
Įdomių žinių ateina iš Bel
gijos. Ten, sakoma, atsirado 
tūlas katalikų kunigas, Calle- 
waert, kuris siekiasi suorgani
zuoti naują Belgijai valdžią.

Kaip žinia, Belgijos valdžia
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šiuo tarpu yra Londone, — 
Belgijoje pasiliko tik karalius 
Leopoldas, kurį vokiškieji oku
pantai laiką izoliavę jo paties 
palociuje.

Kunigas Callewaert skelbia, 
būk senoji, esanti Londone, 
valdžia Belgijos žmonių neat
stovaujanti. Belgai turį, “ne
paisydami vokiečių ir jų prie
šų talkininkų,” nepriklauso
mai dirbti, įsikurti savotišką— 
fašistiniai katalikišką — san
tvarką ir būti “pilnai nepri
klausomais.”

Kun. Callewaert buvo sykį 
vokiečių areštuotas, bet dabar 
jis ir vėl laisvai veikia, va
rydamas pragaištingą savo 
propagandą.

Tačiau belgų socijalistų 
laikraštukas, “De Werker,” iš- 
eidinėjąs nelegaliai, pareiškė, 
kad kun. Callewaert yra Hit
lerio agentas ir dirba vokiš
kiesiems naciams, Belgijos ver
gėjams.

Hitleris žino, kad jam ne
užilgo reikės Belgiją apleisti, 
todėl jis, prieš bėgsiant, trokš
ta matyti Brusselyj tokią val
džią, kuri būtų ištikima vokie
čiams!

Minėtasis kun. Callewaerto 
areštas ir kitkas yra tik žmo
nėms akių dūmimas.

Šis reikšmingas vokiečių oku
pantų žygis Belgijoje turi ypa
tingos reikšmės ir Lietuvai.

Supraskime: Jei tik suspės, 
Hitleris bandys įkurti panašią 
valdžią ir Lietuvoje, — gal su 
kvislingo Kubiliūno, gal su 
Myk. Biržiškos, gal su kokio 
kunigo arba vyskūpo pagalba.

Gali išeiti taip, kad tūliems 
Lietuvos žmoneliams tokia, 
Hitlerio sukurta, valdžia atro
dys net priimtina. Bet ji bus 
Hitlerio . valdžia ir jam tar
naus !

Trokšdamas ilgiau atsilaiky
ti nuo Jungtinių Tautų smūgių, 
Hitleris, panašiai kaip 1917- 
1918 metais kaizeris Wilhel- 
mas, pradės pavergtosioms 
tautoms daryti šiokių tokių 
nuolaidų.

Amerikos lietuvių tarpe yra 
visa eilė ancevičinių-kubiliūni- 
nių-smetoninių ekspertų, ku
rie, kai tik tokią “valdžią” 
Lietuvai Hitleris paskelbs, jei 
suspės, pradės skalyti: “Lietu
va nepriklausoma! Urra!”

Kun. Callewaert daugumos 
Belgijos žmonių neapgaus, nes 
tie žmonės žino, kad jų. išrink
toji vyriausybė šiuo tarpu yra 
pasitraukusi į Londoną.

Daugumos ir Lietuvos žmo
nių Hitleris savo triksais neap
gaus, nes jie žino, kad ją iš
rinktoji vyriausybė laikinai 
yra pasitraukusi į SSSR gilu
mą. Ji grįš Lietuvon su lietu
viškais pulkais Raudonojoj Ar
mijoje.

Linden, 
is šiemetirmujvy

New Yorko apylinkėje pikni
kas. Jis įvyks Lietuvių Laisvės 
Parke (Lithuanian 
Park). Rengia LDS 
apskritys.

Dalyvaukime, kas 
me!
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Bulgarija ant Pragaiš 
ties Kranto, Kaip Ją 

Įspėja Sovietai
Maskva. — Sovietų val

džios laikraštis Izviestija 
rašo, jog fašistiniai Bulga
rijos valdovai stumia savo 
kraštą vis artyn pragaiš
tingos nelaimės. “Bulgarų 
valdovai duoda daugiau ir 
daugiau paramos vokiečiam 
fašistam, vedantiem plėši
mo karą prieš Sovietų Są
jungą”, sako Izviestija. % 
. Bulgarijos gyventojai kas
kart ryškiau bruzda prieš 
savo valdžią, žinodami, kad 
jinai verčia juos lieti savo, 
kraują už vokiečius be jo
kios naudos patiem bulga
ram, kaip pastebi tas Sovie
tų laikraštis.

Hitlerininkai Užima 
' Jau Visą Bulgariją

London. — Vokietija at
siuntė dar penkias divizijas 
savo kariuomenės į Bulga
riją ir faktinai ją visą už
ėmė panašiai, kaip neseniai 
naciai užėmė Vengriją.

Vokiečiai ypač įsitvirtino 
ištisoj bulgariškoj Juodo
sios Jūros pakrantėj ir per
ėmė į savo rankas visus 
Bulgarijos karinius ir pre
kinius laivus. Bulgarų par
tizanai tuo tarpu ėmė veik
liau atakuot geležinkelius, 
kuriais naciai siunčia dau
giau savo jėgų į Bulgariją.

Londoniškes Lenkų Valdžios 
Agentai Šaudo ne Nacius, bet 
Kovojančius Lenkų Patrijotus
Maskva. — Vyriausias e- 

migracinės lenkų valdžios 
komandierius Londone, ge
nerolas Kaz. Sosnkowskis 
“labiau rūpinasi išsilaikyti 
savo vietoj Londone, negu 
kovoti už laisvę”, rašo Iz
viestija.

Tas Sovietų vyriausybės 
laikraštis sako:

“Sosnkowskio a g e n tai

CHINAI UŽGINČIJA LO- 
YANGO NETEKIMĄ

Chinų komanda užginčijo 
japonų pasigyrimą, kad jie 
užėmė Loyangą, istorinį 
Chinijos miestą ir gelžkelio 
centrą.

Sovietų Partizanų Žygiai Bal
tarusijoje prieš Nacius

London. — Baltarusių 
partizanų būrys Bojevoj, 
Bielostoko srity j, per dvi 
savaites suardė 13 vokiečių 
traukinių. Tapo sunaikinta 
keli garvežiai ir daugiau 
kaip 90 vagonų.

Kitas baltarusių partiza
nų būrys Mstitel, Minsko 
gubernijoj, s u s p rogdino 
priešų traukinį, su kuriuo 
žuvo apie 100 nacių karei
vių ir oficierių.

Pirmas Italų Badoglio Val
džios Atstovas Maskvoj
Maskva. ■— Atvyko Mas

kvon Pietro Quaroni pir
mas Italijos premjero Ba
doglio valdžios atstovas. Jis 
pradėjo savo kelionę iš Af
ganistano, jodamas ant ark
lių ir kupranugarių (verb- 
liūdų) ir važiuodamas auto
mobiliu, iki pasiekė Sovietų 
sieną ir gavo traukinį.

Pietro Quaroni seniaus 
buvo Italijos ambasados se
kretorius Maskvoj, nuo 
1925 iki 1928 metų, ir vedė 
rusę žmoną.

DETROITE ĮVYKSTA SVARBI 
VISŲ AMERIKIEČIŲ 

VIENYBĖS KONFERENCIJA

(Lenkijoj) šaudo ne vokie
čius, bet tuos lenkus, kurie 
kovoja prieš vokiečius.”

Lenkijos žmonės dabar 
vienijasi vadovybėje Lenki
jos Tautinės Tarybos kovai 
prieš vokiečius; bet jie tel
kiasi kovai be emigracinės 
lenkų valdžios paramos, o 
prieš tos valdžios norą, kaip 
teigia Izviestija.

Gen. Sosnkowskis gyrėsi, 
būk jo klauso Lenkijoj šim
tai tūkstančių žmonių, gir
di, slaptai veikiančių,prieš 
nacius. Izviestija tuom neti
ki, ir paduoda užginčijan
čias ištraukas iš straipsnio, 
neseniai išspausdinto New 
Yorko Timese.

“Patikimi amerikiečių ra
teliai labai abejoja apie tei
singumą lenkų valdžios pa
reiškimų apie jos šalininkų 
skaičių tarp slaptai Lenki
joj veikiančių žmonių,” sa
ko Izviestija.

Tas Sovietų laikraštis 
taipgi perspausdina pasta
bas iš Londono News Chro
nicle dienraščio, kuris rašė: 
Galima įžiūrėt rimto krizio 
ženklus tarp Anglijoj esa
mų lenkų ratelių.

“Jau nėra jokios abejo
nės, kad tarp jų eina intri
gos ir reiškiasi gilūs skir
tumai,” kaip tvirtina Izvies
tija. i

Detroit, Mich. — Ameri
kiečių Komitetas Sveturgi- 
miams Ginti šaukia visą- 
amerikinės vienybės konfe
renciją šį sekmadienį, gegu
žės 28 d. Book-Cadillac Ko
telyje, Detroite.

Tos konferencijos tikslas 
yra suvienyti visų tautybių 
ateivius ir čiagimius ameri
kiečius kovai dėlei karo lai
mėjimo ir dėl demokratijos 
apsaugojimo.

. žymūs Dalyviai
Konferencijon suvažiuos 

ateivių organizacijų atsto
vai iš įvairių valstijų; daly
vaus ir sakys kalbas žymūs 
amerikiečiai politikai ir vi
suomenininkai. Tarp kalbė
tojų bus ir šie:

Michigano valstijos sena
torius Stanley Nowak; 
Jungt. Valstijų kongresma- 
nai J. D. Dingel ir Geo. G. 
Sadowski; rusų patriarchi- 
nės bažnyčios metropolitas 
kun. Benjaminas; Wayne 
apskričio teisėjas Patrick 
H. O’Brien; Michigano Sla- 
—»----- --------------------------

vų Kongreso pirmininkas 
dr. W. T. Osowski; graikų 
advokatas C. A. Tsangadas; 
ukrainu advokatas John 
Panchuk; Negrų Tautinio 
Kongreso pirmininkas C. 
LeBron Simmons.

Be to, sakys kalbas Jung
tinių Valstijų kongresma- 
nas Sam. Dickstein; Jungt. 
Valstijų ateivybės ir natū
ralizacijos komisionierius 
Earl G. Harrison; CIO Au
tomobilių Darbininkų Uni
jos pirmininkas R. J. Tho
mas ir visa eilė kitų žymių 
amerikiečiu.

NAMINIAI PRIEŠAI
Spausdintame tos konfe

rencijos šaukime yra pa
duota ištraukos iš fašistinių 
lietuvių, lenkų, latvių, tur
kų, vengrų, vokiečių ir kitų 
tautų laikraščių, pilančių 
vandenį ant Hitlerio malū
no. Jie stengiasi suardyti 
tautin. amerikiečių vienybę, 
kuri taip reikalinga karui 
laimėti ir demokratijai iš
laikyti.

Amerikonai Užėmė Cisterną;
Taip Pat Atimtą iš Nacių 

Littoria, Aquino ir Kt.
Neapolis, geg. 26. —Ame

rikos kariuomenė po ketu
rių valandų žiaurių mūšių 
atėmė iš vokiečių Cisterną, 
vokiečių tvirtumą ir didžio
jo Appian plento ir geležin
kelio kryžkelę, 25 mylios į 
pietų rytus nuo Romos.

Į pietus nuo Cisternos a- 
merikiečiai užėmė vadina
mus pavyzdinius Mussolinio 
miestelius Littoria, Sabau- 
dia ir Pontina.

Toliau į pietų rytus ang
lai, kanadiečiai ir lenkai at
ėmė iš priešų Aquino ir 
Piedimonte miestelius ir 
prasiveržė per Melfos upę.

Prancūzai ir amerikiečiai 
išmušė nacius laukan iš Va- 
llecorsi miestelio.

Amerikiečiai ir anglai jau 
bev.eik visiškai iššlavė hitle
rininkus iš stambaus Pon
tine pelkių ploto tarp Ter- 
racinos ir Anzio. — Terra- 
cina buvo pirmiau užimta • 
amerikiečių.

Grūdami atgal, naciai pa
sitraukė į naują apsigyni
mo liniją Alban kalnuose.

Per 14 dienų dabartinio 
ofensyvo talkininkai suėmė 
12,000 vokiečių ir užėmė 56 
miestelius ir 78 strateginius 
kalnus.
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Vokiečių komanda už
draudė minėt žodį “kata
strofa” (pragaištinga nelai
me) bet kokiuose praneši
muose apie karą.

Naciai Belaisviai Amerikoje 
Perdaug Glostomi, Kaip Parodo 

Sovietiniai Laikraščiai

Sovietai Tarpininkauja Įvyko Sukilimas Bulga- 
Amerikiečiam-Anglam 
Belaisviam Japonijoj

rijos Kariuomenėj prieš 
Fašistų Valdžią

London. •— Anglijai ir 
Amerikai paprašius, Sovie
tų Sąjunga sutiko raginti 
Japoniją, kad patenkintų 
sekamus reikalavimus dėlei 
anglų ir amerikiečių belais
vių:

Japonija turėtų leisti 
Tarptautiniam Raudonajam 
Kryžiui lankyti tų belaisvių 
stovyklas ir rūpintis jų rei
kalais.

Japonai turėtų priimt ir 
paskirstyt Raudonojo Kry
žiaus reikmenis, atgabena
mus bepusiškų kraštų lai
vais.

Japonija turėtų patiekt 
pilną sąrašą gyvų ir miru
sių belaisvių.

Amerika ir Anglija pir
miau per Šveicariją kreipėsi 
į Japoniją tokiais belaisvių 
reikalais. Bet japonai ne
klausė Šveicarijos tarpinin
kavimo.

Maskva, geg. 26. — Ofi- 
cialė Sovietų žinių agentūra 
paskelbė pranešimus atke- 
leivių iš Bulgarijos, jog į- 
vyko sukilimas bulgarų ka
riuomenėj, kuri buvo rek
rutuota paskutiniu laiku.

Naciai pavertė Bulgari
jos sostinę Sofiją į svar
biausią karinį savo centrą 
visiem Balkanų kraštam, 
kaip teigia pranešimai iš 
Švedijos.

nius nachališkai elgtis, pa
stebi Tarptautinė Apžvalga.

Naciai šaudo Belaisvius
O kaip naciai elgiasi su 

paimtais nelaisvėn talkinin
kų kariais, tatai jie patys 
neseniai dar kartą parodė. 
Naciai vienoje stovykloj su-' 
šaudė 47 anglų ir kitų tal
kininkų lakūnus oficierius, 
o paskui paskelbė, būk tie 
oficieriai mėginę pabėgti. 
“Bet tai yra paprasta, nu
dėvėta vokiečių žandarų 
maldelė”,,kurią jie kartoja, 
žudydami belaisvius, kaip 
sako Izviestija.

Amerikiečiai ir chinai vi
somis pusėmis apsupo ir 
naikina didoką japonų dali
nį netoli Myitkyino, šiauri
nėje Burriioje.

Sovietų Spauda Plačiai Atžy
mėjo Churchillo Kalbą

Maskva. — Sovietiniai 
laikraščiai beveik po visą 
puslapį pašventė pastarajai 
Anglijos premjero Churchi
llo kalbai, pasakytai seime, 
kur jis peržvelgė politiiliai- 
karinius santykius su užsie
niais. Sovietų radijai taip
gi pakartojo ilgas ištraukas 
iš Churchillo kalbos.

Maskvoje daugiausiai dė
mesio kreipiama į tą Chur
chillo pareiškimą, kur jis 
kalbėjo apie pasaulinę vals
tybių organizaciją taikai 
palaikyti po karo laimėjimo.

Maskva.— Vokiečiai kan
kina ir žudo paimtus nelais
vėn karius Sovietų, Angli
jos, Amerikos ir kitų talki
ninkų, bet Jungtinėse Vals* 
tijose naciai belaisviai yra 
glostomi, kaip rašo Izviesti
ja, Sovietų vyriausybės 
laikraštis. Izviestija paduo
da sekamų parodymų iš a- 
merikinės spaudos, kaip yra 
lepinami vokiečiai belaisvių 
stovyklose:
Nacių Laikraštis ir Vėliava

Amerikinėse Stovyklose
Trinidad, Colorado, sto

vykloj naciai belaisviai vie
šai leidžia savo laikraštuką 
“Nacionalio Socializmo (tai 
yra, Nacizmo) Dvasia.”

Fort Lewis stovykloj, Wa- 
shingtono valstijoj, buvo lei
sta vokiečiams belaisviams 
demonstruoti su nacių vė
liava, minint Hitlerio gim
tadienį.

Sovietinis žurnalas Tarp
tautinė Apžvalga, pažymint leist verstino darbo įstaty
tuos ir kitus vokiečių glos- mą. 
tymus amerikinėse stovy k-į "" 
lose, rašo:

Kas Kita Sovietuose
“Kada raudonarmietis, 

imdamas nelaisvėn vokietį ; ruįuojami į verstino darbo 
kareivį fronte, prikiša re- j 
volverį prie jo galvos, tai, 
belaisvis surinka, . ‘Hitler 
kaput!’ Bet amerikiečiai 
glamonėdami plekštelėja vo
kiečiui belaisviui per galvą, 
o jis atsiliepdamas užkelia 
savo kojas ant stalo.”

Belaisvių stovyklų virši
ninkai Amerikoje kartais 
net pakursto vokiečius imti-

Unijos Priešinasi Vers
tino Darbo Įstatui

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacija ir CIO li
nijų centras išvien priešina
si Brewster - Bailey suma
nymui, reikalaujančiam iš-

Detroite streikuoja 
duonos išvežioto jų.

1,000 Naciai sušaudė dar 11 
priešingų jiem norvegų.

Tas sumanymas sako, kad 
į jeigu kurie darbininkai ne
dirba būtinai reikalingo 
darbo arba apleidžia tokį 

i darbą, tai jie turi būt rėk-

batalionus ir dirbt už tokią . 
algą, kokia mokama karei
viam.

Darbo Federacijos ir CIO 
vadai tvirtina, kad ir be to
kio įstatymo užtenka dar
bininkų būtiniesiems dar
bams.

i

AUKŠTOJI VOKIEČIŲ KOMANDA Iš ANKSTO PLANUOJA 
NAUJ4 KARA PO DABARTINIO KARO PRARISIMO

Mirė Vienas iš Anglų 
Lakūno “Ketveriukų”

Stockholm, šved. — Atė
jo Švedijon nauja naciška 
pamokų knyga, kurią išlei
do aukštoji vokiečių koman
da. Ši knyga rodo, jog na
ciai žino, kad jie bus sumu
šti dabartiniame kare; jie 
todėl iš anksto planuoja

naują karą, kaip matyt iš 
sekamų žodžių:

“Kiekvienas drūtas (vo
kiečių) berniukas, gimęs 
1943 metais, gali tapt drą
siu kareiviu 1963 metais.

i “Kiekvienas sveikas nau
jagimis berniukas tai vienu

kareiviu daugiau po dvide
šimties metų.”

Prūsų militaristai toje sa
vo knygoje agituoja, kad 
kiekviena vokiečių pora pa
gimdytų bent po keturis kū
dikius.

Bevarydami kampaniją

s

už didesnio kūdikių skai
čiaus gimdymą, hitlerinin
kai geg. 15 d. Frankfurte 
mirčia nubaudė vieną asme
nį, kuris padarė abortą (at
sieit, paliuosavo moterį nuo 
negimusio vaisiaus).

Southend, Anglija. —Mi 
rė mažiausias iš keturių kū
dikių, kuriuos vienu kartu 
praeitą pirmadienį pagimdė 
žmona anglo H. E. Moxha- 
mo, lakūnų oficieriaus.

Perlų Uostas.— Spėjama, 
kad amerikiečiai mobilizuo
ja savo jėgas pult pačią Ja/ 
poniją.
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Lietuvos Žmonėms Pagalba ir Jai 
Kenkėjai

Skaitytojo dėmesį kreipiame į Rokiš- 
kiečio straipsnį, tilpusį praeito ketvirta
dienio Laisvėje po antrašte: “Melas ir 
'Apgavystė: Jų Priemonės Prieš Lietuvių 
Tautą.” Straipsnis vertas perskaityti ke
lis sykius ir, jį perskaičius, pagalvoti.

Iki šiol šio karo metu vienintelė lietu
vių įstaiga, besirūpinanti* Lietuvos žmo
nėms dėl karo nukentėjusiems pagalbos 
teikimu yra Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetas. Šis komitetas renka iš žmo
nių padėvėtas drapanas, renka pundelius 
(kits) ir per Russian War Relief Komi
tetą siunčia Lietuvos piliečiams, šiuo 
metu pasitraukusiems į SSSR gilumą, 
nukentėjusiems dėl karo. Neužilgo, kai 
Lietuva bus pradėta vaduoti, kai vokie
čiai - okupantai iš jos bus mušami lau
kan, tos drapanos, tie visoki daiktai, ku
rie dabar renkami, rūšiuojami, taisomi ir 
pakiuojami į baksus, bus siunčiami, aiš
ku, į tas Lietuvos sritis, kurias Raudo
noji Armija išlaisvins, kurių žmonės bus 
labai išvarginti, — vokiškojo priešo api
plėšti, apvogti, nualinti. Kas gi gali abe
joti, kad tiems žmonėms pagalba bus la
bai reikalinga?!

Bet štai tūla spauda, daugiausiai toji, 
kuri tiesioginiai ar netiesioginiai nuo 
pat karo pradžios skleidė nacišką propa
gandą tarp Amerikos lietuvių, vadinasi, 
tarnavo mūsų krašto priešui, nei iš šio, 
nei iš to pradėjo prieš Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetą nešvarią propagandą, 
savotišką insinuacijų ir melų kampani
ją! Patys nieko Lietuvai naudingo ne
veikdami, tie ponai nori, kad ir niekas 
kitas jai nesidarbuotų.

Ir todėl Rokiškietis griežtai ir, žinoma, 
teisingai užkerta tiems visokio plauko 
puolikams, nušviesdamas tikrąją padėtį. 
Rokiškietis nurodo, kad Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komitetas “atrodo, varo 
desperacijon klerikalų, tautininkų ir 
menševikų vadus.”

Autorius nurodo, kaip tie vadai rašo ir 
kodėl jie taip nešvariai apie Komitetą 
rašo. Nuo pat Lietuvai pagalbos rinki
mo pradžios, “jie liežuviu ir raštu sten
gėsi jam pakenkti. Visaip melavo ir plū
do. šaukė savo pasekėjus neduoti nei 
cento, nei drabužio Lietuvos žmonėms. 
Bet jų pastangos buvo veltui. Atsiliepi
mas ir parama auga.”

Toliau:
“Tai dabar jie, įpuolę baision despera

cijon, pasičiupo tam tikrą incidentą ir 
tikisi sugriausią visas pastangas suteik
ti Lietuvos žmonėms paramą. O tas in
cidentas, tai vieno reakcinio teisėjo New 
Yorko mieste atsisakymas užgirti Ko
miteto aplikaciją dėl inkorporavimo. Ir 
šaukia dabar visi kryžiokai, visi lietuvių 
tautos ir Amerikos priešai. Visaip tą da
lyką iškraipo, kad tik daugiau pakenkti 
lietuvių tautai, kad tik sulaikyti ame
rikiečių paramą jų broliams ir sesutėms 
už jūrų.
t “Šis teisėjo pasielgimas nieko bendro 
neturi su jokiu legališkumu. Niekas ne
gali uždrausti Amerikos žmonėms šelpti 
nuo karo nukentėjusius žmones. Lietu
vai Pagelbos Teikimo Komiteto pastan
gos, tuo būdu, pilnai legališkos, teisėtos. 
Todėl, aišku, Komiteto darbas eis pir
myn, kaip ėjo. Nes visų padorių lietuvių 
yra toks nusistatymas, kad visais gali
mais būdais padėti Lietuvos žmonėms, 
nukentėjusiems nuo karo. Tai aišku, kaip 
diena. Tai jau pilnai įrodyta.

“Kiek man žinoma, lietuvių komitetas 
yra susirišęs su Russian War Relief, ku
ris yra valdžios užgirtas ir remiamas— 
remiamas taipgi visų patrijotingų ame
rikiečių be skirtumo politinių bei religi
nių įsitikinimų. Pavyzdžiui, New Yorko 
mieste protestantų bažnyčios galva vys
kupas Manning yra garbės pirmininkas 
Russian War Relief komiteto dėl dra-

panų rinkimo Sovietų žmonėms, nuken
tėjusiems nuo karo. Lietuvių Komitetas 
visą paramą lietuviams siunčia per Rus
sian War Relief.”

Mes esame įsitikinę, kad visokių Lie
tuvos priešų zaunos nueis niekais, žmo
nės jų neklausys. Jie kaip rėmė taip ir 
rems savo brolius, naciško bandito už
pultus ir plėšiamus!

Švenčionių Komunistai Kreipiasi į 
Lietuvių Tautą

Šiomis dienomis mus pasiekė kopija 
lapelio, išleisto, š. m. sausio mėnesį, ir 
platinamo okupuotoje Lietuvoje. Jį išlei
do Lietuvos Komunistų Partijos (bolše
vikų) Švenčionių Apskrities Komitetas. 
Lapelis spaustas, aišku, okupuotoje Lie
tuvoje, slaptoje spaustuvėje, todėl spau
da nėra visai aiški, bet turinys įdomus.

Lapelis skamba:
“BROLIAI LIETUVIAI!
“Trečiuose karo metuose su Tarybų 

Sąjunga, Vokietija atsidūrė katastrofiš
koj padėty: karo laimė atsisuko Tarybų 
Sąjungos pusėn. Raudonoji Armija, 
triuškindama vokiškąją kariuomenę, žy
giuoja pirmyn į vakarus. Pirmo Pabalti
jo fronto kariuomenė prisiartino prie 
Tarybų Latvijos, Polocko ir Vitebsko. 
Ukrainoj, Raudonoji Armija pralaužusi 
vokiečių gynimosi liniją, žygiuoja pir
myn. Išlaisvinti iš vokiškų banditų nagų 
Ukrainos miestai: Žitomiras, Novograd- 
Volynskas, Kirovogradas ir kiti. Raudo
noji Armija jau valo Vakarų Ukrainos 
teritoriją nuo vokiškų grobikų. Kasdien 
žūva desėtkai vokiškų divizijų, Raudo
najai Armijai atitenka dideli trofėjai.

“Hitleris, matydamas artėjantį savo 
viešpatavimo galą, mobilizuoja okupuotų
jų kraštų gyventojas darbams ir į ka
riuomenę. 1943 m. rugpiūčio mėn. Lietu
voje buvo vykdoma visuotinė mobilizaci
ja.

“Mobilizuojami lietuviai jau tada slap
stėsi, nes nenorėjo dėti galvas už savo 
amžinuosius priešus vokiečius, nenorėjo 
jiems dirbti.

“Lietuviai nėjo ir neis mirti už Hit
lerį ir lietuvių tautos išdavikų kubiliū- 
nininkų gaują. O daugelio tų, kuriuos 
vokiečiams pasisekė sugauti ir išvežti 
frontan ar katorgos darbams į Vokieti
ją, artimieji gavo liūdną žinią apie savo 
giminaičių žuvimą; Vokietijoje nuo ang
lų-amerikiečių bombų ir fronte nuo Rau
donosios Armijos karių kulkų.

“Kubiliūnas ir saujelė lietuvių tautos 
išdavikų, vykdydami Hitlerio reikalavi
mus, imasi organizuoti taip vadinamą 
“Lietuvos armiją”, neva tai krašto ap
saugai.

’’Netikėkite!
“Hitleris ir kubiliūnininkai nori dar 

kartą apgauti Lietuvos liaudį.
’’Nepasisekė kubiliūnininkams lietu

vius sumobilizuoti į vokiškus legionus ir 
mesti juos į karo mašinos nasrus, tai jie 
dabar tą patį nori atlikti prisidengę Lie
tuvos kariuomenės vardu. Kada tiktai 
jus apmundiruos vokiška, uniforma, tuo
jau būsite pasiųsti į Rytų frontą, kaip 
patrankų mėsa. Hitlerio žmonių rezervai 
galutinai baigia išsekti. Aišku, Hitleriui 
trūksta kareivių. Jūs turite mirti vietoj 
jų-

“Lietuviai! Artėja mūsų Tėvynes išlais
vinimo valanda. Nestokite nei vienas į 
apgaulingą Kubiliūno organizuojamą 
taip vadinamą “Lietuvos armiją”! Vie
ningai kovokite prieš mobilizaciją! Ne- 
siregistruokite! Daužykite naujokų ėmi
mo punktus! Organizuotai kovokit prieš 
naujokų gaudytojus, esesininkus ir poli
cininkus! Naikinkite juos ir su 
jų ginklais slapstykitės, stokite į lietu
viškuosius partizanų būrius! Padėkite 
slapstantiems nuo mobilizacijos! Teikite 
jiems paramą maistu ir prieglauda!

“Tegyvuoja lietuvių tautos laisvė ir ne
priklausomybė! Šalin lietuvių tautos iš
davikus ! Šalim kubiliūnišką mobilizaci
ją!”

SNAKE
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Kas Ką Rašo ir Sako
DAR VIENA APGAVYS

TĖ NEPAVYKO
Visa'lietuv. kryžiokų spau

da buvo pasigavus nepama
tuotą gandą ir bandė jį pa
naudoti savo piktam žygiui 
prieš a Amerikos didžiąją 
talkininkę. štai fašistų 
“Amerikos Lietuvis” (geg. 
19 d.) ant pirmo puslapio 
didžiausiu antgalviu sušu
ko: “Stalinas siūlo lenkams 
Vilnių. Jei lenkai pakeis sa
vo vyriausybę, Stalinas 
jiems duos Vilnių ir Lvo- 
vą.”

Vienybė (geg. 19 d.) taip 
pat: “Sako, Rusija linkusi 
Lenkijai atiduoti Vilnių ir 
Lvovą.” Tysliava parašė ir 
editorialą ir sakė: “Rusija... 
staiga pasiūlė pripažinti 
Lenkijai Lvovą ir istorinę 
Lietuvos sostinę Vilnių”. 
Paskui klausia: “Įdomu, ką 
apie tai mano Justas Palec
kis, Liudas Gira ir kiti lie
tuviai, kuriuos kadaise Sta
lina žadėjo apginti nuo ‘ve- 
lykorusų’ ir kitų....”

Bet tai buvo išmislas, 
melas. Sovietai tokio pasiū
lymo nebuvo davę.

Chicagos Vilnis (geg. 19 
d.) apie tai rašo:

Kelios dienos atgal Londo
ne paleista nepamatuoti gan
dai, jog Sovietų Sąjunga siū
lanti lenkų tremtinei valdžiai 
naujas sąlygas ryšių atsteigi- 
mui ir žadanti Vilnių ir Lvo
vą atiduoti.

Frederick Kuh, Chicago 
Sun korespondentas Londo
ne, dabar atitaiso tai. Atsi
klausus SSSR diplomatų pa
tirta, kad jie tokio pasiūly
mo nedarę. Amerikos diplo
matai taipjau nieko apie tai 
nežino. Pagalios ir pati lenkų 
tremtinė vyriausybė sako ne

gavus jokio pasiūlymo. Pats 
į Kuh padėjo tą gandą pa- 
\ skleisti ir dabar atitaiso.

Ir tada buvo aišku, kad tai 
bus nepamatuotas gandas. 
Neįmanoma, kad SSSR siūly
tų Lvovą ir Vilnių lenkams. 
Viena, Vilnius yra Lietuvoj 
respublikos sostinė, o Lietuva 
turės savo užsienio politiką, 
savo nusistatymą, kaip jau 
turi Ukraina, tai SSSR var
giai žadės kam nors Lietuvos 
miestą. Tas pats su Lvovu. Jis 
yra Ukrainos miestas.

Kita, SSSR gali išsireikšti 
savo nepasitenkinimą lenkų 
vyriausybe, bet ji vargiai rei
kalaus, kad tie ar kiti minis
terial turi būti prašalinti, o 
kiti palikti. Tai ne jos reika
las. Taipgi, SSSR vargiai tiek 
daug paiso ryšių su tremtine 
lenkų valdžia, kad siūlyti ko
kias koncesijas jai, dargi taip 
dideles.

Kaip tie gandai galėjo kil
ti?

Lenkų valdžioje kilo vidu
jinė kova. Pažangesni lenkai 
reikalauja prašalinti iš val
džios aršiai anti-sovietinius 
elementus. Iš šalies temdan
tiems gal iš to ir susidarė iš
vada, kad SSSR ką nors tuo 
reikalu daro. O gal kas nors 
savais sumetimais gandus pa
leido.

. Reikia pažymėti, kad lietu
vių anti-sovietiniai elementai, 
kurie nuolat bruka nacių pro
pagandą prieš SSSR, nesavais 
balsais suriko, kad SSSR siū
lo Vilnių Lenkijai. Naujienos 
uždėjo didelę antraštę pir
mam puslapyj, kad Sovietai 
siūlo lenkams Vilnių. Mat, 
tito norėta pakurstyti lietu
viai prieš SSSR. Tas užsimo
jimas betgi nuėjo niekais, 
kaip kitos jų pastangos prieš 
SSSR. Dorai elgiantis dabar 
tas laikraštis turėtų atšaukti 
tai, bet tikėtis to būtų per 
didelis pptimizmas.

šeštadienis, Gegužes 27, T94T,

Raudonojo Laivyno jūrininkai Kryme. Jie padėjo 
sausumos jėgoms nugalėti nacius ir išlaisvinti Kry
mą. Paveiksle parodomas vienas sužeistas kovūnas, 
kuriam kitas draugas suteikia pirmąją pagelbą.

Nei Krislelio Demokratijos Klerikalų, Tau
tininkų ir Socialistų Konferencijoje

Naujosios Komunistų Organi
zacijos Vadovybe

Buvusioje Komunistų 
Partijoje vyriausia vado
vybėje vieta buvo centrali- 
nio sekretoriaus. Tas labai 
atsakomingas pareigas il
gus metus ėjo Earl Brow
der. Partijos pirmininku 
buvo William Z. Foster.

Naujoje organizacijoje, 
tai yra, Komunistų Politi
nėje Sąjungoje, matyt, pir
mininkas arba prezidentas 
bus svarbiausia pozicija. 
Ton vieton steigiamoji kon
vencija išrinko Earl Brow
der į. Sąjungos sekretorium 
konvencijos išrinktas jau
nas veikėjas John William
son.

Pilna Komunistų Politi
nės Sąjungos vadovybė iš
rinkta tokia:
Prezidentas: Earl Browder.

Vice Prezidentai: Wil
liam Z. Foster, Robert Mi
nor, James W. Ford, Eliza
beth Gurley Flynn, Eugene 
Dennis, Robert Thompson, 
Gilbert Green, Roy Hudson, 
Benjamin J. Davis, Jr., 
Morris Childs, William 
ScĮmeiderman.

Sekretorius: John Wil
liamson.

Ižd.: Charles Krumbein.
Nacionalio Komiteto kiti 

nariai:
Israel Am ter (NY), Max 

Weiss (W-Pa), Pat Toohey 
(Mich), Ella Reeve Bloor 
(E-Pa), Anita Whitney 
(Cal), Rose Wortis (NY), 
Ray Hansbrough (Ill), Ste
ve Nelson (Cal), Rob Hall 
(Ala)*, Alice Burke (Va), 
Ann Burlak (Mass), Pettis 
Perry (Cal), Louise Todd 
(Cal), Arnold Johnson (Ok 

John Gates (NY)*, Henry

CHICAGO, 111. Sekmadienį, 
geg. 21 d.., Lietuvių Audito
rijoje įvyko klerikalų, socia
listų ir tautininkų labai plačiai 
garsinta spaudos atgavimo ir 
steigiamo seimo paminėjimo 
keturių valstijų konferencija. 
Po desperatiškų pastangų iš 
Illinois, Indiana, Wisconsin ir 
Michigan valstijų tesutraukė, 
kaip ponia Gugienė raportavo, 
405 delegatus, nuo 155 orga
nizacijų, atstovaujant 25,550 
narių.

Vien Chicagoje priskaitome 
per 125,000 lietuvių. Per visas 
keturias valstijas yra daugiau, 
negu 200,000 lietuvių. O dar 
jie turėjo atstovą net iš Toron
to, Kanada, kurį taipgi pri
skaitė konferencija, kuri skel
bėsi atstovauja organizacijų 
narių kelis kartus tą narystę 
dubeltavoja. Vadinasi, visos 
srovės, po įtaka klastingos agi
tacijos ir po įtaka melų apie 
“bolševikų terorą,” tegalėjo 
sutraukti tik nuo 10 nuošim
čio atstovybių. Pačios skaitli
nės už save kalba, jog tas na
cių propagandoje išsivoliojęs 
elementas neatstovauja lietu
vių išeivijos vidurvakariuose 
—jie atstovauja tik mažą da
lelytę lietuvių.

EARL BROWDER

Winston (NY)*, Nat Gan- 
ley (Mich.), Doxie Wilker
son (Md), Peter V. Cac- 
chione (NY), Bella Dodd 
(NY), Sam Don (NY), 
Ben Gold (NY), Henry 
Huff (Wash), Carl Winter 
(Cal.), Louis Weinstock 
(NY), Dave Davis (E-Pa).

Alternatai: Alexander 
Trachtenber (NY), Audley 
Moore-(NY), Rose Gaulden 
(NY)', LouisBudenz (NY), 

Joseph North (NY), Paul 
Novick (NY), Martin Ma
ckie (Minn)*, Carl Ross 
(NY), Olėta O’Connor Ya
tes (Cal), Ned Sparks 
(Wis); Gus Hall (O\ Me- 
ridel LeSueur (Minn), 
Frank Cestare (E-Pa), 
Phil Bart (Ill), Wm. Law
rence (NY), Wm. Norman 
(NJ), Wm. Patterson (Ill), 

Al Lannon (Md), Andrew 
Onda (Conn), Otis Hood 

. (Mass).
(žvaigždute pažymėtieji 

nariai randasi karinėje tar
nyboje.)

Konferencijos sušaukimo pir
mininku buvo dr. Draugelis. 
Jis atidarė konferenciją ir pa
skyrė mandatų, finansų ir re
komendacijų komisijas.

Rekomendacijų komisija, 
kurią paskyrė dr. Draugelis, 
tai Montvidas, dr. Zimontas ir 
Čižas, rekomendavo konferen
cijai pirmininką dr. Draugelį 
ir kitus konferencijos pareigū
nus.

Delegatai, kurių buvo, kaip 
Gugienė sakė, 404, nieko netu
rėjo pasakyti. Jie tik buvo mi
nia, kuri turėjo išklausyti iš 
anksto prirengtus pranešimus. 
Tai buvo repeticijos panašios 
konferencijos, pernai įvyku
sios Pittsburghe. Kalba apie 
demokratiją, bet eilinio žmo
gaus klerikališki, tautiški ir 
socialistiški vadukai bijosi, 
anot tos patarlės, kaip šuo 
griaustinio.

Jie kvietė į konferenciją 
majorą, bet jis nei raštiško 
pasveikinimo neatsiuntė. Ne
buvo nei vieno žymesnio ame
rikonų laikraščio reporterio.

Konferencijai maldą paskai
tė kunigas Albavičius. Kunigas 
Prunskis, kuris per LKFSB 
skleidžia naciam .naudingą 
propagandą, paleido trumpoj 
kalboj šmeižtų ant tarybinės 
Lietuvos valdžios. Dėl jo nėra 
nei Šimaičių, nei Meiliūnų, nei 
kitų Lietuvos nacių išnaikintų 
kaimų. Prisiminęs, kad žiež^ 
mariuose naciai prie bažnyčios 
pernai sulaikė 20 jaunuolių,

pradėjo šmeižti, būk “bolše
vikai prieš karą išžudę 3,000 
žmonių.” Pasigyrė, kaip jis su
sitarė su savo vienminčiais 
1940 m. Kaune, paskui išdū
mė į Berlyną ir atvyko čia 
skleisti gandus, kurie pasi
tarnauja visos demokratijos 
mirtinam priešui — fašizmui.

Pakštas ir Grigaitis
K. Pakštas davė “referatą” 

apie spaudos atgavimą ir stei
giamą seimą. Jis dejavo, kad 
labai mažai yra vilties grąžin
ti po karui ponų ir buožių val
džią Lietuvon. Girdi, “tik per 
stebuklus, o stebuklai įsikūni
ja, kada tvirtai tiki ir dirbi 
dėl jo, tai tikiu, kad Lietuva 
bus nepriklausoma.”

Pakštas slėpė nuo klausovų, 
kad už spaudos nebuvimą 16- 
17 amžiais yra atsakominga 
katalikų bažnyčia ir bajorija. 
Bet visgi buvo priverstas pri
pažinti, kad 1575 metais pir
mas lietuvių kalba raštas — 
liuterionų katekizmas — pa
sirodė Lietuvoje. Tačiau nepa
sakė, kad tai buvo spausdin
tas dalykas liuteriono Radvi
los dvare, Biržų apskrityje. Jis 
pasigyrė, kaip sugerdavęs į sa
ve “Tėvynės Sargą,” klerika
lų Tilžėje leistą savaitraštį. Jis 
nuslėpė “Aušros” ir “Varpo” 
leidimą, kur kas pirmiau. Nu
slėpė dr. Vinco Kudirkos ir 
dr. Basanavičiaus darbus, nes 
anie veikėjai nesutiko su kle
rikalų caro valdžiai pataikau
jančia politika.

Kalbėdamas apie steigiamą 
seimą užgyrė klerikalus — 
krikščionius demokratus, ypač 
kun. Krupavičių, kuris padėjo 
Smetonai per smurtą užsisėsti 
ant Lietuvos žmonių sprando 
1926 metais. Apie socialistų 
rolę nei žodžio. Tik biskį pri
siminė apie dr. Grinių ir apie 
liaudininkus.

P. Grigaitis, Pakštui kal
bant, liūdnai nulenkęs galvą 
niurojo. O kai užbaigė, tai jį 
pasveikino. Vadinasi, sutiko 
su tuo istorijos išdarkymu.

Grigaitis “referavo” (pra
kalbą sakė) apie galimybes 
“nepriklausomos Lietuvos at- 
steigimui.”

Kiekvienas plačiai dalykus 
matąs ir imąs padėtį kaip ji 
šiandien susideda supranta, 
kad Lietuva bus socialistinė, 
tarybiniai susitvarkius su pla
čia autonomija šeimoje kitų 
tarybinių tautų, kaip Lietuvos 
žmonės 95 nuošimčiais apsi
sprendė 1910 m. Smetonai iš
bėgus iš Lietuvos.

Jis aimanavo, kad Amerikos 
liberalai nepalaiko jų geismus 
grąžinti Lietuvon išnaudojimo 
sistemą. Vis tik, “nors gan 
sunki padėtis,” sakė Grigaitis, 

(Tąsa 3-me pusi.)
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PERGALĖ
Lietuvių literatūros ir 
kritikos almanachas

Grožinė lietuvių literatūra karo metu 
Tarybų Sąjungoje iki šiol rodėsi atskiro
mis nedidelėmis knygelėmis — atskirų 
rašytojų — poetų veikalų pavidalu arba 
kelių poetų kūrinių rinkiniu (pvz. “Gy
vajai Lietuvai”). Betgi jau 1942 m. pa
vasarį Raudonosios Armijos lietuviškųjų 
dalinių išleistas vienas kitas numeris ne
storo literatūrinio žurnalo vardu “Per
galė”.

Dabar štai pasirodė K. Korsako reda
guoto literatūros almanacho “Pergalės” 
pirmoji knyga. Tuo “Pergalės” vardu, be 
bendros to žodžio reikšmės, orientuojan
čios skaitytoją į mūsų visų tikslą —per
galę, sutriuškinus vokiškuosius grobi
kus, tur būt, norėta pabrėžti ir to ank- 
stybesnio “Pergalės” žurnalo tradicijos 
palaikymas — kaupiant tarybinės lietu
vių literatūros lobį ir telkiant lietuvių 
rašytojus į vieną bendrą darbą, bendrą 
žygį Tarybų Lietuvos išvadavimo keliu.

Visi “Pergalės” išspausdintieji kūri
niai savo tematika yra susiję su vokiškų
jų fašistinių grobikų įsiveržimu į Lietu
vą, į Tarybų Sąjungą, su lietuvių ir kitų 
Tarybų Sąjungos tautų kova prieš hit
lerinius banditus.

Almanachas, po trumpo įvedamojo 
žodžio, prasideda nedidele Salomėjos Nė
ries poemėle “Mama! Kur Tu?” Ji gy
vais vaizdingais paveikslais nukelia skai
tytoją į tą vietą, kuri 1941 m. birželio 22 
d. viena iš pirmųjų pajuto beribį hitle
rininkų žvėriškumą, į Palangą, kur pir
mąją karo dieną vokiškieji fašistiniai 
lėktuvai be pasigalėjimo žudė Lietuvos 
vaikus, susitelkusius pionierių stovyklo
je pasidžiaugti vasaros grožybėmis pa
jūryje. Žingsnis po žingsnio, jai būdin
ga grakščia eiliavimo forma, Salomėja 
Nėris atskirais vaizdeliais veda skaity
toją nuo Lietuvos vaikų džiaugsmo, pir
mą kartą traukiant pionieriškai stovyk
lauti gražiajame Palangos pajūryje ir 
laukiant atvykstant mamyčių, ir netru
kus džiaugsmą pakeitusio siaubingo vo
kiečių užpuolimo, vaikų išvaikymo ir iš
žudymo.

“Kūdikių nekaltas kraujas 
Girdo baltas kopas.
Braido jį prakeiktos gaujos, 
žmogžudžio kanopos.”

Salomėjos Nėries poema almanachas, 
galėtume sakyti, atidengia pirmąjį baisų 
puslapį tos šio karo kruvinos sąskaitos, 
kurią lietuvių tauta turi pateikti krau
geriams vokiškiesiems fašistams.

Vokiškųjų okupantų sauvaliavimai ir 
plėšikavimai Lietuvoje ir aktyvus lietu
vių tautos pasipriešinimas fašistiniams 
grobikams — štai tema, kuriai daugiau
sia kūrinių paskirta šiame “Pergalės” 
almanache.

Petro Cvirkos apsakymėlis “Vokietis” 
duoda plastiškai nupieštą, tartum savai
me kinematografo filmoje kylantį pa
veikslą, vaizduojantį, kaip Lietuvos žmo
nės nepaprastai atkakliai gina savo gė
rybes nuo vokiškųjų grobikų ir kaip tie 
grobikai viską plėšia, grobia ir ryja, lyg 
pateisindami Mykolo duotą charakteris
tiką: “Jau taip surėdytas germanas, kad 
turi tik vieną žarną, nuo gerklės iki apa
čios. Kai mūsų žmogus pavalgys, tai val
gis dar pasilaiko pusdienį, o iš germano 
— čiuopt, nelyginant iš kiauro viedro jo
valas.” O kaip Lietuvos žmonės atlygina 
grobikams, rodo meisterio Gusto, to, ku
ris, pasak žmonių, “nė skruzdelės nenu
skriaus”, kerštas vokiečiams už išdegin
tas bites: jis tyliai, niekam nežinant ir 
nejaučiant, akmenskaldžio kapliu “nu- 
meškeriojo” du fašistinius plėšikus.

Antanas Venclova apsakymėlyje “Taip 
bus geriausia” vaizdingai pateikia skai
tytojui Lietuvos vokiečio karjerą. Baum- 
lingeris iš Taryb. Lietuvos repatrijuoja į 
Vokietiją, slaptai sugadinęs visą paliktą 
savo buvusį turtą, o vokiečiams okupa
vus Lietuvą, grįžta, daros okupantų vir
šaičiu, su vokiečių kareiviais mėto iš 
ūkių, žudo ir visaip engia lietuvius.

“Taip bus geriausia”, nusprendžia liau
dies keršytojai partizanai, padegdami į- 
siviešpatavusio vokiškojo plėšiko trobas.

Kruviname vokiškosios fašistinės oku
pacijos režime visose okupuotose srityse 
tam tikrą vaidmenį vaidina vietiniai par
sidavėliai. Tokių parsidavėlių vaidmens 
ir pačių parsidavėlių paveikslus almana
che randame pavaizduotus Kosto Korsa
ko “Bertašiaus žemėje” ir Juozapo Ba
naičio fragmente iš apysakos “Jokūbas 
Guoba” — “Jokūbas supleškina viršaitį.” 
Bertašius įsijungia į vokiečių tarnybą, 
norėdamas okupantų pagalba pasinaudo
ti savo reikalams — iškraustyti tarybų 
valdžios įkurdintą naujakurį Motiejų, 
kuriam buvo atrėžta žemės iš Bertašiaus 
žemės pertekliaus. Bertašiaus parsidavi- 
kiškas, beširdiškas savanaudiškumas, 
vokiškųjų okupantų žvėriškas žiaurumas 
vaizdingai išryškinti. Lieka skaitytojui 
tik ne visai aišku, kodėl okupantai pir
miausia įkurdino vokišką koloniją bū
tent į to paties parsidavėlio Bertašiaus, 
o ne į kurio kito valstiečio ūkį. J. Banai
čio fragmeno Kailiūnas tarnauja vokie
čiams iš principo, sąmoningai stodamas 
prieš savo socialinius priešus: “Aš tik 
prieš bolševikus, prieš kumečius ir ber
nus. Aš jiems, velnio neštiems ir pames
tiems, parodysiu, ką reiškia Kailiūno že
mę nurėžti.” Jo išdavikiški darbai ypač 
skaudžiai paliečia Jokūbą Guobą ir jo 
šeimą. Jokūbas Guoba pagaliau padega 
Kailiūno kluoną— supleškina vokišką 
viršaitį.

Jono Šimkaus'“Keturi prie upės kran
to” — partizanų tema. Pirmiausia čia 
atskleidžia skaitytojui ramų vidurvasa
rio vidurnaktį. Keturi Lietuvos kaimie
čiai ramiai vėžauja. Bet net ir vėžių su
mažėjimas žmonėms primena vokiškąją 
okupaciją. Prisimena jie ir senosios oku
pacijos vokiškų smūgių baisumus. Betgi 
žmonės vilties nenustoja: ’ “Pamatysi, 
kaip mes visi dar pabaliavosim, kai vo
kiečius išgrūs iš mūsų krašto.” Tuo mo
mentu plentu vėl ūžia vokiškųjų mašinų 
motorai. Ir ūmai — baisus sprogimas, 
vietoje tilto — dulkių, dūmų ir akmenų 
stulpas. Tai Lietuvos partizanai sprog
dina fašistinių grobikų gaujas. Vokie
čiai užklumpa vėžautojus. Juos kaltina 
dėl tilto ir jų mašinų susprogdinimo ir 
rengia jiems kruviną egzekuciją. Bet čia 
vėl randas sakalai partizanai, išgelbsti 
Lietuvos žmones, o į mišką nusiveda vo
kiškąjį seniūną Johaną.

K. Korsako eiliuotoje partizaninėje po
emėlėje “Devyni” vaizduojamas veidas ir 
žygis devynių vyrų, devynių partizanų— 

“Taip ėjo vyrai devyni 
Vaduot gimtinio kaimo.”

Poemėlės tekste jungiasi ir anksčiau 
paskelbta “Partizanų daina”: “Esam 
partizanai, Lietuvos gynėjai...”

Jonas Marcinkevičius “žvaiždėje” duo
da vaizdus vokiečių žvėriškumo su belai
sviais ir parodo praktišką pasireiškimą 
tarybinių tautų brolybes, kai penki įvai
rių tautų tarybiniai kariai, jų tarpe lie
tuvis majoras Daugalis, ir mirties aki
vaizdoje stebina fašistus savo gyvybiniu 
solidarumu ir broliškumu.

Juozo Baltušio dienoraščio fragmentas 
“Baltieji dobiliukai” yra mėginimas pa
vaizduoti evakuotųjų, jų tarpe ir lietuvio 
Augulio, vaidmenį darbo fronte tarybi
niame užnugaryje, drauge su karo iš
keltomis darbo tvarkymo problemomis 
kolektyviniame ūkyje.

Ir tematiniu priėjimu, ir forma origi
nalų ir įspūdingą veikalą pateikia Liu
das Gira — “Adomas Mickevičius Pavol- 
gy”. šęšiaeilių posmų poema parašyta 
nepilnais penkiapėdžiais anapestais, po
etas, sužadintas Kogizo vitrinoje pavol- 
gyje aptikto A. Mickevičiaus paveikslo, 
vaizdingai atskleidžia aktualius savo 
pergyvenimus, susijusius su lietuvių tau
tos kovomis prieš kryžiuočius, su dabar
tiniais lietuvių tautos kovų keliais ir jos 
likimo perspektyvomis, išsivadavus iš vo
kiečių okupacijos:
“Džiūgaus kraštas smagiai, kad laisvai 

atsiduso,
Kad ir vėl šeimininkas čia — liaudis 

darbšti mūs.
Ir mes džiūgausim Lietuvą keldami 

mūsų,

Laisve—-Liberty, Lithuanian baily

Kad gyvybės ji vėl kupina, lyg tik gimus. 
Džiaugsmui širdį atskleis ir pilis

Gedimino,
Kad jai sostinės garbę vėl amžiai 

grąžino.”
Be minėtųjų kūrinių, šiame “Pergalės” 

almanache dar randame A. Liepsnonio 
vaizdelį iš karo pradžios “Kalvarijos val
sčiaus kaimas”, K. Korsako, E:. Mieže
laičio, A. Venclovos, V. Mozūriūno ir V. 
Keimerio eilėraščių, didesnį K. Korsako 
straipsnį “Donelaitis prieš vokiškuosius 
kolonizatorius” ir “Gyvosios Lietuvos” 
eilėraščių rinkinio bei Petro Cvirkos pa
sakų vertinimą.

Apskritai “Pergalės” almanacho pasi
rodymas yra didelis įvykis lietuvių lite
ratūros gyvenime, rodąs gyvą mūsų li
teratūros ryšį su visų Tarybų Sąjungos 
tautų kova prieš vokiškuosius fašistinius 
grobikus. Ne visi almanacho veikalai yra 
vienodos kūrybinės vertės, yra ir spra
gų (apie jas reikėtų kalbėti atskirai), bet 
tatai nemažina bendros almanacho reik
šmės. Vis dėlto jame pasigendame kūri
nėlių su tematika iš lietuvių tautos isto
rijos. Literatūra Tėvynės karo metu tu
ri uždavinį mobilizuoti skaitytojų nuo
taikas ir pasiryžimą kovai su vokiškai
siais grobikais. Ir tokia dėkinga ir kilni 
tematika, kaip ilgametės lietuvių tautos 
kovos prieš kryžiuočius ir kalavininkus, 
didvyriški lietuvių ir jų to meto vadų 
žygiai triuškinant vokiškuosius plėšikus 
nuo Saulės iki Žalgirio — godžiai laukia 
aktyvaus lietuvių rašytojų dėmesio.

Ne Tau, Fašiste, 
Lietuvos Žemele

Kryžiais apsikarstę, degindami šalį, 
Vokiški banditai mūsų žemėn ėjo.
Ėjo prisiplėšti, ką tik plėšti gali, 
Ir makaulėm savo žemę mūs apsėjo.

Nemuno pakrantėm, prie miškų žaliųjų 
Tebestovi kalvos — mūšių liudininkai. 
Lietuva kryžiuočius strimgalviais išvijo, 
O kurie paliko — kaulų nesurinko.

Mes neprašėm kryžių, jūsų mes nelaukėm.
Mes laimingi buvom žemėje savoje.
O kas neprašytas mūsų žemėn plaukė, 
Tokiam mūsų svečiui kelią mes pastojom.

Daug praslinko amžių krauju pažymėtų, 
Daug vandens nuplukdė Nemuno srovė. 
Vokietis surado mūsų žemėj vietą, 
Tiktai toje vietoj žėlė jau svėrė.

Bet kryžiuočių ainiai visados svajojo 
Joti mūsų sprandu žemėj Lietuvos. 
Vilhelmo žandarai pas mumis atjojo, 
Tik į Vokietiją grįžo be galvos.

Ir vėl mūsų žemę trypia rudas batas. 
Vartuos žydi vargas, žydi ir lapoja. 
Bet nebe už kalnų saulės gijos matos.
Ir skaidri bus diena brangioj Lietuvoj.

Vokiečių banditą mūs žemelė brangi 
Nuo krūtinės savo kaip dulkę nuplaus. 
Ne tau švies skaidrioji Lietuvos padangė. 
Lietuva tau niekad, niekad nevergaus. 
Maskva. Jonas Šimkus.

Kaip puikiai angly bombos iš lėktuvų pataiko į cielių, parodo šis vaizdas, nuimtas 
Holandijos sostinėje Hague. Buvo sužinota, kad tam tikram name naciai laiko la
bai svarbius dokumentus. Tatai buvo pranešta anglams ir nurodyta tas namas. Nak
ties laiku anglai lakūnai nuskrido ir sudaužė namą ir sunaikino nacių dokumentus.

DIENRAŠČIO

LAISVES
PIKNIKAS

Įvyks

Liepos 2 July
Bus laikomas

KLAŠČIAUS
CLINTON

PARK
Betts & Maspeth Avės. I 

MASPETH, L. I., N. Y.

Trečias Puslapis

Jonas Šimkus.

Mes Grįšim!
Šalis mana gimtoji 
Kilometrų migloje. 
Bet balsas ir iš toli 
Atplaukia aimanoje.
Ji rodo savo vargą 
Ir nuoskaudas plėšiko, 
Ta gėdą ir tą kraują, 
Kurio latakai liko.
Nors priešas tave mynė, 
Bet žemė mūsų bus.
Mes grįšim į tėvynę, 
Mes grįšim pas savus.
Motule sengalvėle, 
Tu praverkei akis. 
Už ašaras tavąsias 
Fašistas atsakys. 
Už dukrą nukankintą, 
Už sūnų nužudytą, 
Už viską—iki galo 
Bus priešui atskaityta.
Atkeršysim už kraują, 
Už didvyrių kapus, 
Kai grįšim į tėvynę, 
Kai grįšim į namus.
Į Lietuvą mes grįšim 
Su saule iš rytų, 
Kad saulė mūsų žemėj 
Nebenusileistų.
Mes grįšim jūsų vargą 
Palaidoti kapuos, 
Kad liktų tiktai laimė 
Tarybiniuos namuos.
Nuo smūgio mūsų brolių 
Rudasis priešas žus.
Mes grįšim į tėvynę, 
Mes grįšim į namus.
Krauju atgausim laisvę, 
Atpirksim aukuruos.
Skambės daina laisvoji 
Lietuviškuos laukuos.
Akimirka didžioji 
Taps žygiu nemariu. 
Išdeginsim ir pėdas 
Fašistinių žvėrių.
Draugai laukų lygiųjų 
Ir broliai žemės mūs!
Mes grįšim į tėvynę, 
Mes grįšim į namus!

Du Lapai
Du lapai nuo medžių audros nuplėšti 
Pavasario rytą ant žemės nukrito.
Nors dar spinduliai jiems vaidenos šilti, 
Tarp dulkių dabar jie pageltę jau vyto.
Ir vysdami troško dar kartą aukštai
Nuo žemės lig medžių viršūnių pakilti 
Ir ten, kur juos saulė bučiavo karštai 
Prieš mirtį tarp lapų žalių dar sušilti.
Ir viesulo vėjas atūžęs smarkus
Abu juos nuo žemės į viršų pakėlė
Ir nešė jis juos per ištryptus laukus 
Su dulkėm į ratą iš vieno suvėlęs.
Prigludę jie vienas prie antro glaudžiai 
Aistros sukūry paskutiniame sukos.
Nors plakė juos vėjas įtūžęs skaudžiai, 
Nors dangų užtemdė audros juodas rūkas, 
Jiems vis spinduliai dar vaidenos šilti 
Ir medžių ošimo melodijos tylios.
Ir skrido du lapai audros nuplėšti,
Kol vėjas vėl žemėn nusvies juos pritilęs.

Kostas Korsakas.

Nei Krislelio Demo
kratijos Jųjų Kon- !

ferencijoje
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

Lietuva bus tokia, kaip jie 
nori, nes po karo bus visi iš
vargę, nusibankrutavę (ir pati 
Britanija bus prasiskolinusi), 
tai Amerika padiktuos taikos 
konferencijoje sąlygas, kaip 
padiktavo po ano karo šios ša
lies buvęs prezidentas Vilso- 
nas ir jie laimėsią.

Leonardas šimutis jautėsi 
nustumtas visai nežymion vie
ton padaryti pranešimą, tai 
apie “ištremtus iš Lietuvos.” 
Jis sėdėjo estradoje galvą nu
leidęs.

Tai taip praėjo konferenci
ja — dideliai išpūstas burbu
las; kur kalnas pagimdė pe
lę.

Sušaukė draugijų atstovus, 
kad išklausytų prakalbas kle
rikalų, tautininkų ir socialis
tų “čyfų,” neduodant nei žo
džio eiliniam delegatam tarti, 
padiskusuoti iškeltų klausimų.

Kas eilinio žmogaus teises 
neigia, kas neleidžia draugijų, 
įgaliotiniam išreikšti minčių, 
tas, nors laikinai “pademons
truoja” lietuvių tautai nenau
dingus kliedėjimus, bet galų 
gale pralaimės. Pralaimės ir 
Grigaičio, Pakšto, šimučio, 
Vaidylos popierinė koalicija. 
Lietuva po karo atsistatys jos 
sūnų ir dukterų pastangomis, 
kurie kovoja kaipo partizanai, 
kaipo kariai Raudonosios Ar
mijos eilėse, vadovybėje gene
rolo Vitkausko, generolo Kar
velio, generolo žemaičio ir ki
tų, kurie, aukaudamiesi save, 
naikina lietuvių tautos šimtme
tinį priešą — šių dienų kry
žiokus — nacius.

Rep.

Šypsenos
PRONACIŠKAS 
FAKSTROTAS

(iš Bridgeporto)
Dainuok ir šok,

7 • /

Ir antakius pačiai 
pešiok!

Save mylėk, ilgai gulėk;
Apie invaziją tu man 

nekalbėk!
Karą stabdyk, 

pakenkt bandyk;
“Keleivį” tik vieną

aklai tu skaityk!
Panosę krapštyk,

nagus kramtyk;
Smetonos medalį

ant pilvo laikyk!
Dzūkelis.
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Detroito Žinios

(Tąsa)
— Motina dievo čenstakavine! Nors 

toji naktis greičiau praeitų! — sušuko ji 
ir perdavė laiškus Liudvikai.

— Ar jūs iš karto pateikėte grafui są- 
lygą, kad keisite į jūsų draugus? — pa
klausė toji.

— Taip, aš pats tą laišką parašiau.
— O ar galima sužinoti, ką jūs atsakė

te į jo pirmąjį pasiūlymą.
— Kodėl ne? Pasakėme, kad už pini-, 

gus nekeičiame, juk mums reikia drau
gus išgelbėti... — Raimondas išėjo, palik
damas pusiau praviras duris.
, — Yra! Sutaisiau! — sušuko Ptacha ir 
paėmė pirmą akordą.

Po minutės pirštai ėmė šokinėti gri
fais, ir jo rankose mandolina uždainavo.

— Imk, Olese, paskambinsime mūsų 
mėgstamiausius, — tarė Ptacha, nu
traukdamas savo muzikinę įžangą.

Olesė paėmė į rankas gitarą, lengvai 
palietė pirštais bosus, ir ji atsiminė mažą 
Vandentraukį prie upės ir vakarus, ku
riuos jie tryse praleisdavo. “Kaip jam 
dabar ten, mielam tėveliui! Jeigu jis ži
notų apie rytdienos susitikimą...”

— Laukiu, Olese.
Išsiliejo liūdna daina. Čia ji užmirda- 

yo toli, už stepių kauburių, čia, vaideno
si, vėjas ją iš tolo atnešdavo. Staiga į 
lyrinę melodiją audringai įsiveržė 
džiaugsmingi garsai.

Iškilmingu maršu žengė žemėn pava
saris, ir vakarais prie vienkiemių šiltai 
užtraukdavo jauni balsai:

Ei ten, už Dunojaus,
Ten, už ramiojo Du-no-o-jaus...

Dainą pakeitė polka, nirši, koketiška. 
Andriejus viską užmiršo. Jis skam
bino su tokia aistra, kad jo gro
jimo grožis net Stefaniją pasiekė.

— O juk puikiai groja...—pastebėjo ji.
Liudvika gėrėjosi meistrišku atlikimu. 

Muzika pažadino snaudusį skausmą.
— Raimondai, kam aš groju? — pasi

piktino Andriejus.
Leonas pribėgo prie Saros.
— Susimąsčiusi moterie!... Brangus 

drauge!... Į rytdienos sąskaitą leiskite 
sušokti.

Sara gindamosi mostelėjo.
Andriejus vėl palietė stygas, ir suai

dėjo valsas.
' Leonas meiliai paėmė Sarą už rankos.

— Bet pašokti gi galima? Ko liūdėti!... 
:Ar su manim nenorite?

Olesės gitara prisidėjo puikiu bosų są
skambiu.

Sara atsistojo.
Leonas atsargiai apkabino ją per lie

menį, stipria ranka pasuko aplink save.
Kai du jauni ir gražūs šoka — gera.
Raimondas šypsodamasis sekė jų leng

vus, grakščius judesius.
— Šauniai šoka velnio čekas, — pavy

dėjo Ptacha.
Pranciška stovėjo prie durų, stebėda

ma šokančius. Ji susitiko Raimondo akis, 
ir abu nejučiomis nusišypsojo, kaip ka
daise, per pirmąjį susitikimą.

Raimondas minutę svyravo. “Bet juk 
Sara šoka...” Ir jis ryžtingai nusijuosė 
diržą, kardą ir revolverį padėjo ant sta
lo ir, droviai rausdamas, priėjo prie 
Pranciškos. Ji negalvodama padėjo ran
ką ant jo peties, ir kambaryje ėmė suk
tis nauja pora.

— Tu girdi, Liudvika, juk jie šoka. Ir 
Pranciška taip pat. — Pro atviras du
ris Stefanija matė visą kambarį. — Pa
sirodo, ne jis skambina, — jis šoka su 
Pranciška, tas vaikinas, kuris čia buvo 
atėjęs.

Olesė jau seniai metė gitarą ir trepsė
jo mažais veltinukais. Kad nesutrukdytų 
bendro linksmumo, vienas Ptacha turėjo 
skambinti. Pagaliau jam įgrįso.

— Kas tai, aš vienas turiu skambinti? 
Tatai neteisinga, — tarė jis.

— Kas gi daryti, Andriuk, juk mes 
nemokame! — sušuko jam Leonas.

— Na, dar truputį, Andriuk, greičiau 
naktis praeis.

Tada Andriejus atsistojo ir visiems 
stebintis nuėjo į gretimą kambarį.

— Prašau atleisti, — tarė jis. ■— Aš 
girdėjau, kad visi mokyti žmonės skam
bina tuo daikčiuku, — jis parodė pirštus 
į pianiną, — taigi prašau, būkite tokios 
geros, jeigu galite šiuo strumentu, polku
tę mums, nes visi šoka, o aš vienas turiu 
skambinti, — kreipėsi jis į Liudviką.

I

Jo atvirumas, tiesumas ir vaikiškas 
noras šokti nugalėjo Liudviką. Šypsoda
mosi ji priėjo prie pianino ir, atsiminusi 
pirmą pasitaikiusį motyvą — Rachmani- 
novo “Itališką polką”, — palietė pirštais 
klavišius. Ptacha, nelauktai pačiam sau, 
atsigręžė į Stefaniją:

— Prašau atleisti, nežiūrėkite kaip į 
įžeidimą, o už linksmą vakarą ir už ryt
dienos rytą... Taigi, prašau jus pašokti 
su manimi.

Pilkaakis, tviskėdamas akinančiu pui
kių dantų baltumu, jis stovėjo prieš ją, 
tas garbanotu kuodu berniukas. Stefani
ja nusprendė, kad jai bus naudingiau, ir 
ji sutiko....

Adriejus matė, kad Olesė supyko, Sa
ra taip pat, tačiau tatai jo nesulaikė...

Tik gilią naktį medžioklės namelyje 
nutilo. Visi sumigo.

Liudvika miegojo, ir sapne jai rodėsi, 
kad taip ir turi būti: būtent, šiame na
melyje, tokiose nepaprastose sąlygose, ji 
ir turėjo su tais žmonėmis susitikti. 
Kaip gera, kad ji nesuklydo: tie žmonės, 
kuriuos ji gynė, kuriuos užjautė, buvo 
tikrai puikūs žmonės.

Stipriai miegojo įkaitai ir jų sargai.
Ant plataus suolo apsikabinusios už

migo Sara ir Olesė, kurias Andriejus rū
pestingai užklojo savo kailinukais.

Pats Andriejus miegojo ant grindų, 
pasidėjęs ranką po galva. Leonas ant 
stalo, Raimondas ant kito suolo.

(Bus daugiau)

Trečias Siuntinys Drabužių 
Pasiųstas

Balandžio 27 dieną iš naujo 
likosi prirengta ir išsiųsta di
delis siuntinys drabužių ir 
batų per RWR į Tarybų šalį.

Taipgi ir iš mūsų, lietuvių 
skyriaus, paėmė sutaisytų, ir 
supakuotų 72 maišus, kas su
daro apie 4 tonus.

Tai garbė darbininkėms, ku
rios stengėsi tą darbą atlikti ir 
visiems tiems, kurie taip gau
siai aukavo drabužius.

Pastaruoju laiku sekami pa
sidarbavo ir aukavo drabužių: 
Keletas pundelių surinkta per 
drauges L. Mockienę ir M. 
Anskaitienę. Aukavo: B. Bra-

maitienė, Mr. and Mrs. A. B. 
Short, J. Butėnienė, S. Nausie- 
dienė, P. Petrushonis, P. Vid- 
rinsky, M. Gudinienė, M. Po- 
vilaitienė, A. Barron ir A. Zin- 
kienė iš Utica, Mich. Ačiū vi
siems už aukas.

Virš minėtas dalykas paro
do, kaip darbininkas viens ki
tą gali pagelbėti, jeigu jis tu
ri tam tikrą supratimą ir at
jautimą linkui savo klasės 
žmpnių.

Vieni prisidėdami darbu, ki
ti aukomis.

Darbo yra lig valiai, no tik 
taisymo surinktų drabužių, 
bet ir mezgimo. Taipgi, reikia 
draugių 
siuvimo 
rėdalų. 
laiko, 
RWR, 
novan i 
siuvimo naujų drabužių.

Kol kas, tai tik viena drau
gė, J. Butėnienė, yra ten eiti 
apsiėmus. Lietuvės pasiskyrė 
sau panedėlio dieną, bet jeigu 
kurioms panedėlis 
kus, tai gali bile 
išskyrus sereda, 
yra ukrainietės 
džiusios vietą.

Keletas draugių jau yra pri
sižadėjusios eiti į pagelba prie 
siuvimo.

Atminkit, draugės, kad tai 
visų mūsų užduotis pagelbėti, 
kiek galime, nesitikėkim, kad 
tik viena draugė tą viską' at
liks. Dėkim spėkas visos ir vi
si, kiek galime, tada bus vi
siems lengviau ir darbas bus 
atliktas greičiaus ir geriau.

Tūlos draugės jau yra labai 
daug valandų išdirbusios. Pra-

i, kurios patyrę prie 
naujų moteriškų ap- 

Tos, kurios turite kiek 
tai nueikite į buveinę 
2457 Woodward, Do- 
Bldg., room 202, prie

neparan- 
kurią dieną, 
nes seredoj 

pilnai užpil-

eitą mėnesį, balandžio 20 die
ną, Moterų Pažangos Kliubo 
laikytame susirinkime komite
tas raportavo, kad draugė A. 
Gyvienė užsitarnavo garbės 
ženklelį už išdirbimą virš 170 
valandų.

Nemanau, kad pasiduos ir 
kitos draugės neužsitarna
vusios to garbės ženklo, ne tik, 
kad jį gauti, bet jaustis savo 
širdyje, kad ji suteikia savo 
darbu arba auka pagelba nu
kentėjusioms nuo karo. Netu
rėtumėm atsilikti nei viena, 
teikimui tos pagalbos tiems, 
kurie yra taip skaudžiai nu
skriausti per nacių gaujas.

Dėl to gi stengkimės kuo 
daugiausiai aukodami drabu-

žiu, kad ir vėl sudarytumėm 
didelį siuntinį į trumpą laiką, 
o ligi tol gal ir mūsų gimtinis 
kraštas bus išlaisvintas iš na
cių nasrų, tai ir tenai bus su
teikta reikalinga pagelba.

Z. Dantiene.

f

PRANEŠIMAS
PRAŠOME ĮSITĖMYTI

Norime atkreipti visų kolonijų 
at ydą j tai, kad PRANEŠIMAI iš 
KITUR bus skelbiami tik du kartu 
į savaitę, vieton tris kartus. Prie
žastis — stoka vietos dienraštyje. 
Prašome įsitėmyti. (119-125)

NEBŪKITE NERVUOTI Waterbury, Conn

Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir
Visokius Pyragus Bei Keiksus

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj nė
ra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite pinigų, 
nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apylinkes, į krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiame ir j kitus miestus.
Tel. EVergreen 4-8802 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

Dr. John Repshis
(REl’SYS)

' LIETUVIS GYDYTOJAS
j 278 Harvard Street
j kampas Inman St., arti Central Skv.
( CAMBRIDGE, MASS.
1 Tcl. TRObridgc 6330
į OFISO VALANDOS:
Į 10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare
| Nedėliomis ir Šventadieniais

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

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui

padarau 
paveiks- 
kra javus 
su ame.

Rei-
esant ir 

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

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

Tel. GLenmore 5-6191

KODĖL KENČIATE
Dėl Nevirškinimo ir Gesų 

Po Kiekvienu Valgiu?
TAMSONO AIDI SOL 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.

ap- 
įsi-

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtines
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ
Mes egzaminuojam akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

X**W**r*\L (Mes esame darę regėji- 
dOli' JA B jjjŽi'jj™* mo Pataisymus viršaus 
"yF’ggr/ \ A Mr/* 500 daktarų ir kitokių 

profesijų žmonėms, taip- 
""V šeimoms ir jų pa-

J? cijantams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

PUBLIC

.'tu toL

GREEN STAR BAR & GRILL

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 — pajra 
Nervai. Jų sistemai trūksta Iron, 
Calcium, Potassium, Sodium ir Ma- 
ignesium; 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.

n NATŪRAI 
Į / UERBS IN M

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. 
st STREET LONG ISLAND CI

Klaidos Atitaisymas
Gegužės 17-tos laidoj, 

rašant rengiamą pikniką, 
skverbė klaida, buvo pažymė
ta: “28 gegužės rengiamas 
piknikas už Lakewood ežero. 
Parko bendrovės,” o turėjo 
būti: piknikas rengiamas Lais
vojo Kapinyno naudai.

Atsiprašau už klaidą ir ti
kiuosi, kad waterburieciai ne
pamirš taip jau kilnaus Lais
vojo Kapinyno rengiamo pik
niko, 28-tą gegužės, už Lake
wood ežero ir skaitlingai da
lyvaus. M. V.

FRANK J. BUTAUSKAS 
LAISNIUOTAS 

PLUMBING & HEATING
Darbų Užsakymai Greit Atliekami 

NAUJI DARBAI IR TAISYMAI 
AUDRŲ IR SANITARINĖS SURSOS

Taisome Vandens Vamzdžius ir Myterius, 
taipgi jdedame naujus

Varvančius Steam Boilerius—Karšto 
Vandens Tankus Taisome ir Įdedame.

2395 FLATBUSH AVE.
CLoverdale 8-3740

Night Phone CLoVefdale 7-2869

Lietuviškas Kabaretas
Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti 

užeina pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, 
kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdčsio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

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

GRAND ST.459
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y
Telefonas EV. 4-8698

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar nakt|, greit suteiksi
me modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110



Baltijos Lakūnai Nuskandino 
Dar Du Nacių Laivus

London. — Baltijos Rau
donojo Laivyno lakūnai nu
skandino Suomijos Įlankoje 
du vokiečių transporto lai
vus tuo pačiu žygiu. Vienas 
iš sunaikintų laivų buvo 4,- 
000 tonų, o kitas 3,000 to
nu.

Geg. 24 d. Sovietai nušovė 
17 nacių lėktuvų.

Stanislavovo srityj rau
donarmiečiai atmušė* skie
čių atakas, nukaudami virš 
200 priešų ir . suimdami kai 
kuriuos kitus.

Elizabeth, N. J.
Gegužės 14 d. įvyko naudin

gas gimtadienio minėjimas, tai 
Petras Poškus minėjo savo 
gimtadienį, suruošdamas poki- 
lį. Svečiai linkėjo Petrui daug 
metų ir laimių. Nepamiršta ir 
Lietuvos liaudis, kurios para
mai aukojo sekamai:

Petras Poškus ir Jonas Za- 
grackas po $5.

Juos pasekė kiti svečiai ir 
aukavo sekamai:*J. Usonis, R. 
Lukoševičia ir K. Majauskas 
po $2.

J. žižis $1.25.
Po $1 aukojo: Petras Taras, 

V. šerdis, P. Vaičionis, G. 
Kudirka, F. Saulis, D. Krūtis, 
C. Andriunas, J. Vizbar, L. Po
ciūnas, L. Batutis ir A. Stre- 
peika.

Po 50 centų : J. Bitienė, O. 
Jankauskienė, U. Janušienė. 
Viso surinkta $29.75. Visiems 
aukavusiems tariame širdingai 
ačiū!

A. Skairius.

Deihi, Canada
Gegužės 7 dieną, per Sūnų 

ir Dukterų Draugijos kuopos 
susirinkimą, tabako augintojai 
padarė pradžią vajuje už pa
ramą Lietuvos žmonėms, kurių 
vargai po hitlerininkų letena 
nuolatos didėja.

Tabako augintojai daugu
moje atsimena vokiečių jungą, 
nes jiems teko gyventi po vo
kiečių okupacija. Todėl jie ži
no, kad kada Lietuva bus ap
valyta nuo tų Sąrančių, tai jos 
žmonėms bus reikalinga pa
galba.

Susirinkime buvo perskaity
tas laiškas nuo Kanados Lietu
vių Nacionalio Komiteto ir už
gintas. Paskui buvo parinkta 
aukų ir surinkta $17.50. Mano 
manymu, tai graži pradžia to
kioj nedidelėj kolonijoj.

Šiame susirinkime, taipgi, 
turėjom surpryzą/ Kai tik laiš
kas buvo perskaitytas, tai tuo- 
jaus atsistojo Mikas Tunyla ir 
pradėjo varyti agitaciją prieš 
rėmimą Lietuvos. Ar jis pra
šė balso, ar ne, nežinau, bet 
žinau, kad jis nepriklauso šiai 
draugijai. Girdi, aukoti Lietu
vos žmonėms labai neprotin
ga būtų, nes jie vistiek tų pi
nigų negaus. Po pereito karo 
irgi buvę siunčiamos aukos, 
bet neturtingi žmonės negavę.

Vienas draugas jam gerai 
atšovė, pažymėdamas, kad 
tuomet buvo Smetonos reži
mas, o dabar bus liaudiška 
valdžia. ,

Minimas Tunyla dar ilgiau 
straksėjo, bet mažai kas paisė 
jo kalbos, nes visiems pasidarė 
aišku, ko jis siekia.

Reporteris.

Du ginkluoti plėšikai atėję 
į Edmos Products Co. raštinę, 
15 Christopher Ave., Brookly- 
ne, netarė nė žodžio, tik paro
dė šautuvus ir išsinešė $5,000 
algų pinigų.

Wholesale and Retail
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 74 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4102 Avenue V, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GUSTAV HARMS
4102 Avenue V, Brooklyn, N. Y.

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

REIKIA MOTERŲ
Būtiniems Kariniams Darbams. Amžiaus Tarp 18-60

Patyrimas Nereikalingas. Mes Išlavinsime. 
LINKSMOS APLINKYBĖS

GERA ALGA
Automatiški Pakilimai. Bonai už Naktinį Darbą

Jūs Pasirinksite iš Trijų šiftų — 7—3:30 — 3:30 iki 12 P. M.—12 P. M. — 7 A. M.
Aukštos Pradžiai Algos

Vyrai Paprastiem Darbam. Visais Šiftais

HOTEL RESEARCH LABORATORIES 
reny clMttL. 1789 ClosWr. N. .1.

IŠ BŪTINŲ QARBU REIKIA RALIUOS AVIMO. (X)

Baltimore, Md.
LLD 25 kuopa rengia pikni

ką Laisvės naudai, nedėlioję, 
birželio 4, 1944, J. žilio Ame
rican Parke, 2901 Annapolis 
Rd. Vieta daugumai Baltimo- 
rės lietuvių gerai žinoma, gali
ma pėstiems nueiti, o kurie 
važiuosite gatvekariais, tai 
imkite No. 17 su užrašu West
port, važiuokite iki galo. Eiki
te Annapolis keliu žemyn, ten 
bus parkas.

Šis piknikas bus visų Balti- 
morės lietuvių sueiga, turėsime 
įvairių valgių ir gėrimų, bus 
žaislų, geriausiai atsižymėję 
gaus dovanas. įžanga 25c, 
prie įžangos bus dovanų $10.

MEDUS

TIKRAS TAMSONO BIČIŲ 
ŪKĖS MEDUS

Turiu už garbę pranešti lietuviams, 
kad jau keli metai kaip Tamsonas 
įsteigė 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 bičių 
ūkės medaus. Taipgi parduodu ir į 
krautuves. 1 kvorta kainuoja tik 
$1.00, galiono $2.00. Už medaus 
persiuntimą neapmokame.
Rašykite šiaip:
Thomson’s Natural Food Co. 

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

VITAMINU IR MAISTO KRAUTUVE
EKSTRA! EKSTRA! Vitaminai dėl 
suvargusio nusilpusio kūno, visiems, 
jauniems, seniems ir sveikiems. 
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. KAL-DAK nuo Rheumatizmo, 
Arthritis, Neuritis, Colitis ir 
Žarnų netvarkumo, tūkstančiams 
pagelbėjo, pagelbės ir jums, 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.
4. 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.

5. C. P. L. No. 18 tabletėlės, kuriems po valgio išpučia vidurius, darosi 
gazų; 250 tabs. $1.50.

6. V. H. F. tabletėlęs turintiems aukštą kraujo spaudimą $1.50.
7. 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 organų. Dėl kainos klauskit.

Taipgi reikalingi agentai kiekvienam mieste.

VITAL HEALTH FOODS
465 Lorimer 3t, netoli Grand St., Brooklyn 6, N. Y,

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

Prašome visus ir visas skait
lingai dalyvauti. Šioje lietuvių 
liaudies mylimo dienraščio me
tinėj iškilmėj, tikiu, bus visi 
skaitytojai ir rėmėjai. Balti- 
morės ir apylinkės lietuviai 
tinkamai parems Laisvę. Kurie 
galite, prašomi padėti dirbti. 
Piknikai! atvažiavę klauskite 
komisijos, kuo jūs galėtumėte 
pagelbėti.

Pasimatysime pas žiluką.
P. Paserskis.

SVARBIAUSIAS IŠRADIMAS 
PASAULYJE

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

rijimo ir 'sustiprina smegenis.
No. 2—Nuo Rheumatiškų ir įvairių 

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

No. 3—Miracle Salve, ši mostis pra
šalina daugybę įvairių odos 
ligų. Votis, Išbėrimus, Rash, 
Nuo Užsigavipno, Odos, Piles, 
Athlete’s Foot, Gėlimą Ausies, 
Peršalimo, Sinus, nesveikumą 
Nosies, Burnos, Nudeginimo, 
Nušutinimo, Susižeidimo, nuo 
šalčio nušašimo, Skaudėjimo 
Blauzdų, Gėlimo Kornų ir nuo 
daugybės Odos ligų. Tik ne 
nuo vėžio. Už visas minėtas 
Odos ligas, garantiją duodu 
ekstra dėžutę.

Mosčių kaina 65c ir $1.25.
No. 4—Mostis nuo niežėjimų, švie

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

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

M. J. ŠVILPA,
P. O. Box 73, Sta. A.

HARTFORD 6, CONN.
Krautuvė — 614’/z Zion St.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MALE and FEMALE
VYRAI IR MOTERYS

VYRAI - MOTERYS
LYDYTOJAI 

KALIBRUOTOJAI 
MAŠINISTAI

INSTRUMENTŲ TAISYTOJAI 
GYVYBINIS APSIGYNIMO DARBAS 

Su puikiausiomis pokarinėmis progomis.

MANNING, MAXWELL 
& MOORE, INC.

450 Communipaw Ave. Jersey City, N. J. 

Iš Būtinų Darbu Reikia Paliuosavimo.
(126)

REIKALINGI FABRIKO 
DARBININKAI
Vyrai ir Moterys 

Patyrimo Nereikalaujame
Kreipkitės

HUNTER CAR SIGN CO., 
30-48 LINDEN ST., FLUSHING, L. I.

(128)

ŠVEITĖJAI
Plastikas. Patyrę. AUKŠTOS ALGOS.
NEDA PRODUCTS, 28 W. 57TH ST.

Circle 6-9558.
(126)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

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

Geros vietos, dabar atviros saldainių 
dirbtuvėje, Philadelphijoje.

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

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

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

PENKTADIENI. 
ŠEŠTADIENIAIS 9—12.

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

(131)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI
PUODŲ MAZGOTOJAI

APVALYTO J AI Dienonl ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENA

56 WEST 23RD ST., N. Y.
ARBA KREIPKITĖS
5 P. M IKI 8 P. M.
1381 Broadway, 

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

Amerikiečiai per dieną 
nuvijo nacius 3 mylias atgal 
Anzio srityje.

London.— Jugoslavų par
tizanai pradėjo ofensyvą 
prieš vokiečius Slovėnijoj, 
Jugoslavijos dalyj.

Centraliniame New York o 
pašte, 33rd St. ir 8th Avė., 
pereitą antradienį paminėta 
kritusieji kare pašto tarnauto
jai. .

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI, STIPRŪS
Nereikia Patyrimo. Dirbtuvėje.

Nuolat.
$33.25 už 5 dienų savaitę.

I. LEFKOWITZ, 
323 SCHOLES ST.

BROOKLYN. (14th St. line).
(127)

AUTO MECHANIKAI
BŪTINA PRAMONE 
Geros Darbo Sąlygos.
DAUG VIRŠLAIKIŲ 

International Harvester Co. 
Airport Circle, Camden, N. J.

Telefonas: CAMDEN 5563 
Pasitarimai 9 iki 5 

Vakarais sulyg sutarties.
(131)

MAŠINISTAI
Pilnai patyrę vyrai

TAIPGI ENGINE LATHE 
DARBININKAI

Turi mokėti darbą glaudžiai sulyg micros.
PRISILAIKYKITE WMC TAISYKLIŲ 

Kreipkitės:
THE WATTS CAMPBELL CO.

298 OGDEN STREET, 
NEWARK, N. J.
 ■(131)

BERNIUKAI—VYRAI
Pagelbai corrugated dėžių fabrike.

BŪTINA ĘRAMONE 
$24 už 40 Valandų.

LAIKAS J/a UŽ VIRŠLAIKIUS.
ARCH BILT CORRUGATED

51-18 GRAND AVE.
MASPETH, L. I.

Grand Ave. gatvekaris sustoja prie durų.
(127)

INDŲ ATĖMĖJAT. GEROS ALGOS IR 
VALGIS.

SHINES RESTAURANT.
426—7TII AVE., N. Y. C.

(127)

ARC LYDYTOJAI
GASU LYDYTOJAI
TEKINTOJAI
METALO UžBAIGĖJAI
PLOKŠČIŲ METALO 
PRITAIKYMUI VYRAI
Gera vieta dirbti
Pilnai dirba taikos laiku.

100% Apsigynimo Darbas
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.

Metropolitan Body Co.
'151 Kossuth Street, 
Bridgeport, Conn.

(131)

VYRAI, NORINTI IŠMOKTI STALIORYS- 
TES. GERA ALGA LAIKE MOK1NIMOSI. 

144 BARUCH STREET.
(126)

PEČKURIS 
LAISNIUOTAS 

Nuolatinis Darbas 
WHITMAN’S CHOCOLATES 

415 RACE ST. 
PHILADELPHIA, PA. 

__________________________________________ (135) 

EKSPERTAI PAKUOTOJAI 
SANDĖLIO RAŠTININKAI 

SU AR BE PATYRIMO 
GYVYBINIS APSIGYNIMO 

DARBAS
Su puikiausiomis pokarinėmis progomis. 

MANNING, MAXWELL 
& MOORE, INC.

450 Comrtiunipaw Ave. Jersey City, N. J. 
Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo.

(126) 

t

PIRKITE KARO BONUS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

DARBININKAI ABELNAM 
DARBUI

Atlikimui abelno darbo 
aplink SANDĖLĮ

TAIPGI LEDUI TRAUKTI 
ledo išdirbystėj

BRONX CONSUMERS ICE CO. 
435 DEVOE AVE., BRONX.

(126)

REIKIA VYRŲ
ATĖMIMUI ANGLIES

DARBAS NUO KAVALKŲ 
GERA ALGA.

KREIPKITĖS J JARDĄ 
West 30th St. & North River
Matykite MR. BRADSHAW

STOKES COAL CO. INC. 
__________________________________________ (130) 

LAIKRODININKAI, PAGELBININKAI. PA
TYRĘ. PRIVALO TURĖTI ĮRANKIUS. Alr- 
GA SULYG SUTARTIES. KREIPKITĖS AS

MENIŠKAI. NASTRIX WATCH CO., 
64 NASSAU ST., N.Y.C.

(126)

APVALYTOJAI (2)
Numazgojimui ir padėjimui prie 

SPAUDOS PRESŲ.
POCASSET PRESS

148 LAFAYETTE ST., N. Y. C. 
_________________________________________ (126)

STALIORIAI
IR

MAŠINŲ DARBININKAI 
Kariniam darbui.

VIRŠIAUSIOS ALGOS.
SCHWARTZ MILLWORK CORP. 

1064 DEKALB AVE., 
BROOKLYN.

__ _______________________________________ (125)

REIKIA GELEŽIES 
DARBININKŲ 

UŽBAIGĖJAI IR PAGELBININKAI
Gera Alga. 

Nuolatinis Karinis Darbas.

KARGER IRON WORKS
403 E. 107TH ST., N. Y. C.

(125)

SANDELIO RAŠTININKAI
Gražmos ir naujanybės. Patyrimas nereika

lingas. 5 DIENŲ SAVAITĖ. Pakilimai.
MAJESTIC MERCHANDISE CO., 

268 — 4th Ave., N. Y. C.
(125)

KARPYTOJAI IR ŠVEITĖJAI
Prie Plastiko Naujenybių

GERA ALGA. NUOLAT.
FRANK RAKOWSKI 
467 LIBERTY AVĖ., 

BROOKLYN.
(125)

VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

KILNOJIMUI KAVAI,KUOSE MEDŽIAGAS 
70c į Valandą. Garantuojama Viršlaikiai už 

Laiką ir Pusę.

L. & L. RIGBY SHRINKERS, INC.
306 West 87th St.

____________________________________ (125)

PAKUOTOJAI
Du vyrai pagelbininkai krovėjai, iš- 
krovėjai ir pakuotojai svarbių radio 
materialų. Puikiausios darbo sąlygos

Prašome Kreiptis

Communications Products Co. Ine.
346 Bergen Ave., Jersey City, N. J.

Reikalingas atliekamumo pareiškimas
(128)

STALIORIAI
1-MOS KLASĖS

DARBAS PRIE STALŲ
$1.20 — $1.35 Į VALANDĄ

FURNICRAFT
735 1st Avė., N. Y. C.

(128)

DIENĄ IR NAKTĮ
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkite!

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

N. Y. C. (X)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

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.

(X)

MERGINOS—MOTERYS 
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI 
NUOLAT

ALGA $18 PRADŽIAI 
39 VALANDŲ SAVAITĖ 

Geroki pakėlimai po 3 ir 6 mėnesių.

FAY WOOD CORP.
30 E. 10TH ST., N. Y. C.

GRAMERCY 3-5862
(126)

MECHANIKAI IR PAGELBININKAI 
Perbudavojimui naudotų mašinų. Viršlaikiai. 

Būtinas darbas.
STEIN EQUIPMENT,

426 BROOME ST., N. Y. C.
(127)

MERGINOS 
IK 

MOTERYS
Lengvas darbas. Švaru.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

$20 UŽ 5 DIENAS 
$26 UŽ 6 DIENAS 

Nuolatinis darbas dabar ir 
po karo.

Apmokamos Vakacijos ir 
Šventes.

Griffin Mfg. Co.
410 Willoughby Ave. 

Brooklyn.
(tarpe Bedford & Nostrand Avės.)

(131)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERYS. PATYRUSIOS IR BE PA'mr. 
MO DIRBTI PRIE PRIKIMŠIMO ŽAISLŲ. 

40 VALANDŲ. 5 DIENŲ SAVAITĖ 
NUOLAT. GERA ALGA.

ŠELVY FUR CO.. 153 W. 27TH ST.
(181)

OPERATORĖS 
PATYRUSIOS IR MOKINES 

TAIPGI DUBELTAVŲ ADATŲ 
OPERATORĖS

GERA ALGA. NUOLAT.
JAY NOVELTY 

101-03 103RD AVE. 
OZONE PARK, L. I. 

CLEVELAND 3-3246.
__________________________________________ 031)

TARNAITES 
NL'RSIŲ REZIDENCIJOJ

880 Į Mėnesį Su Valgiais. Vakacijos, 
Šventėse nedirbama.

Skambinkite:
DICKENS 6-9000. Nursing Ofise.

(132)

MERGINOS-MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

VIRTUVES DARBININKES 
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 

Iš būtinų darbų reikia paluosavimo 
pareiškimo.

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

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

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

SANDĖLIO RAŠTININKES
Gražmos ir naujanybės. Patyrimas nereika

lingas. 5 DIENŲ SAVAITE. Pakilimai.
MAJESTIC MERCHANDISE CO., 

268 — 4TH AVE., N. Y. C. 
__________________________________________ (125)

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.
(125)

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU
GERA ALGA------GREITI PAKILIMAI

PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO
TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 

RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

(X) ..... .... .......... — .....
MERGINOS

STENOGRAFISTĖS 
TAIPISTĖS 

RAŠTININKĖS
SU AR BE PATYRIMO

GYVYBINIS APSIGYNIMO 
DARBAS

Su puikiausiomis pokarinėmis progomis.

MANNING, MAXWELL
& MOORE, INC.

450 Communipaw Ave. Jersey City, N. J. 
Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo.

_____________________________
NAMŲ DARBININKĖ

$120 Į MĖNESI
Puiki vieta viduramžei moteriai. Paprastas vi
rimas. Nereikės skalbt. Šeimynoje yra dtį 
suaugusi asmenys ir 2-jų metų amžiaus vai. 
kutis. Pageidaujama patyrimo prie dabojimo 

vaikučio ir taipgi gerų rekomendacijų.
Yra 4 kambariai. Į

TELEFONAS BUCKMINSTER J-3478 
(llJ
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NewYorko^z%8Ėžgfolini{B
Netekėjus Motina Teis 

me už Kūdikį

kaltina 
užregistravę kūdikį vi- 
nusavinamu, jai tos są- 
nepasakę. Jai buvę sa- 
kad tik paauklėsią lai- 
kad apsaugoti “šeimos

motina suži- 
su broliene 

pasiryžo ge
tą vadinamą

Miss Freda Giffin, buvus 
slaugė Armijos Korpuse, užve
dė bylą atsiimti savo mergys
tės kūdikį nuo brolio ir brolie
nės, kurie, sako jinai, prikal
bėjo ją pavesti kūdikį jiems 
auklėti. Jos giminės, 
jinai, 
siškai 
lygos 
kyta, 
kinai, 
garbę.

Taip besaugant “garbę” 
veik niekas ir nežinojęs to se
kreto, bet kada 
nojo, jog brolis 
kūdikį savinasi, 
riau pergyventi
“negarbę,” negu atiduoti jiems 
savo kūdikį.

Giffinaitė buvus iš tarnybos 
armijai atleista dėl nėštumo. 
Atleista po atlikimo dviejų ke
lionių per submarinų pilnus, 
vandenynus. Kūdikis jai gimęs' 
gruodžio 2, pereitų metų. Kū-' 
dikio tėvą ji atsisakė įvardyti.

Slaugybos Kursai
St. Johns U n i v e r sitete, ’ 

Brooklyne, gegužės 29 prasi- ’ 
deda industrinės slaugybos 
kursai.

NEPAPRASTAI JUOKINGAS IR 
SMAGUS JUDIS 

“Going My Way” 
vaidina BING CROSBY 
kaipo dainuojantis kunigas 

rupiausios parapijos 
New Yorke—su 

BARRY FITZGERALD
ir RISE STEVENS, garsia kontr

alto iš Metropolitan Operos
ASMENIŠKAI * CHARLIE SPIVAK ir 
Jo Orkestras, taip pat TIP, TAP ir TOE 

ir EXTRA: WESSON BROS.
PARAMOUNT THEATRE 
BROADWAY & 43rd ST., N. Y.

Paskutinis Priminimas
Paskutiniu sykiu primena

me, jog pirmas šių metų pik
nikas, rengiamas LDS 3-čio 
apskričio, įvyks jau šį sek
madienį, gegužės 28-tą, Lith
uanian Liberty Park, 340 Mit
chell Ave., Linden, N. J. Pra
džia 2 vai. po piet. Programa 
6 vai. Įžanga (su taksais) 45c.

Dainuos choras Sietynas iš 
Newark©, vadovaujamas B. L. 
Šalinaitės.

Kalbės R. Mizara, LDS pre
zidentas.

Šokiams gros Antano Pava
džio orkestrą.

Pikniko tikslas: smagiai, 
sveikai pasilinksminti ir su
teikti džiaugsmo Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo nariams 
kariškiams, kadangi pelnas eis

nupirkimui jiems dovanų ir ap
mokėjimui duoklių j LDS. 
Kviečia visus.

“Seify” Vagys Pateko 
Saugion Vieton

Kelrodis:

Iš Brooklyn© ir New Yorko 
važiuokite į Central Railroad 
of New Jersey stotį, Liberty 
St., New Yorke. Imkite ferry 
ir (paskiau) traukinį Eliza
beth, N. J., iš ten busą 44-tą 
į Linden. Išlipkite prie Wood 
ir Cedar Avės. Po kairei bus 
piknikas — 340 Mitchell Ave.

Iš New Yorko, Liberty St., 
traukiniai išeina 1:30, 2 :30 ir 
3 vai. po pietų.

Automobiliais iš Newarko 
važiuoti No. 1 keliu iki Linde- 
no, Wood Ave.

VILMOS Susekė Palšy vy Kupony
White Cliffs of Dover”

Spaustuves
MIRĖ

Policija Jieško Nariy 
Vaiky Globos Lygai

Popieros Rinkliava 
Nepakankama

Trys jauni vyrukai nuteisti 
nuo 5 iki 10 metų kalėjimai! 
už išvaginėjimą saugiųjų šėpų 
(seifų). Jie prisipažinę išvogę 
šėpą iš Maschio namų, 1573 
W. 3rd St., su $139 pinigais, 
$800 karo bonais ir $500 vert, 
brangumynų. Bet detektyvai 
surankiojo krūvas kailinių, ra
šomų mašinėlių, radio ir kito
kių dalykų, kurie laikomi irgi 
jų darbu.

Nuteisti: Frank Esposito, 18 
m., 1761 79th St.; Anthony 
LePresta, 20 m., 2062 6th St.; 
Joseph Ambrosino, 19 m., 
2551 Stillwell Ave., visi brook- 
lyniečiai.

Jiems talkinusieji du, Peter 
Mosco, 25 m., 1413 78th St., 
ir Joseph Kaufman, 31 m., 
6309' Bay Parkway, nuteisti 
nuo pustrečių iki 5 metų kalė
jiman.

Radio City Music Hali pu
blikos skaičiui antrą savaitę 
rodymo tos filmos prašokus 
pirmos savaitės skaičius, filmą 
palikta trečiai savaitei.

Filmos žvaigždė Irene Dun
ne atvaizduoja amerikietę 
merginą nuvažiavus j Angliją 
savaitei viešniose ir ten pasi
likus trim dešimtim metų su 
sužadėtiniu ir vyru (Alan 
Marshal) iki šių dienų. Teatro 
scenoje Don Cossack Choras ir 
kiti.

Slaptoji policija skelbia su
sekus New Yorke dvi spaustu
ves pilnai prisiruošusias spaus
dinimui 
kuponų 
batams 
tų šapų
Dubitsky,
270 Lafayette St., ir Max 
Spiegei, iš llermine Press, 
.188 W. 4 th St., abu New Yor
ke.

virš 5 milionų falšyvų 
ir pusantro miliono 

pirkti štampų. Suėmė 
savininkus, Harry II. 

iš Bellemir Press, 
Lafayette St., 

iš llermine

Stasys Kupris, 56 m. am
žiaus, 193 Bedford Ave., 
Brooklyn, mirė gegužės 24 d., 
Brooklyn ligoninėje. Pašarvo
tas buvo Aromiskio koplyčioj, 
423 Metropolitan Avė. Išvež
tas 26 d. geg., 8 vai. ryto, pa
laidojimui St. Malachy kapinė
se, Sherburne, New York. Li
ko brolvaikiai, Vincas ir Liud
vikas. S. Aromiskis.

Policijos palaikoma organi
zacija rūpintis teikimu jau
nuoliams sveikų sporto žais
mių — Police Athletic League

■ (PAL) — pradėjo vajų gauti 
i New Yorko mieste 500,000 na
trių rėmėjų (associate mem
bers), kurie pasimokėtų po $1 
per metus ir tuo būdu padėtų 
palaikyti ir plėsti jaunamečių 
sportą-žaismes.

Subrinkime atidarymui kam
panijos, viešbutyje Astor, kal
bėjęs majoras LaGuardia 
smerkė samdytojus jauname
čių į visokius gemblerystės ur
vus.

Pereitą trečiadienį atlieka
mos popieros surinkta tik 396 
tonai, 22 tonais mažiau pir
mesnės rinkliavos. Moterų 
Liuosnorių Tarnybos narės 
ruošia parodas įvairiose mies
to dalyse aiškinimui svarbos 
taupyti popierą. Dar vis ran
dama labai daug popieros su
naikintos 
šiukšlėmis,

Popiera 
čiadienis,
Department© trekais. Sutaupy
ta popiera padeda ne tik ka
rui, bet ir miestui. Miestas iš 
to gauna šiokių tokių įplaukų 
ir tuos pinigus sunaudoja įtai
symui ko nors naudingo visuo
menei,
pieros taipgi tinka, tik reikia 
išnešti sukimštas maišelyje ar 
suvyniojus į didesnį popieros 
gabalą, surištas.

Juozas Mokola Lankėsi 
Bostone

“Pin Up Girl” Rodoma 
Paskutinę Savaitę

Roxy Teatre rodomoji fil
mą “Pin Up Girl,” su Betty 
Grable priešakyje, pradėjo 
paskutinę savaitę pereitą tre
čiadienį. Taipgi yra veiksmai 
scenoje.
“Going My Way”—Paramount

Ši filmą jau ketvirta savaitė 
gyvuoja Paramount Teatre, 
prie Times Square. Bing Cros
by yra jos žvaigždė, Barry 
Fitzgerald ir Rise Stevens-ki- 
tose vyriausiose rolėse. Charlie 
Spivak ir jo orkestrą vadovau- 

scenos programai.

Turėjome “Blackout”
New 

bebu- 
žmo-

PARDAVIMAI
Turi būt parduotas namas — mū

rinis, trijų šeimynų, su visais nau
jausiais įtaisymais: garu šildomas, 
yra garadžius. Savininkas ant žemu
tinių lubų, bet atiduos tuščius že
mutinius kambarius, jeigu bus rei
kalas. Kreipkitės: 101-56 — 115th 
St., Richmond Hill, N. Y. Telefonas: 
Republic 9-1506. (122-125)Miesto užtemdymų 

Yorke-Brooklyne seniai 
vom turėję, kai kurie 
nes buvo įsivaizdinę, kad jų
daugiau nebus, tad paskelbus 
netikėtą užtemdymą pereito 
trečiadienio vakarą kilo viso
kių minčių: vieni sakė esant 
tikrų atakų, kiti, — kad inva-' 
zija prasidėjus, treti, — kad j 
esanti kokia klaida. Warde-! 
nams prisiėjo daug švilpauti, Į 
kol šviesas užgesino. I

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ AIJ.EYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tol. STagg 2-8842

ja

išmetimu kartu su 
suterštos.

surenkama kas tre- 
miestavais švaros

BETTY GRABLE 
grožiškame muzikaliame technispalviniame 

“PIN UP GIRL”
* IR DAR PUIKIAUSI MIESTE 

VAIDINIMAI SCENOJ * 
ROXY Seventh Ave., ir 50th St., N. Y.

šiuom tarpu Juozas Moko- 
la, brooklynietis biznierius, 
savininkas Bar & Grill, 518 
Grand St., lankėsi Bostono h. 
apylinkėje. Aplankė Bridge
water, Mass., matėsi su Geo. 
Krance, geru laisviečiu. Mo- 
kola pranešė mums apgailėti
ną žinią, kad Krance’s svei
kata silpna.

Mokola taipgi praleido kiek 
laiko pačiame Bostone ir ten 
pasimatė su savo draugais.

Daržovėms, Žuviai 
Žeminama Lubos

Kainų komisijonierius 
niel P. Wooley paskelbė, 
pradedant gegužės 25-ta 
būti 
žiau 
vių, 
žiau

Da- 
kad 
turi 
ma- 
bul- 
ma-

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

VALANDOS:

Smulkios, švarios po

RADIO CITY MUSIC HALL
TAUTOS TEATRINE VIETA. ROCKEFELLER CENTER

Žavinti ir jausminga istorija amerikietės merginos, kuri su 
savo tėvu apkeliauja Angliją—kraštą, kuris permaino 

visą jos gyvenimo eigą.

BETTE DAVIS
Naujoj dramatiškoj Warner Bros, 

judžių sensacijoj

MR. SKEFFINGTON”
su CLAUDE RAINS 
WALTER ABEL *

* GEORGE C.OULOURIS 
ir kitais žymiais vaidintojais.

HOLLYWOOD stAY

imama po du centu 
ant svaro svogūnų, 

spinach ir po centą 
ant svaro morkų.

Taipgi numažinama lubinės 
kainos visokioms žuvims, iš
skyrus fillets, haddock ir pol
lack — toms pakeliama po 
centą ant svaro.

pa-

li Linksma nauja judžių komedija 
apie tarnaičių klausimą

JACK CARSON * JANE WYMAN
IRENE MANNING

'Make Your Own Bed’
❖ IR DAR VAIDINIMAS SCENOJ * 
su žvaigldeCAB CALLOWAY ir Jo Ork.

STRAND ».

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ŠTagg 2-0783
NIGHT —• HAvemeyer 8-1158.

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

The White Cliffs of Dover
žvaigždžiuoja IRENE DUNNE su ALAN MARSHAL. RODDY McDOWALL, FRANK 
MORGAN IR DAR PUIKŪS VAIZDAI SCENOJE "ON THE BEAM,” perstato pa

sauliniai garsų DONO KAZOKŲ CHORA, BALETO GRUPĘ, ROCKETTES ir 
MUSIC HALL SIMFONIJOS ORKESTRĄ.

MATYK naujausius sensacinius 
žinių judžius.

MATYK liepsnojantį Italijos mū
šių lauką.

ANZIO
MATYK Gen. Eisenhower’lo 

tikrinimus D Dienai.
MATYK Nacionalės Mūrininkų 

Dienos minėjimą.
MATYK italus belaisvius suda

rant inžinierių armiją.
SPECIALIAI: “WAR WHERE 

WE LIVE.”
Taip pat 43 kiti judžiai.
Puikiausi judžiai mieste.

rn/ip a ęęv newsreelEilnD/Uu I theatre
BROADWAY ir 46th St., N. Y.

“OperetėH
—Puiki pramoga už tuos

—Howard Barnes,

. SIGMUND ROMBERG'S

iškilmė sėkmingai pradėta 
pinigus.” 
Herald Tribune

$2.

Book and Lyritt by 
OSCAR KAMMERSTEIN II

SCHWAB and MANDEL

Starring
Oorolhy « Johnny far| .
KIUHH MORGAN * WRIGHJJOH

Vkr. Antrad. iki Sekm. 75c iki
Popiet Šiandien ir Rytoj 50c, $1.00, $1.50

ir 20% taksų—Priimama Užsakymai
1,500 Gerų Sėdynių po 75c

N.Y. CITY CENTER, 131 W. 55 St.
MAYOR LA GUARDIA, President

THE THEATRE GUILD perstato 
(bendrai su Jack II. Skirball)

JACOBOWSKI S COLONEL
FRANZ WERFEL—S. N. BEHRMAN

Komediją
Paruožė ELIA KAZAN

LOUIS OSCAR
CALHERN ♦ ANNABELLA ♦ KARLWEIS

J. EDWARD BROMBERG

MARTIN BECK
Vkr. $3.30 iki $1.10.

POPIET KTVR. ir ŠEŠT. $2.75 iki $1.10.

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS BROOKLYN

282 Union Avė.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

TeL EVergreen 4-9612

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

|Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
*7l " STANLEY MISIŪNAS/ H SAVININKAS

ARNOLD PRESSBURGER

STANLEY THEATRE

DABAR RODOMA
(“TAIP ĮVYKO RYTOJ“)

ATSIDARO ŠIANDIEN

NEW GOTHAM Thea
BROADWAY ir 47th St.

Gabus jaunas austras, 
veikalų p aru ošėjas perstato

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-6804

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos Mėšlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūsles sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas —

MEDIKALI8 IŠTYRIMAS $2.

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

(Įsist. 28 m.)

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

Tomorrow”
“It Happened

DABAR RODOMA! ARTKINO PERSTATO!
BLIZGANTIS ROMANSAS! ŽAVINTI KOMEDIJA! 

UŽBURIANTI MUZIKA!

“Taxi to Heaven”
Labai juokinga kelionė dainų sparnais per debesis, 

žvaigždžiuoja
Auksabalsė Liudmila Tselikovskaja iš “Pavasario Dainos” ir 

Michail Žarov, Respublikos Garbės Artistas.
Diriguota Herberto Rappaport. Gaminta Sovietuose.

Vien čia! Extra! “VELYKŲ DIENA MASKVOJ”
Nuolat nuo 9 A. M. —Vėlai Rodoma Kas šeštadienį.

7th AVENUE, 
tarp 41 ir 42 Sts. 
WI-7-9636

$20.00 ■

J*

MATYK begaliniai įdomią istoriją, kaip Hitleris ir 
jo “Gang” užėmė valdžią ir subudavojo Nacių maši
ną užkariavimams ir naikinimui!

The Hitler Gang”
Šis judamasis paveikslas parodo Hitlerį, kaip vergišką 

šnipą, kuriuo jis buvo, ir Goeringą, piktadarišką narko- 
tiškų svaigalų rijiką, kaip kad jis tikrai yra, ir perneša
jus giliai įpraeitį tokių žmogystų, kaip Goebbels, Hess, 
Himmler ir kiti tos šaikos nariai.

GLOBE THEATRE
BROADWAY IR 46TH ST., NEW YORK

Diek Linda Jack

POWELL DARNELL OAKIE

Diriguoja RENE CLAIR
drąsiausias Judžių Direktorius iš 
pirm - Vichy’škos Francijos — su 
Muzika, pagaminta ir vadovauja
ma ROBERTO STOLZ, pasauli
niai garsaus Vieniečio kompozi
toriaus ... Šis judis, yra apie vy
rą, kuris rytojaus laikraštį gau
na ŠIANDIEN ... tikrai žino vis
ką nuo laikraščių antgalvių iki 
arklių už 24 valandų pirma, negu 
kas įvyksta... Ar tai jum pa
tiktų? ...

Palaukit, iki pamatysit šį judį!

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST

Prie R.K.O. Republic Teatro

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

■ GOOOtSS
OF TVA6

pRESlOtN1
21 (•>*•!»

$4950

dolly 
NADISON
•m
$495°

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

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone STagg Win ATDARA VAKARAIS.




