N. J.
Užpakalyj Sears, Roebuck Depart

ment Krautuvės.

REIKIA MOTERŲ 
NAMU UŽLAIKYMUI

STENOGRAPHERS 
ir 

; TYPISTS
Pilnam ir Daliai Laiko

Didelei Apdraudos Kompanijai
5 DIENŲ SAVAITĖ

Kreipdamosios nurodykite savo am
žių ir patyrimą, jei turite

BOX NO. 302
20 WEST 48RD ST., N. Y.

RAŠTININKES
PILNAM LAIKUI 
DALIAI LAIKO

MOTERYS
DALIAI LAIKO ' 

PENTRĖS DARBININKĖS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS

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

5 DIENOS

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N. Y.

______________________________________ 008)

MERGINOS (3)
LENGVAS PAKAVIMO DARBAS 

5 DIENŲ SAVAITĖ
$21.88

Reikalingas atliekarnumo paliudijimas
MANIFOLD SUPPLIES CO.

188 — 3RD AVENUE 
Brooklyn.

(103)

*

STENOGRAPHERS
Puikiausia proga apsukrioms 

merginoms. 
REIKALINGA ŠIEK-TIEK 

PATYRIMO. 
Malonios Aplinkybės. 

GERA ALGA 
LAIKAS IR PUSĖ 
UŽ VIRŠLAIKIUS. 

NUOLAT

Dino OPERATORĖS
Patyrusios

VAKARINIS DARBAS
3 VAKARAI Į SAVAITĘ

6 IKI 9
Didelė Apdraudos Kompanija

New York City.
Kreipdamosios nurodykite savo 

amžių, patyrimą ir kiek 
pageidaujate algos.
BOX NO. 302,

20 WEST 43RD ST., N. Y. CITY
________________ (105)

MERGINOS-MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO
KEPĖJOS

VIRTUVES DARBININKĖS 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICHIU DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

Ii būtinų darbų reikia paliuosariMS 
pareiškimo.

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

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

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

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.

(107)

MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 
SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI
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raštinėje.

Tarp Lietuvių

raudonarmiečių

lietuviams ?

ka-

MIRE

Brooklyn 6, N.

Walmus (Be-x 
ketvirtadienio 
dukrelės, virš

Bepirščiūte ir josios 
ma, kol jinai pakilo 
silaukimo ketvirto 
dukrelės Petronėlės.

Mrs. Beatrice 
niulytė) pereito 
naktį susilaukė 
7 svarų. Dukrelė auga, motina

seniems ir sveikiems.

bile tik

4.

5.

6.
7.

$2.
Balčiūnas, 

S. Griškus, 
K. Joneliū-

Pereitą sekmadienį susituo
kė Elena šoblevičiūtė su Pa- 
čėsa. Puota įvyko Central 
Brooklyn© parapijos salėje.

* Ž. R.

NwYorko^M^ZInioi
Iš Mobilizacijos Lie

tuvos Žmonėms
Pereitą, šeštadienį šauktoji 

masinė mobilizacija taisymui 
ir pakavimui drabužių Lietu
vos žmonėms nebuvo ant tiek 
masinė, kokios pageidauta ir 
reikėjo, tačiau greta nuolat ir 
seniai dirbančių siuvėjų ir ko
miteto narių, atsilankė ir gru
pė naujų darbininkų ir dirbo 
lig vėlybo popiečio. Daug dar
bo atlikta, bet ne visas, kuris 
turėjo būti atliktas.

Jeigu šią savaitę visomis 
dienomis ir šeštadienį neturė
sime daugiau darbininkų, mū
sų siuntinys turės suvėluoti ar
ba daugelis drabužių negalės 
patekti į 4-tą siuntinį.

Visi galinti padirbėti bile 
kuriomis dienos valandomis ar 
vakarais, taipgi šeštadienį, at
eikite. Plaktas bile kada gali
ama gauti Laisvės
Mašinos dabar yra trys.

šeštadienį dirbo: Jonas Po
cius, A. Bimba, Mary Wilson, 
Nastė Buknienė, M. Stakovas, 
G. Waresonas, A. Dagis, Nel
lie Venta, V. Čepulis, Irena 
Levanienė, Mary Sincus, Tom- 
sonai, Kulikienė, Malinauskie
nė, Gavrilovičius ir, gal, tūli 
kiti.

Trūkstant vietos krautuvėje, 
taisytojų būrys dirbo Laisves 
salėje.

Jau Tikrai Panašu 
Į Pavasarį

Pereitą sekmadienį visiškai 
atšilo ir pirmu kart per daug 
savaičių gale savaitės turėta 
giedra, tad tūkstančiai sviete
lio išsiliejo į Coney Island ir 
kitus pajūrio rezortus, taipgi 
parkus. Temperatūra po piet 
buvo pasiekus 74 laipsnius. Bet 
rekordo mesumuše. šilčiausia 
bal. 30 yra buvus 87 laipsniai, 
1942 m.

Šių žodžių rašytojui teko 
trejetai valandų pasiekti Pros
pect Parką, tikėtasi pamatyti 
paskilbusį . vyšnių taką, ap
gaubtą žiedais, žiedų teko 
matyti, bet ne tų japoniškų 
vyšnių, žmonės eidami juokau
ja, kad dėl karo japoniškos 
vyšnios nedrįsta parodyti sa
vo žiedų, dar tik pumpurai.

Pilnai pražydusios baltosios 
vyšnios ir magnolijos, o kai 
kurios jau baigia nužydėti ar 
gal lietaus su vėjais nudaužy
tos tik taip atrodė; žydi snie
genos ir geltonosios lelijos 
(daffodils), geltonuoja krū
mokšniai, taipgi žalsvuoja me
džiai, ką tik pradėję skleisti 
jaunučius lapus. Tulpės dar 
tik baigia krauti žiedus. Tai
gi, ilgomis eilėmis stovėję prie 
Botanic Garden vartelių žmo
nės, po įėjimo daržan, žiedų 
dar mažai tematė. R.

Vilnies Bendrovės 
Suvažiavimas

Tai Dalykas, Kuris Turi Būti 
Mintyje Kiekvieno Demokrati

niai Nusiteikusio Žmogaus 
Dienraščio Vilnies dalininkų 

suvažiavimas įvyks gegužės 
(May) 7 d. Tai labai mažai 
laiko beliko. Visi rytai turi su- 
brusti, suskubti, kad pasveiki
nus vakarų liaudiškąjį dien
raštį — VILNĮ — suvažiavimo 
proga ir paremti jį finansiniai.

Brook lynas suvėluotai pra
dėjo šį7 darbą. Į tą poziciją 
mus pastatė kiti dideli darbai. 
T^ors suvėluotai, bet turime sa
vo dalbą atlikti. Aukokime vi
si dienraščiui Vilniai suvažia
vimo proga. Priduokime aukas 
Laisvės administr. o iš čia visos 
aukos kartu bus pasiųstos V UG
NIES suvažiavimui.

Pinigus kartu su pasveiki
nimu turime pasiųsti ne vė
liau, kai penktadienį, gegužės 
(May) 5 d.

Per mane Vilnies pasveiki
nimui aukojo šie asmenys:

Po $5: Mikolas ir Amilija 
Liepai ir Chas. Vigūnas.

Išsikalbėjus su Mrs. Made
line Pleakis apie Lietuvos 
žmonių sunkią padėtį ir apie 
baigiamą ruošti ketvirtąjį siun
tinį dovanų lietuviams rau
donarmiečiams ir civiliniams 
Sovietų Sąjungoje, Mrs. Plea
kis paklojo dešimkę ir sako :

—Lai bus 
cigaretams.

—Skiriate 
paklausėme.

—Nepaisau,
riams, — atsakė ji.

Karius jinai myli ir moka 
užjausti, suprasti taip širdin
gai ne be pasiaukojimo iš sa
vo pusės. Jinai turi tris sūnus 
ir visi randasi kur nors užjū
riuose. Domininkas, tėvo 
brangvardis, jau dveji metai 
randasi užjūriuose. Vėliau iš
vyko Algirdas ir Vytautas. Al
girdas jau yra saržentu.

—Mano Vaikai pasiilgsta 
amerikoniškų cigaretų ir tan
kiai siunčiu, tad žinau, kad ir 
kitiems kariškiams cigaretai 
brangus daiktas, — pąreiškė 
trijų karių motina.

Mr. ir Mrs. Dominick Plea
kis, su dukrele Aldona, gyve
na 23-33 37th St., Astorijoj. 
Aldona, lietuviškų šokių mė
gėja, laiks nuo laiko su mamy
te atlanko ir lietuvių pramo
gas, nors joms ir toloka nuo 
lietuvių centro.

VITAMINU IR MAISTO KRAUTUVE
EKSTRA! EKSTRA! Vitaminai dėl 
suvargusio nusilpusio kūno, visiems, 
jauniems,
Siųsk užsakymą šiandien ant šių 
daiktų.

1. Balanced Brand Vitamin-B-Com- 
plex tabletėlės geram apetitui ir 
šiaip visam kūnui; 250 tab. $2.30, 
dvi bonkos už $3.98.

2. K A L - D A K nuo Rheumatizmo, 
Arthritis, Neuritis, Colitis ir 
žarnų netvarkumo, tūkstančiams 
pagelbėjo, pagelbės ir jums, v jei
gu bandysi. Už 12 uncijų keną 
$3.00.

3. Balanced Brand Vita-O-Iron 
tabletėlės, Kartu vitaminai ir

Iron dėl nusilpusio kūno, 250 tab. $1.50; dvi bonkos už $2.75. 
Balanced Brand Vitamin A, D, ir E tabletėlės, kurie slogas pagauna 
pavasarį arba vasarą. Taipgi dėl nusilpusių akių yra gerai; 150 tab. 
$1.65, dvi bonkos už $3.00.
C. P. L. No. 18 tabletėlės, kuriems po valgio išpučia vidurius, darosi 
gazų; 250 tabs. $1.50.
V. H. F. tabletėlės turintiems aukštą kraujo spaudimą $1.50.
P. B. LAX tabletėlės sudarytos iš geriausios rūšies žolelių, nuo vidurių 
užkietėjimo, tik vienas doleris.

8. Vitamin E, High Potency Capsules; Vartok, jeigu turi atbukusį prota
vimą arba neveiklius lytiškus organus; už 100 tik $1.00; už tą kainą 
jūs negausite niekur high potency vitamin E.

9. BLAND tai vienas iš geriausių būdų pašalinti užsisenėjusį vidurių už
kietėjimą; už 18 uncijų keną tik $2.00.

10. BIAGLAN No. 36, tik dėl vyrų—Hormones Young Ram testic. Ekstra 
stiprintojas lytiškų <?rganų. Dėl kainos klauskit.

Taipgi reikalingi agentai kiekvienam mieste.

465 Lorimer St netoli Grand St.

Turėjo Sėkmingą Gegu
žinės Vakarėlį

Mateušas Simonavičius $4.
Per Rojų židžiuną Kazys 

Lakickas (Turkey)
Po $1 : Juozas 

Antanas Mureika, 
Vincas Lazauskas, 
nas.

Dienraščios Laisvės štabo 
darbininkai aukojo šokamai:

Po $3: Vincas Rudaitis, 
Frank ir Naste Bukniai.

Po $2: Roy ir Eva Mizarai, 
P. Vaznys, Roy ir Anna ži- 
džiūnai, A. Bimba, Stefanija 
Sasna.

Po $1 : Joe Byron, Petras ir 
M. šolomskas, V. ir B. Senke- 
vičiai, Juozas Dainius, Vincas 
Tauras.

Lillian Kavaliauskaitė 50c.
Kiek aukų turi surinkę kiti 

brooklyniečiai, dar nežinau. 
Tačiau visur yra rūpinamasi 
aukų rinkimu.

Laikas labai trumpas, kurie 
dar nepris'idėjote su dovanok e, 
tuojau priduokite į Laisvės raš
tinę. P. Buknys.

Gegužinei paminėti vakarė
lyje, surengtame per Lietuvių 
Komunistų Kliubą balandžio 
29-tą, šeštadienį, Laisvės salėj, 
turėta skaitlingos publikos, vy
ravo draugiška nuotaika, pasi
kalbėta svarbiais reikalais ir 
smagiai pasilinksminta. Tai 
buvo vienas, iš šauniausių se
zono vakarėliu.

Vakarui įpusėjus, komisijos 
pirmininkas J. Kuraitis pa- 

dainininkus A. Veličką 
Grabauską, kurie už- 
keletą savo paskubusių 
vienus pritaikytus iškil-

sveiksta. Randasi Norvegian 
Hospital, 4th Avė., Brooklyne. 
Tėvą i, southbrooklyniečiai 
Ona-Adomas Walmusai ir naš
lė Beniulienė džiaugiasi susi
laukę anūkės.

Naujagimės tėvas kapitonas 
Adomas Walmus, dantų gydy
tojas, dukrelės dar nematė, o 
gal dar apie jos pribuvimą nei 
nespėjo išgirsti, neš jis randa
si kur nors užjūriuose, kariš
koj ligoninėj prižiūri gydymą 
sužeistų.

ir P. 
trauke 
duetų, 
mei, smagiam juokui dadėda-
mi ir komišką, kaip Velička 
sakė, “iš židžiūno poezijos ir 
P. Grabausko kompozicijos.” 
Jiems akompanavo B. E. Sen- 
kevičienė. židžiūnas paskam
bino gitara keletą liaudies me
lodijų. Dar pakviesti pramo
gos dalyviai A. Bimba ir H. 
M i žara.

A. Bimba kvietė lietuvius 
daugiau rūpintis teikimu Lie
tuvai pagalbos, ateiti krautu
vėj padirbėti. Be jūsų visų tal
kos, sakė, jis, vienas komitetas 
to darbo neatliks, tūkstančių 
drabužių keliolika žmonių ne
sutvarkys, nesutaisys. Prisieis 
užlaikyti samdytus darbinin
kus ir iš skirtų dovanoms pi
nigų mokėti algas. Bet jei 
liuosnoriai atliksime darbus, 
kaip lig šiol atliekame, kiek
vieną gaunamą centą galėsime 
panaudoti supirkimui muilo, 
drabužių ir kitų reikmenų.

II. Mizara aiškino Pirmos 
Gegužės reikšmę mūsų laikais. 
Sakė, kad šiemet mes neiname 
į paradus, nestabdome darbo,

bet stengiamės kuo daugiausia 
pagaminti karui. Tačiau ne 
taip apvaikščios darbininkai 
Pirmą Gegužės nacių paverg
tuose kraštuose. Ten komunis
tai šaukia mases kuo mažiau 
padaryti hitlerininkams gink
lų, kad jie greičiau būtų su
mušti, greičiau žmonės išsilais
vintų, greičiau karas baigtųsi. 
Ten partizanai taipgi turi su
sirinkimus, bet slaptus, kuriuo
se tariasi, kaip daugiau nu
versti nacių kariškų traukinių, 
užmušti nacių žandarų ir ki
tus jiems kenkimo žygius at
likti.

Girdėta, kad šiame smagia
me parengimęlyje gauta ma
žiausia 7 nauji nariai į Lietu
vių Komunistų Kliubą, taipgi 
gauta aukų keleriopiems svar
biems tikslams.

Skaniais užkandžiais ir 
karšta kava svečius aprūpino 
M. Misevičienė, K. Rušinskie- 
nė, J. Marčiukienė, O. Mali
nauskienė. Gėrimais — K. Le- 
vanas ir G. Waresonas. Prie 
kitu darbu : J. Kovas.

Rep.

LDS Pirmos Kuopos 
Narių Žiniai

LDS 1 kuopos susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, gegužės 4 
d., 7:30 vai. vakare, 419 Lori
mer St.

šiame susirinkime svarbu yra 
dalyvauti kiekvienam kuopos 
nariui, nes turėsime atlikti bal
savimą LDS Centro Komiteto. 
Turime ir daugiau svarbių rei
kalų, kuriuos turėsime atlikti.

Tie nariai, kurie turite pa
siėmę platinimui trečio apskri
čio pikniko tikietukų knygeles, 
būtinai knygeles ir pinigus už 
parduotus tikietukus priduoki- 
te susirinkime kp. valdybai.

Piknikas įvyks gegužės 28 d., 
ten knygutes ir pinigus reikės 
perduoti apskričio valdybai. Ne
pamirškite.

Užrašų Sekr.

Svetimkalbiai Gerai 
Veikia Vajuose

New Yorke veikiantis Ame
rican Fat Salvage Committee, 
Inc., 247 Park Ave., savo ra
porte paskelbė, kad svetimkal- 
bių grupės Jungtinėse Valsti
jose prisidėjo su daugiau nei 
savo dalimi prie taupymo nu
liekamų taukų karo reikalams, 
kaip sakė Ploy W. Peet, to ko
miteto pirmininkas.

“Daugelis tų grupių,” sakė 
jis, “dėl kalbinių sunkumų ki
taip buvusios nepasiekiamo
mis, tapo pasiektos per kalbi
nę spaudą, kuri jiems nušvietė 
reikalą taupyti riebalus karui. 
Komitetas yra nepaprastai dė
kingas tai spaudai už patar-1 
navimą.”

Kenyon & Eckhardt skelbi
mų agentūra sako, kad dabar 
su garsinimais yra pasiekiama 
yisi svetimkalbių dienraščiai, 

eseniai prie skelbimus gan
ančių grupės pridedant dar 
81 ikraštj 20-je skirtingų 
kalbų su JL943,789 bendra cir
kuliacija. Pranešimais juos ap
rūpina NathĮan PI. Seidman ir 
Frank Schxvartzman, Inter-ra
cial Press! of America, Inc., 
darbuotojai.

FILMO S
“No Greater Love” Dabar 

RKO Teatruose
Nepaprastai įspūdinga So

vietų filmą “No Greater Love” 
per dvi dienas, gegužės 2 ir 
3, bus rodoma RKO Teatruo
se New York o ir Westchester 
apskričiuose:

23rd St., prie 8th Avė.
Regent, prie 116 St. ir 

Avė.
Royal — Westchester 

Bergen.
Hamilton — Broadway 

146th St.
125th St. — 125 St. ir Lex

ington Ave., taipgi priemiesčių 
teatruose: Yonkers, Mt. Ver
non, White Plains, Pelham, 
Franklin, Chester.

7th

ir

ir

MEDUS

Mažas Gaisras Padarė 
Daug Nuostolių

Pennsylvania viešbutyje, ge
sinant keltuve iškilusį gaisrą, 
nuo padidinto spaudimo trū
ko didžioji vandens įvada ir 
padarius apie $50,000 nuosto
lių permerkimu brangių kau
rų ir rakandų. Vanduo buvo 
išsiliejęs net į ten pat esančią 
34th St. subway stotį ir kelei
viai turėjo pabraidyti vande
nyje.

Pasilaikykit geroje sveikatoje, 
būkite našūs darbe karo 

laimėjimui
VALGYKITE MEDŲ

Medaus galite gauti Laisvės 
įstaigoje

Už Kvortą $1.00
Pusė Galiono $2.00

Nelaukite, kol gausite slogas 
valgyti medų, įsigykite dabar 

ir valgykite, kad nereiktų 
sirgti slogom.

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St.

Akis Ištiria
GYDYTOJAI 

100 nuoS. unija šapoj 
t Telef.s GR. 7-7553

DETROITE’ 1 Woodward Avenue
* ( 602 Hofmann Bldg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

Melvina Bederman neseniai 
sugrįžo iš Conn, valstijos, kur 
gyvena jos brolis su šeima. 
Ten jinai pabuvojo su brolie
ne, buvusia brooklyniete Emily 

maža šei- 
iš po su- 
kūdikio,

Frances P a k a 1 n i š k ienė, 
darbšti Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komiteto narė, gale sa
vaitės turėjo svečią iš laivyno, 
jos Nikodemas buvo parvykęs 
sekmadienį praleisti namie.

Geri laisviečiai, taipgi Lais
vės kaimynai, Vera ir Valeri
jus Bunkai, praeitą penktadie
nį, bal. 28, susilaukė malo
naus svečio, Valerijaus brolio, 
korporalo Alfonso Bunkaus. 
Alfonsas išvyko atgal aviaci
jos tarnybon antradienį, gegu
žės 2.

Tuom pat kartu, dabar dir
bąs karinėj industrijoj Newar- 
ke, kitas brolis, Pranas Bun- 
kus, Liet. Liaudies Teatro ir 
geras Aido Choro narys, buvo 
atvykęs pas savo brolį ir bro
liene pasimatyti su Alfonsu ir 
praleisti su juo savaitės galą.

Bunkų viena sesutė, Antani
na Milevičienė gyvena Kana
doje. Gaila, jai neteko pasi
matyti šiuo tarpu su kariškiu 
AlfonšUx.ir kitais dviem 
liais. 4

bro-
Rep.

A

metųDominick Gelzinis, 64 
amžiaus, gyvenęs 59 Hudson 
Ave., Brooklyn, N. Y., mirė 
namie, balandžio 29-tą. Bus 
palaidotas gegužės 3-čią, Šv. 
Jono kapinėse. Pašarvotas na
mie. Paliko nuliūdime žmoną 
Anną, dukterį, ir 4 sūnus (trys 
iš jų J. V. kareiviai, tarnauja 
užjūriuose).

Laidotuvėmis rūpinasi gra- 
borius J. Garšva, 231 Bedford 
Ave., Brooklyne.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE 

p LIETUVIŠKAS KABARETAS 
O STANLEY MISIŪNAS

SHOP
Savininkas
Kaimos

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
473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergrcen 4-6864

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
VALANDOS* i 9 valanda. j 18 vakare
Penktadieniais uždaryta

J. GARŠVA
G raborlus-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja am 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka

rietas veselijom, krikštynom 
ir kitkam.

231 BEDFORD AVENUE
BROOKLYN

Telephone: EVergreen 8-9770

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. STagg 2-0783
NIGHT — HAvemeyer 8-1158,

Le VANDA
FUNEĮRLAL parlors 

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEl^ORRHOIDAI 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 LIČOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKAL18 IŠTYRIMAS $2.

(Islst. 28 m.)

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

13750

GODDESS 
OF U950

noivr

$4950

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

21 21

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS

/ TAIPGI PUIKUS PASIRINKIMAS DOVANŲ: 
EJirmavonėm ★ 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.

BROOKLYN

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyn©
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
« Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių




