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KRISLAI
Geriau Dainuotu, Negu 

Meluotu.
Jie Nori Rooseve’to, o 

Hitlerio.
Vienas Baisus Balsas.
Dar Nežinia, Gal ir

Paklausys.
Pasikapstę, Pasiplūdo.

Rašo A. BIMBA

Skaitau ir nenoriu savo ^0. 42 
akims tikėti: Panelė Kižiutė - - —-
nuvažiavo Washingtonan ir 
kalbėjo viso Amerikos lietuviui 
miliono vardu!

Ir drąsa ir akys tos moteris-1 
kės!

Grigaitis ir šimutis taip 
sidėvėjo, jog nebeišdrįso 
šai pasirodyti, tai pastatė 
žiutę už juos pameluoti.

Kižiutė yra dainininkė. 
Daug geriau būtų, jeigu ji tik 
dainuotų, o melavimą paliktų 
amžiniesiems melagiams iš 
Amerikos Lietuvių Tarybos.

nu- 
vie- 
Ki-

Associated Press korespon
dentas iš Chin i jos rašo, kad 
komunistai sutiktų priimti 
Chiang Kai-šeko vadovybę, 
bet jie nori, kad jis būtų ne 
kaip Hitleris, bet kaip Roose- 
veltas.

Iki šiol gi Chiang Kai-šekas 
elgėsi kaipo diktatorius, o ne 
kaipo vadas ir prezidentas, 
štai kur didžioji Chinijos ne
laimė. f r

JANKIAI ĮSIVERŽĖ Į STRATEGINĖ CORREGIDOR SALA
e

ft

Sovietai Gręsia Dresdenui 
Ir Berlynui; Baigia Imti 

Poznanių; Jsiverže į Breslau

žiūrėkite, koks “gražus” 
bendras frontas susidarė prieš 
Krymo konferenciją:

Pirmiausia Goebbelsas ją 
prakeikė ir pareiškė, kad Sta
linas viską “nusinešė.”

Paskui ją pasmerkė Japoni
jos plėšikai.

Dabar prie jų prisidėjo Mi- 
chelsonas iš Kefeivio, Grigaitis 
iš Naujienų, šimutis iš Drau
go, Laučka iš Amerikos!

Pagaliau skaitau, kad ir so
cialistų Partijos pirmininkas 
profesorius Krueger pridėjo
savo balsą prie Goebbelso bal- vai užkūrė milžiniškus gais- 
so prieš Krymo konferenciją rus Japonijos sostamiestyje 
ir jos nutarimus!

London, vas. 18. — Mar- žė į savo apsuptą Breslau 
šalo Konevo Pirmoji Ukrai- didmiestį, Silezijoj, ir užė- 
nos armija perėjo per mė dar 110 gyvenamų vie- 
Queis upę, 60 mylių nuo; tų. Kiti raudonarmiečiai 
Vokietijos didmiesčio Dres-:baigia užimt apgultą Poz- 
deno; pusiau apsupo Gube- nan miestą, vakarinėj Len- 
ną, geležinkelių mazgą, 60 kijoj. Poznaniuj jie suėmė 
myl. į pietų rytus nuo Ber-'dar 6,000 vokiečių ir kelis 
lyno, ir bombarduoja Cott-1 tūkstančius ginklų. Ties sa- 
busą, didelį geležinkelių cen- vo užimtu Šneidemiuliu, Pe
trą, nacių tvirtovę, 47 myl. Į meranijoj, Sovietai suėmė 
nuo Berlyno. Konevo kariai 12,000 nacių.
jau susijungė su maršalo Karaliaučiaus srity Sovie- 
Žukovo Pirmąja Baltarusi- į tai paėmė tvirtoviškus 
jos armija, apgulusia Fran- Wormditta ir Mehlsacką. 
kfortą, 32 mylios į pietų ry- Tūkstančiai Sovietų lek- 
tus nuo Berlyno. Jie įsiver- tuvų puola Berlyno sritį.

e h

Pasekmės Trijų Didžiųjų konferencijos Jaltoj buvo 
labai nemalonios Hitleriui. Labai nepatinka jos Hitle
rio sėbrams visame pasaulyje, įskaitant ir lietuviškuo
sius Hitlerio brolius dvasioje.

JAPONĘ SOSTINĖ TOKIO 
SKĘSTA LIEPSNOSE IR 
DŪMUOSE NUO BOMBĘ

Gitam. — Jungtinių Vals
tijų bombanešiai, orlaiviai 
smigikai ir lengvieji lėktų-

O visgi, aš manau, kad Ke
leivio peckeliai per daug drą
siai tvirtina, kad žadeikis bu
vęs ir amžinai pasiliksiąs “Lie
tuvos ambasadoriumi” Wash
ingtone ir valgysiąs Lietuvos, 
duoną.

Tik pasiklausykite! ką jie 
gieda dėl Laisvės šėrininkų su
važiavimo pasiųstos valstybės 
sekretoriui Stettinius telegra
mos :

“Bėda tačiau, kad bimbinin-, 
kQ balso Washingtonas ne
klauso ...”

“Aišku, kur tas ‘dekretas’ 
atsidūrė — į gurbą...” (K., 
vas. 14 d.).

Tokio. Po devynių valandų 
bombardavimo ir apšaudy
mo penktadienį, miestas 
skendo liepsnose, o dūmų 
stulpai kilo iki 7,000 pėdų 
aukščio. Vien žygyje prieš 
Tokio dalyvavo daugiau* 
kaip 1,200 amerikinių lėktu-

vų. 300 ar daugiau kitų lėk
tuvų tuo tarpu pleškino Yo- 
kohamą, Nagoyą ir kitus vi
durinės Japonijos miestus 
su jų lėktuvų aikštėmis, uo
stais, orlaivių statyklomis ir 
kitais kariniais fabrikais. 
Ant rytojaus vėl Amerikos 
lakūnai triuškino Tokio ir 
kitus japonų karo centrus. 
Jankių lakūnai veikė nuo 10 
didelių lėktuvlaivių už 300 
myl. nuo Japonijos krantų.

Ragino Vėl Duoti \ NACIU IR JU PABŪK-
Sovietams Lend- 
Lease Paskolų

LŲ SUĖMIMAI RY
TINIAM FRONTE

Well, pagyvensime — pa 
matysime. Jau 
kad žadeikis ir 
begauna algos 
šių metų.

einą gandai, 
jo štabas ne- 
nuo pradžios

Amerikiečiai Ima iš Japonų 
Corregidor Salą - Tvirtovę, 

Žiotyse į Manilos Įlanką
Corregidor. — Amerikos j Amerikiečių komanda ul- 

! parašiutistai iš oro, o ka- timatiškai šaukė apsuptus 
! riuomenė iš laivų staiga už- japonus pasiduoti mažame 
; klupo japonus Corregidoro pietiniai - vakariniame Ma- 
I saloj - tvirtovėj, kuri yra nilos miesto sklype.

30 kariniu Amerikos lai
vų triuškino japonų apsigy
nimus IWO saloj, 750 my- 
'ių nuo Japonijos sostamies- 
•io Tokio. Japonai sakėsi 

. no, Kad visa sala bus atim- atmušę mėginusius i ja įsi- 
! ta iš priešų. Tuomet Amen- ver£t amerikiečius. 

Ikos laivynas priplauks priei " _____________
'Manilos, Filipinų sostinės. .... T- . o 4 •
! Corregidor sala buvo japo- Balt,Us Jul'°\ S°v,etal
i nų užimta 1942 m. gegužės'1 nuskandino 4 nacių laivus, 
\ 6 d. ‘ viso 25,000 tonų.

I angoj iš atviros jūros į Ma
nilos Įlanką. Amerikiečiai 

■ greitai užėmė svarbiuosius 
: Corregidoro punktus, ir ge 
Inerolas MacArthur užtikri 
i no, kad visa sala bus atim-

Kongresas Priėmė George’o
Bilitg H. Wallace, Turbut, qEn, m AC ART HVRO KARIAI 

Taps Prekybos Sekretorium atėmė Iš JAPONŲ STRATE
GINĮ BATAAN PUSSALĮ

Į

Washington. — Kongreso milionams darbininkų, kurie 
atstovų rūmas 399 balsais J po karo nesutilps į priva- 
prieš 2 priėmė George’o su-ičias pramones. Senatas, to- 1 • 1* 11 J 1 • 1 1. . .. ... _ ................ 
atskirt didžiąsias valdiškų | diskų paskolų įstaigas nuo 
paskolų įstaigas nuo preky-; prekybos departmento.
bos departmento. Priimda- į genatas davg ko eg0 
wii ei oiHYionvmu Imncrvaa- i < tatstovų rūmui laiko iki kovo 

1 d. taip pat nu tart atimt iš 
prekybos departmento kont
rolės tas paskolų įstaigas.

i Senatorių dauguma nubal
savo ne vėliau kaip kovo J 
d. išspręst, ar patvirtint 
Wallace’ą kaipo prekybos 
sekretorių po to, kai iš ank
sto bus atimta jam valdiš
kų paskolų galia, pagal 
George’o sumanymą.

Kadangi abudu kongreso 
rūmai jau nutarė ištraukti 
tokių paskolų įstaigas iš 
prekybos departmento žiny
bos, tai suprantama, jog se
natas patvirtins Wallace’ą, 
kaip naują prekybos sekre
torių, — sako washingtoniš- 
kiai pranešimai.

Luzon. — Jungtinių Vai-[iš Bataano pajūrių daužo 
manymą,^ kuris reikalauja ! dėl, ir nubalsavo atskirt vai- stijų kariuomenė greitais, 

šauniais žygiais atėmė iš ja
ponų didelį Luzono pussalį 
Bataaną, į vakarus nuo Fi
lipinų sostamiesčio Manilos, 
kaip gen. MacArthur prane
šė praeitą šeštadienį. Ame
rikiečiai per 18 dienų atka
riavo tą strateginį pussalį, 
kurį japonai 1942 metais 
tiktai per l93 dienas užėmė. 
Dabar Amerikos artilerija

japonų fortus Corregidore, 
saliukėje - tvirtovėje, gulin
čioje žiotyse į jūrinę Mani
los Įlanką. Veiksmuose dėl 
Bataano užėmimo amerikie
čiai nukentėjo tik lengvų, 

nuostolių. Po priedanga sa
vo karo laivų patrankų, ra- 
kietų ir oro bombų, Ameri
kos kariai visų pirma įsiver
žė į pietinį Bataan pussalio 
kampą ties Mariveles.

mi šį sumanymą, kongres- 
manai nutiesė senatui kelią 
patvirtint Henry A. Walla
ce^, kurį prez. Rooseveltas 
skiria į prekybos sekreto-1 
rius, kaip teigia praneši- ' 
mai iš Washington©.

Senatas jau pirmiau už- 
gyrė George’o sumanymą 
ištraukt minimas finansines' 
įstaigas iš prekybos depart- 
mento žinybos. Republiko- 
nai ir reakciniai demokratai 
senatoriai bijojo, kad jeigu 
valdiškos paskolų įstaigos 
bus paliktos prekybos de
partmento kontrolėje, o 
Wallace, į buvęs Jungtinių 
Valstijų vice - prezidentas, 
taps šio departmento sek
retorium, tai jis skirs bilio- 
nus dolerių didiesiems val
džios darbams — tvenki
niams, vanden-elektros sto
tims ir kt. Tie senatoriai ži
no, kad Wallace remia to
kius prez. Roosevelto pla
nus—valdiškuose darbų pro
jektuose duoti užsiėmimo

VIENUOLYNE JAPONAI 
IŠŽUDĖ VIRŠ 3,000 

ŽMONIŲ

1,800 Amerikiečių 
Žuvo su Torpeduo

tu Japonų LaivuMaskva. — Silezijos fron
te ties Gruenberg miestu 
Sovietai suėmė daugiau 
kaip 1,500 vokiečių, 350 'jų 
patrankų, 1,500 patrankinių 
ir minosvaidžių vamzdžių 
ir 1,500 kulkosvaidžių. Miš
kuose į ‘šiaurvakarius nuo 
Budapešto raudonarmiečiai 
pribaigė ištrūkusius iš to 
miesto vengrus ir vokiečius, 
suėmė dar virš 3,400 priešų, 
200 jų kulkosvaidžių ir 5,- 
500 paprastų ir automatinių 
šautuvų. Savo apgulto Poz- 
naniaus miesto srityje So
vietų kariai sučiupo dar 1,-

Washington.— Admirolas 
Emory S. Land, kalbėdamas 
kongresmanų komisijai už- 
sieninais reikalais, ragino 
dar duoti Sovietų Sąjungai 
paskolų iš valdinio Lend- 
Lease fondo. Adm. Land sa
kė, kad jeigu ne parama So-

vėliau Wash- vi^ams išJ° f?ndo> tai abe‘ 
, balso paklau-; ar fUud0™?. ArmlJa 
žadeikis turėsHaim^tu tokias didžias per-

nešdintis iš Washingtono. Tai gS-ies. Jis nurodė, kad ^per

i Amerika pasiuntė Sovietam 
.3,447,000 tonų visokių reik- 

Skaitau, kad Lietuvių žinių menų.
redaktorius Gabaliauskas la
bai smarkiai straksėjo Pitts-! 
burgho “draugijų konferenci-Į 
joje.” ,

Girdi, jis “pasakė daug kar- Rašo P. Petronaitis:
čios teisybės ne tik apie bol-i Maršalas Stalinas savo 
ševikiškos Rusijos pasikėsini- patvarkyme po Klaipėdos 
mą pavergti Lietuvą ir kitas išvadavimo paminėjo lietu- 
mažąsias tautas, bet ir apie,viškus pulkus, vadovauja- 
Amerikos lietuvių bolševikų mus generolo majoro Urb- 
pardavikiską veiklą. (Naujie- g0, tarp tų Raudonosios Ar
nos, vas. 14 d.). mijos junginių, kurie ypač

Kitais žodžiais tariant, G a- atsižymėjo kovoje dėl Klai-
miesto- Tai tie Patys 

lietuv. raudonarmiečių pul
kai, kurie pirmiau šauniai 
kovėsi Oriolo srityje ir pa
rodė pavyzdingą drąsą mū
šiuose ties Šiauliais, ofensy-1 Pirmiausiai metėsi į ata- 
ve palei Dubysos upę ir Že- I " ’ ’ 1 ’
maitijoj.

Lietuviams buvo pavesta 
išvyt vokiečius iš Klaipėdos 
geležinkelio stoties ir uosto 
srities. Lietuviškieji jungi-

Kanadiečiai Žygiuoja
Anksčiau ar 

ingtonas žmonių 
sys ir ponas

galima numatyti ir nesant di-; pusmetį iki 1945 m.jDradžios 
džiausiu pranašu.

Visai nepykstame ir neužsi-i 
gauname. Į tokius dalykus vi
suomet žiūrime “filozofiškai.” 
Griekus visuomet atleidžiame 
tam, kurio pasigailėti reikia.

O Gabaliausko pasigailėti 
reikia. Lietuvoje jis gyveno 
prie Smetonos. Puiku jam ten 
buvo! Džiaugėsi jis smetoniš
ku rojumi.

(Tąsa 5-tame pusi.)

000 nacių šautuvų, 3,000 ka- 
nuolinių šovinių, 2,000 gra
natų ir suėmė 550 priešų.

Paryžius. — Kanadiečiai 
pamuše vokiečius dar pus
trečios mylios atgal ir per
kirto vieškelį tarp vokiečių 
tvirtoviškų punktų Gocho ir 
Calcaro.

Manila. — čionaitiniame 
Concordia vienuolyne japo
nai išžudė 3,000 iki 4,000 fi- 
lipinų ir kitataučių vyrų, 
moterų ir vaikų, kaip paro
do kunigas Garcia ir kiti 
liudytojai. Kada prasidėjo 
amerikiečių mūšiai su japo
nais dėl Manilos, tie civiliai 
žmonės subėgo į vienuolyno 
mūrus pasislėpti bei maisto 
gauti. Japonai per langus 
mėtė vidun rankines grana
tas ir gazolinu sumirkytus 
padegtus skudurus, o tuos 

! žmones, kurie bandė per du

Washington. — Kai spalio 
mėnesį submarinas torpeda- 
vo japonų laivą netoli Chi
nijos, su laivu žuvo 1,800 
amerikiečių belaisvių, sako 
išlikęs saržentas Avery E. 
Wilber. Kitas japonų laivas 
išgriebė iš vandens tik sa
viškius. Japonai buožėmis 
mušė amerikiečius, bandžiu
sius įlipt į gelbėjimosi valtis. 
Apart Wilberio, išliko gyvi 
tik 4 amerikiečiai._______
ris ištrūkti, japonai šaudė iš 
kulkosvaidžių.

Kaip Lietuvių Pulkai Kovojo Dėlei Klaipėdos Išvadavimo
niai su dideliu entuziazmu 
priėmė žinią, kad jie daly
vaus Klaipėdos šturmavime. 
Džiaugėsi ir naujokai, dar 
neseniai įstoję į lietuvių 
raudonarmiečių eiles.

Vokiečiai stipriai prieši
nosi. Jie buvo apvedę Klai
pėdą trimis apsigynimo li
nijomis, minų laukais ir 
spygliuotų vielų žabangais. 
Lietuvių sapiorai praskynė 
kelią per minų laukus ir 
spygliuotų vielų užtvarus.

ką pulkininko Matiekio ka
riai ir leitenanto Denatulio 
būrys. Lietuvių artilerija, 
komanduojama majorų 
Dzubako ir Rosenbaumo, 
triuškino vokiečių fortus.

Leitenanto Užkuršio pėsti
ninkai įsiveržė į nacių ap
kasus, kuriuose įvyko nuož
mios kautynės. Šokdamas į 
apkasą, kareivis Nemunis 
sušuko: “Tegyvuoja Tarybi
nė Klaipėda!” Lietuviai iš
mušė vokiečius iš apkasų.

Kulkosvaidininkas Zaunis 
nušlavė priešų kulkosvai-. 
džių lizdą ir pats pagrobė 
vieną kulkosvaidį. Vienos 
grupės vadas A. Gasiūnas 
ėjo priekyje savo kareivių, 
nepaisydamas smarkios 
priešų ugnies. Kareivis Vi
dugiris gabiai vadovavo sa
vo kovūnų grupei. Karei
viai Senauskas, Karauskas 
ir Blaževičius savo drąsa 
davė įkvėpimo visiems ki-

tiems jų dalinių kariams.
Po žiaurių kautynių ties 

geležinkelio stočia, lietuviai 
užėmė ją ir įsiveržė gilyn į 
miestą; nugalėjo vokiečių 
šaulių ir kulkosvaidininkų 
lizdus skersgatviuose ir pa
siekė prieplauką ir jūros 
krantą. Iš čia naciai trau
kėsi per ledą į Neringą, 
siaurą ilgą žemės liežuvį 
tarp Kuršių Marių ir Balti
jos Jūros. Vokiečiai gynėsi 
iš aptvirtintų pozicijų Smil
tynės srityje. Nepaisant 
priešų ugnies, pulkininkas 
Liūnas su savo kariais, pe
rėjo Neringą, ir naciai buvo 
nuvyti į pietus linkui Kara
liaučiaus. Mūšiuose dėl Ne
ringos apvalymo nuo priešų

ypatingai pasižymėjo kapi- pagrobė daug vagonų ir ga- 
tonas Aleksandravičius ir jo žolino, amunicijos, maisto ir 
kariai.

Tarp didvyriškų kovūnų 
Klaipėdos mūšiuose buvo 
korporalas Skorka. Priešo 
kulka nukirto pulkininko 
Liūno kareivį Matiešių, ku
ris priekyje savo draugų 
puolė vokiečių poziciją 
Klaipėdos pakraščiuose. Ta
da Matiešiaus kovūnus ve
dė atakon kareivis Zemlau- 
skas. Jie greitai nušlavė 
priešų kulkosvaidžių lizdą. 
Kareiviai Šidlauskas, šešto
kas, Numkevičius ir Kris- 
topaitis pasirodė . puikiais 
kovotojais primiesčiuose ir 
pačioj Klaipėdoj.

Lietuviai raudonarmiečiai į džiami į karinius darbus.

drabužių sandėlių uosto sri
tyje.

Lietuviški raudonarmie
čių junginiai garbingai at
liko pavestą jiem pareigą ir 
bendrai su kitais Raudono
sios Armijos daliniais su
grąžino Klaipėdą Tarybinei 
Lietuvai.

DRAFTUOJA NEKARI
NIUS DARBININKUS

Washington. — Apleidę 
karinius darbus vyrai iki 38 
metų jau draftuojami, pa
mankštinami ir siunčiami į 
armijos, pareigas arba palei-
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Paeit ike
Labai gerai amerikiečius nuteikė ži

nia apie admirolo Mare A. Mitscher’io 
vadovaujamą užpuolimą (praeitąjį penk
tadienį) ant Tokio miesto. Tai buvo vi
siškai netikėtas reiškinys ir dėl to jis juo 
geriau publiką nuteikė.

Tik įsivaizduokime: mūsų laivynas nu
plaukė į pačios Japonijos pakraščius, į 
josios vandenius ir ten kirto priešui di
delius smūgius! Virš 1,000 mūsų bombe
lių, pasikėlusių nuo šarvuotlaivių, taškė 
Japonijos sostinę, josios fabrikus, josios 
aerodromus. Jei prieš metus kas būtų sa
kęs, jog taip bus, tokį tūli būtų vadinę 
svajotoju.

Bendrai, amerikiečiai Pacifiko fron
tuose daro didžiulio progreso. Mūsų ar
mijos baigia laisvinti Filipinų sostinę, 
Manilos miestą; neužilgo bus “iškrapš
tyti” japonai iš Corregidor tvirtumos ir 
•iš visos Luzono salos. Neužilgo, tūli ma
no, mūsų pajėgos išsikels į Chinijos saus- 
žemį, — pietinės Chinijos dalį, pačią 
strategiškiausią kariniu požiūriu. Mūsų 
didžiulės oro tvirtumos nuolat padaro 
vizitus Japonijoje, trankydamos, triuš- 
kindamos fabrikus ir kitus karinius pa
būklus.

Suėmus tą viską į daiktą, pridėjus prie 
to paskiausį admirolo Mitscher’io žygį, 
matysime, kokių milžiniškų pasiekimų 
mes atlikome Pacifiko vandenyne.

Ir tai yra tik pradžia. Japoniškus im- 
perijalistus dar laukia “kas nors dau
giau.” Ir jie tai numato, o numatydami, 
nesidrovi šiandien kalbėti jau ir apie 
“galimybes taikymuisi.”

rJ akiregyj *' to, tie ponai nesigėdi 
šitaip taukšti melus ir žeminti Amerikos 
lietuvius!

Prieš metus laiko New Yorke buvo su
važiavę smetonininkai-fašistai, — šie 
taipgi skelbė, būk atstovaują milijoną lie
tuvių!

Šiuo tarpu smetonininkai (atviri fašis
tai) šaukia savo suvažiavimą į Washing- 
toną ir ten, matysime, paskelbs, būk jie 
atstovaują kitą milijoną Amerikos lietu
vių! v

Meluoja vieni, meluoja kiti. Ir meluo
ja jie per akis!

Gal ir gerai, kad šitaip storai jie me
luoja. Tai greičiau priartins jiems pa
tiems galą.

Skelbdamiesi, būk jie atstovaują “mili
joną lietuvių” tie patys žmonės ryžtasi 
kalbėti ir lietuvių tautos vardu Lietuvoj. 
“Tarybiniųkai”, matyt, šitaip samprotau
ja: jeigu jau joti į pragarą — joti geru 
arkliu. Jeigu meluoti — meluoti dikčiai, 
kaip mokė Hitleris.

Jie non “išgelbėti” Lietuvą? Iš kur ją 
nori išgelbėti? Aišku: iš tarybinės san
tvarkos, kurią lietuvių tauta pasirinko.

Kada Lietuva buvo okupuota nacių, tai
paminėtosios tarybos pirmininkas šaukė: 
valio! Josios sekretoriaus laikraštis skel
bė tris sykius valio Hitleriui ir pranaša
vo, jog Lietuvoje naciai-okupantaii sukurs 
naujojo tipo žmogų!

Garbinę Hitlerį, džiaugęsi Lietuvos o- 
kupacija, tie ponai nusišpicavo politiš
kai, pasirodydami, kas jie per paukščiai.

Dabar, kai Lietuva tapo išvaduota, kai 
Lietuvos liaudis pradėjo atstatymo dar
bą, kai lietuvių tauta lengviau atsiduso, 
tai tie patys “tarybininkai” pradėjo sie
nomis laipioti iš nuogąsčio! Prisimygu
siai jie reikalauja Lietuvon įkišti tokią 
valdžią, kokios nori ne Lietuvos žmonės, 
Lietuvos liaudis, bet jie patys!

Ar verta aiškinti, jog tie ponai nieko 
•nepeš? Jie gali meluoti dar “storiau”, bet 
savo pasimojimų realybėn nepraveš. Jie 
turėtų atsiminti, jog mes gyvename po 
Krymo konferencijos, kurioje buvo pa
skelbtas obalsis, jog kiekviena tauta turi 
teisę’ spręsti savo ateitį. Jie privalo ne
pamiršti, jog lietuvių tauta dėl savo atei
ties tarė savo žodį dar 1940 metais!

•Laisve-—Liberty, ■ Lithuanian,Daily

Po gerai atlikto darbo, sėkmingai užbaigimo antrosios konferencijos, Churchill, 
Rooseveltas ir Stalinas smagiai pasikalba prie Livadia pąlociaus, netoli Jaltos, Kry
me.

I KAS KA RAŠO IR SAKO
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Končius tam pačiam straip
snyje reikalauja:

“Suteikite Lietuvos žmo
nėms atliekamus rūbus. 
Kiekviena parapija, B ALF 
skyriai, Susivienijimų kuo
pos ir kitos organizacijos 
rūbus priims ir pasiųs į 
B ALF sandėlį New Yorke.” 
(Amerika, vasario 16 d.)

Vadinasi, • BALF toliau 
rinks rūbus ir dės į sandė
lį, vietoj siųsti Lietuvos 
žmonėms!

Tai skandalas!

To Budo Tikėtasi
Londoniškė lenkų valdžia atmetė Kry

mo konferencijos pasisakymą dėl praplė
timo Lenkijos vyriausybės. Ta pačia pro
ga p. Arciševskis pakoliojo Tarybų Są
jungą ir Staliną. Tas ponas pareiškė, būk 
jis ir jo “valdžia” atstovaujanti Lenkiją.

To visko mes iš Londono dvarponių ir 
pilsudskininkų - fašistų tikėjomės. Jiems 
kitokio kelio ir nebeliko, kaip tik daryti 
tai, ką daro: plūsti Tarybų Sąjungą, 
bandyti prieš ją sukurstyt naują karą, 
kartot Goebbelso “argumentus.” Netenka 
nei aiškinti, kad tuo keliu eidami ponai 
Arciševskiai netoli nueis.

Pas lietuvius panašių tipų taipgi yra: 
lietuviški fašistai, Visokio plauko — “ka
talikiški” ir ’’socijalistiški”—smetonna- 

ciai.
Visų jų ateitis juoda. Visų ta pati da

lia!

Žmonių Juokinto jai
Klerikalų - socijalistų išperėtoji “A- 

merikos Lietuvių Taryba” susirinko 
Washingtonan pajuokinti žmones. Kaip 
Associated Press praneša, “tarybinin- 
kai” ten posėdžiavo net per tris dienas! 
Ką jie ten plepėjo — nepasakoma, bet 
mums ir be pasakymo gali būti aišku: 
koliojo Tarybų Sąjungą, Staliną, Palec
kį ir Churchillą.

“Tarybininkų” vardu kalbėjo tūla Ma
ty Kizis, pareikšdama, būk jie, ’’tarybi- 
ninkai” atstovaują ištisą milijoną Ame
rikos lietuvių!...

Kada asmenys griebiasi tokių kvailų 
melų, manydami, kad jų pagalba galėsią 
apdumti žmonėms akis, tai,aišku, bever
čiais pasilieka jų ir kiti žodžiai, netgi jei 
jie būtų ir 'teisingi (nors iš 'tų žmonių 
teisingą žodį sunku išspausti).

Paminėtoji jų taryba, kiekvienam su
prantama, iš tikrųjų neatstovauja nei de
šimtadalio to skaičiaus, kūrį jie skelbia! 
Ji atstovauja keletą klerikalų organizaci
jų, — tai ir viskas. Socijalistų organi
zaciją Amerikoje sudaro gal kokis pus
šimtis nudėvėtų politinių skarmalų, — 
taigi šie neturi jokios organizacijos.

Dėl Bretton Woods Nutarimų 
Užgyrimo

Prezidentas Roseveltas ragina Jungti
nių Valstijų kongresą juo greičiau už
gimti Brettton Woods konferencijos nu
tarimus. Kaip žinia, praeitaisiais metais 
Bretton Woods (N. H. valstijoj) įvyko 
tarptautinė konferencija, kurioje buvo 
pravesti tam tikri nutarimai dėl pokari
nio finansinio ir bendrai ekonominio ben
dradarbiavimo. Rašydama apie tai Vil
nis žymi:

Sulyg Bretton Woods konferencijos 
tarimais, vien Norvegija gautų pasko- 

’ los 12 milionų dolerių. Norvegija ga
lėtų užsisdkyti bovelnos tiek, kiek mū
sų 50,000 akrų jos duoda. Mašinerijos 
ji užsisakytų, kad darbo užtektų dau
geliui darbininkų. Apie 1,200 mūsų 
darbininkų dirbtų automobilius Nor
vegijai. Norvegija taipgi reikalaus 
daug gasolino, plieno produktų, mėsos 
ir tt.

Tai dar tik lašas didelėj jūroj. Pa
ėmus didesnes šalis, duodančias mū
sų šaliai užsakymus, kurių reikalavi
mai bus >dar didesni, matome, kad tai 
duotų darbo ilgiems metams mūsų ša
lies? darbininkams kaip industrijoj, taip 
agrikultūroj. Mūsų šalis, žinoma, taip
gi gaus iš kitų šalių sau reikiamos me
džiagos.

1' Štai kodėl Bretton Woods klausimas 
turi apeiti mums visiems. Tai reiškia 
mūsų kasdieninę duoną, tai reiškia pa
stovią taiką. Su Bretton Woods propo
zicijomis turime visi susipažinti ir aty- 
džiai tėmyt kaip jos bus svarstomos 
kongrese.

Aukokite Laisves 
Bazarui

>

Dienraščio Laisvės Bazaras įvyks kovo 
(Marčh) 16, 17 ir 18 dienomis. Bus Grand 
Paradise Salėse, 318 Grand St., Brooklyn, 
N. Y.

Dienraštis Laisvė yra visos Amerikos lie
tuvių dienraštis. Iš visos Amerikos laukiame 
dovanų dienraščiui Laisvei. Laisvės 'bazaras 
privalo rūpėti kiekvienam dienraštį Laisvę 
mylinčiam žmogui.

Dienraštis Laisvė rūpinasi įsigyti savo 
spaustuvei tinkamą namą. Remdami Laisvės 
bažarą, kartu paremkite namo ’įsigijimo rei
kalą.

KUNIGAS KONČIUS 
PRIE SAVO TRIKSŲ

Savo straipsnyje “Lietu
vių Tautos Kentėjimas” 
kun. J. B. Končius, Bendro
jo Amerikos Lietuvių Fon
do bosas, džiaugiasi, kad 
jie turį surinkę $20,000 ver
tės medikamentų ir $100,- 
000 vertės drabužių Lietu
vos žmonėms. Tai pusėtinai 
daug!

Ir.sako: “Kai tik bus lai
vas, šiuos dalykus išgabens 
į Lietuvą.”

Kokio gi laivo Končius 
laukia? Vienintelė įstaiga, 
kuri amerikiečių lietuvių 
pašalpą Lietuvos žmonėms; 
persiunčia, yra Russian; skaitome:
War Relief. Kiek mums ži- “Atjausdami Lietuvos ir jos 
noma, R. W. Relief laivai, žmonių sunkią būklę, mes 
kursuoja dažnai ir jų ne- j stengiamės jai padėti išsi- 
reikia laukti. laisvinti. Darbuojamės var-

Visi daiktai, kurie siun- go prispaustus .jos žmones 
čiami per R. W. R., turi sušelpti. Tuo tikslu mes tu- 
būti pristatyti į R. W. R. rime politiškų organizacijų, 
sandelį. kurios gyvai Lietuvos išlais-

tz j-i o j • iz j virtimo saskaiton darbuoja- Kodėl Bendrasis I< ondas ' t Tuo meg turime
savo , daiktus laiko ant Bend Amerikos Lietuvi 
Grand strytoBrooklyne? Ar, š l im^ Fond km.is . * 
tikisi; kad Grand atrytu L)i|nai .i8h,en| Lietuvos 
atplauks laivas i Fondo san- £mone* suše) J, (Tg g 
delį ir jų rubus ir mediką- • q d x J ’
mentus paims? ; Argi no/s b(jnt vįeno do.

Ar1 čia tik nebus kundlerio 'vertes pašalpos šis 
j Končiaus naujas triksas nu- ■ Bendrasis Fondas yra pa
gaminti visuomenę, kuri rei- siuntęs Lietuvos žmonėms? 
Ikalauja, kad Bendrojo Fon-įNe, nėra pasiuntęs. Tai ar 
do surinktos drapanos būtų i bereikia didesnės veidmai- 
pasiųstos Lietuvos žmonėms j nystės sakyti, kad “mes 
be jokio atidėliojimo? Ot, !darbuojamės vargo prispau- 
kunigas Končius laukia irlstus Lietuvos žmones su
jus laukite kokio ten laivo;šelpti”?
atplaukiant ir tylėkite! Taip ! Iki šiol Bendrasis Fondas 
išeina, ar ne? ;ne tik nesidarbavo Lietuvos

Nors surinktų drapanų, žmonių sušelpimui, bet dar 
nesiunčia Lietuvon, tačiau; visą šalpos darbą sabotaža-

VEIDMAINIAVIMAS BE 
JOKIŲ RIBŲ

SLA organe Tėvynėje

Kaip Veteranai Gaus Ūkėms Paskolas
GI Teisių Dilius padės ve

teranams apsigyventi ant 
ūkių, i Veterans Administra
tion po Brigadier General 
Frank Hines administruos 
šią federalę programą. Val
džia iki $2,000 paskolins pi
nigų veteranams įgyti ūkį.

Neseniai Veteranų Admi
nistracija išleido 29 puslapių 
knygelę patvarkymų kaslink 
šio reikalo. Čia paduodame 
tik svarbesnius punktus.

Paskola neviršys $2,000. 
Veteranas gali skolinti tiek 
pinigų, kiek jis nori, bet 
valdžia gvarantuos atmokėti 
tik iki $2,000, ar ne daugiau 
50 nuošimčių visos paskolos.

Ūkis turi būti Suv. Vals
tijose; arba- jos teritorijose.

Galima pirkti žemės Alas- 
koj. Veteranai bus ragina
mi ten vykti.

Veteranas turi įrodyti, 
kad jis bandys pasekmingai 
vesti ūkį. Miešto sūnus, ku
ris nori tapti ūkininku, ne
galės naudotis šia proga,

! bet veteranas, kuris gimė 
i arba gyveno ant ūkio, gaus 
i pirmenybę.

Kreditas ir finansinis sto
vis turi būti tinkami, kad jis 
galės pragyventi nors per 
pirmus kelis metus.

Ūkis turi būti gana dide
lis, kad atmokėdamas pasko
lą jis galės pats pramisti.

Jeigu veteranas jau turi 
i ūkį, jis galės skolinti pini- 
! gų pataisoms, įrengimams ir 
I sumodernizavimams. Jeigu 
jo nąmas bus ant ūkio, jis 
galės vartoti pinigus atmo
kėti morgičius arba kitas 
obligacijas.

Du arba daugiau vetera- 
|nų gali būti partneriais.

Vietiniai bankai gali pa
dėti veteranams pagaminti 

? aplikacijas dėl paskolų, pa
gal Servicemen’s Readjust
ment Law of 1944, bet rei
kia atsiminti, kad valdžia 
gvarantuoja tik iki $2,000. 
-'Paskola turi būti atmokė- 
ita. • . •’ ■ FLIS.
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Binghamton, N. Y.
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 20 kuopos susirinkimas 
įvyks kovo 9 d., 7:30 vai. va-

' kare, Lietuvių Svetainėje. 
Kviečiami visi nariai dalyvau
ti ir atsivesti naujų narių pri-

; rašyti.
Daug bus svarbių dalykų 

apdiskusavimui. Yra nutarta 
j rengti prakalbos kovo 16 d., 
j kalbės drg. A. Bimba. Prakal
bos bus su programa; kutarta

i kviesti LDS 6-tos kuopos dai
nininkių grupe, po vadovyste 
H. Pagiegalienės. Kaip visa

dos, taip ir kovo 16 d., jos 
■ šauniai sudainuos. Bus ir už
kandžių šiame parengime.

Drg. A. Bimba kalbės apie
i padėtį išlaisvintoje Lietuvoje 
ir kitus labai svarbius reika-

! lūs. Rengėjai visus ir visas 
kviečia dalyvauti ir išgirsti tei- 
sybę apie Lietuvą.

= • J.K.N.
==i Nutarimu Raštininkė.■ .1 Į-į ■» C

;vo. Ne tik ne vieno rūbo 
! Lietuvos žmonėms nepa
siuntė, bet dar tūkstančius 
rūbų tiesiog nuo jų sulaikė. 
Netenka juk abejoti, kad tie 
tonai drapanų, kuriuos Ben
drasis Fondas pūdo Brook- 
lyne sandėlyje, būtų buvę 
pasiųsti Lietuvon, jeigu jie 
būtų buvę aukoti per Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Ko
mitetą.

Studentė Florence žvirblytė 
buvo parvykus iš kolegijos, 

, kur ji yra kadete slaugė, apsi- 
į lankyti pas savo motiną M. 
Į Kazlauskienę ir patėvį J. Kaz
lauską. Vakacijose buvo tris 
savaites. Dabar eina pareigas 

i Binghamtono miesto ligoninėj.
Smagu buvo ją matyti. Ji yra 

i patenkinta savo mokslo profe
sija. Florence yra LDS 6-tos 
kuopos narė. Geriausios jai 
laimės.

J. K. Navalinskienė.

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KASK1AUC1US, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel. Humboldt 2-7964 
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APTINGĘS, SUSTINGĘS 
— TAI IR NESVEIKAS.

Drauge gydytojau, aš ne
žinau, kas čia man pradeda 
darytis. Aš esu vyras 56 me
tų, 5 pėdų ir 6 colių, 175 
svarų. Jau kelinti metai; 
kaip nebesijaučiu gerai. Gal 
tai kartais ir nuo darbo. 
Nusisėdžiu labai prie maši
nos.

Man paskauda strėnas ir 
; lyg kad jos sustingę. Pasi
lenkti neduoda ir stiprumo 
to nebėra. Dažnai suima ko
jas mėšlungis tampyt. Mie
gu prastai. Širdis dažnai lyg 
kad sukruta nemaloniai ir 
smarkiai pradeda mušt. Ne
ilgai. Taip užeina ir naktį. 
Ir viduriai man iškelti, ne
paslankūs. Galva sunki ir 
lyg ko liūdna ar baisu. Kai 
skaitau, greit užmirštu, ir 
taip bet ką užsimirštu. Gal 
jau senatvė. Gal man ką pa
tartumėt. Taip neramu vi
sam. Iš kalno dėkui.
Atsakymas.—

Trumpai, bet sklandžiai ir 
! aiškiai Jūs, Drauge, patei
kė! sudėtingą savo trūkumų 

■ vaizdą. Sakote, gal senatvė, 
s Nebūtinai. Senimas (senėji
mas) neapsklembiamas žmo-1

į sterna. Raumenų valdomų, 
mūsų valios ir noro kontro
lėje ir raumenų savaimingų, 
autonominių nervų kontro
lėje — tai organų, liaukų ir 
vidurių.

Visiems raumenims būti
nai reikia judėjimo, mankš- 
tymo, miklinimo. Tatai išju
dina viso organizmo maši
neriją, gaivina, stiprina, 

! normuoja medžiagų apykai
tą, kraujo bėgiojimą ir visą 
muzika.

Issinerkite, Drauge, is to 
nelemto sustingimo. Pradė- 

; kite tuojau ir sistematingai 
miklinti raumenų grupes, 
gimnastikuoti. Taip kaip 
vaikus moko gimnastikos 
mokyklose. Tuoj iš pat ryto 
gerai pasimankštykite bent 
po 10-15 minučių. Paskui 
tuoj grįžę iš darbo. Ir kai 
gult einate. Sekmadieniais 
ir dyklaikiais dar ir daž
niau.

Gimnastika Jums po tru
putį atgaivins ir -pajaunins 
visą organizmą. Tai yra pa
matinis fizinės lavybos 
(physical culture) dėsnys. 
Niekuo nepavaduojamas 
dėsnys. Nusispręskite kietai 
ir praktikuokite gimnasti
ką.

gaus amžiaus metų skai
čium. Kitas metais dar tebė
ra jaunas, bet organiniai 
jau senas. Ir atvirkščiai. Es
ti jau gerokai pagyvenusių, 
šeštą ir septintą dešimtį va
rančių, o tebėra pusėtinai 
jauni ir miklūs.

Gyvenimo būdas, ipapro- 
čiai, Drauge, labai daug čia 
įsvaros padaro. Visų sveika
tingumo punktų čia nesumi
nėsiu. Bet vieną pačių svar
biųjų sveikatos veiksnių 
nors trumpai, bet storai čia 
noriu pabrėžt, netik Jums, 
Drauge, bet ir visų, visų 
naudai.

Sutingot Jūs, Drauge, su
stingo!, nusisėdėjot, šukėm-; 
pėjot! Va kur bėda ir nelai-! 
mė' ir liga. Gamta nepaken
čia stagnacijos ir sutingimo. 
Ir ji neatlaidžiai baudžia 
už laužymą jos pamatinio į- 
statymo.

Gamta mus visus apdova
noja sudėtinga raumenų si-

Bridgeport, Conn.
Įdomūs A. Šoliunienės 

Įspūdžiai
Nepažįstu draugės A. šo- 

i liunienės asmeniškai, vienok 
norisi tarti žodis-kitas dėlei 

! jos tilpusių įspūdžių — vasa
rio 12 ir 13 dd. Laisvės laido- 

i se.
Įsitikinęs, jog didžiuma 

Į Laisvės skaitytojų mėgsta 
■ įspūdžius skaityti labiau, ne- 
i gu bile kokius kitus raštus. 
; Tačiau, apgailėtina, kad ne vi- 
; siems pavyksta įdomiai įspū
džiai parašyti.

Bet draugės A. šoliunienės 
įspūdžiai, kad ir neilgi, vie
nok mintis sukoncentruota 
puikiai — dalykai perstatyti 
vaizdžiai ir Sklandžiai.

Vargiai kas net iš mūsų pro
fesionalų galėtų geriau per
duoti savo įgytus kelionėse 
įspūdžius, kaip kad perdavė 
draugė A. šoliunienė.

Dzūkelis.
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pasiuntė savo armiją į Len- Rusų Kareiviai Laimėjo Septynių Melų Karei. 
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aetijos pasienyje. - T7" A
Rusų armija būtų galėjusi i A į t- f J / Ai L A' A3

permaršuot per Rytinę Prū- O “ * V 1 v- |
siją, pasiekt Odro upę ir į-1 « t ■ g fe I ik /j. -■ ■MMĮ
statyt karalių Fridrichą į |p|< :
kritišką padėtį. Bet rusų ko-' 'j|įĮ ■
mandierius Apraskinas gai- | . IBI
savo, 
ka partija 
ingių ambasadorius 
liams. 

Žymiausi prūsiškos parti- i 
jos žmonės buvo sosto įpė
dinis, busimasis caras Pet- ■ 
ras Trečiasis ir jo vokietė j 
pati, busimoji Rusijos carė i 
Katrė Antroji. Apie tą jų

Vokiečiai niekuomet ne
užėmė nei Maskvos nei Pet
rapilio - Leningrado, bet 
rusai buvo paėmę Berlyną 
pirm 185 metų. Tai buvo lai
ke Septynių Metų Karo. O 
tas karas sekamai išsivystė:

Prūsijos karalius Fridri
chas Antrasis sudarė gerai 
išlavintą, didelę, puikiai gin
kluotą armiją. Jis be karo 
paskelbimo užpuolė ir atplė
šė nuo Austrijos Sileziją. 
Franci jos valdžia tada pri
tarė Fridrichui, ir dauguma 
europinių valstybių pripaži
no Prūsijai Sileziją.

1756 metais Fridrichas į- 
siveržė į kitas Austrijos 
provincijas — Saksoniją ir 
Bohemiją (arba čechiją).

Rusijos Karo Paskelbimas
Rusija buvo Austrijos są-

kaip norėjo “prūsiš-
Petrapilyje ir

Wil-

jungininke ir tais pat me- sąmokslą su vyriausiu ko- i 
tais paskelbė karą Prūsijai, i mandierium Apraskinu ta- !

da rašė Franci jos ambasa- • 
dorins Petrapilyje.

Fridrichas iš pradžių vadi
no rusų armiją tiktai “lau
kine maskolių gauja” ir sa
kė: ”Jie niekados neatsilai
kys prieš tvarkiai organi
zuotą kariuomenę.” Bet kai 
Fridrichas kovoje susidūrė 
su jo vadinta “mizerna ru
sų kariuomene,” jis dejuo
damas kitaip prabilo. Tada 
jis sakė: “Tuos rusus gali
ma užmušti, bet niekuomet 
negalima jų sumušti.”

Prie Rusijos ir 
dar prisidėjo Francija. Bet slaptai tarnavo 
šie trys sąjungininkai tarp už pinigus, 
savęs kivirčijosi, o tuomi1 
Fridrichas naudojosi.

Klaipėdos Užėmimas ir 
Priešų Paleidimas

Generolo Fermoro vado
vaujami, rusai 1757 metais 
liepos pradžioj apgulė Klai
pėdą ir lengvai ją užėmė. 
Bet Fermoras sugrąžino i

Armija grumiasi linkui

KMKT1I RTOlft UŽlM’r’j
®-----------------------------

pulkų į pagalbą mėsinėja- 
miems rusams. Tuomet pa
tys pulkai, be aukštosios ko
mandos įsakymo, metėsi ko
von. Per ketvertą valandų 

. prūsai liko supliekti, “ėmė 
trauktis atgal, o paskui, tar
tum persigandę, sumišę gal
vijai, leidosi galvatrūkčiais 
bėgti”, — rašė Andrius Bo
lotovas j rusų fronto kores
pondentas.'

Taip rusai ir laimėjo gar
sųjį Gross - Jaegersdorfo 
mūšį, nepaisant tokių savo 
vadų, kaip Apraskinas ir 
Fermoras.

Bolotovas sekamai apra
šo, kaip rusų likučiai gynėsi 
po to, kai prūsai iškapojo 
kai kuriuos netikėtai už
kluptus rusų pulkus:

, “Vienam kareiviui buvo 
nukirsta dešinė ranka, tai 
jis, kairėje kardą laikyda
mas, gynėsi, kuomet priešai 
visomis pusėmis jį puolė. 
Kitas kareivis, vos begalė

damas pastovėti, pilnas žai
zdų ir visas kruvinas, atsi
rėmė į medį ir vis atmuši- 

~!nėjo priešus, kurie stengėsi

Karaliaučiaus. Paveikslas trauktas vienameRaudonoji
Prūsijos kaime. Neužilgo Raudonoji Armija nukirto visus kelius, vedančius j Prū
sijos sostinę. Šiandien Karaliaučius1 tebėra nepaimtas, nors jau seniai apsuptas.

Komandos Apgauti Rusai ir 
Gr.-Jaegersdorfo Mūšis.
Rugpjūčio pradžioj rusai 

Fridrichui buvusius Klaipė- i užėmė Gumbinę ir Inster- 
doj apgultus vokiečius. To-i Maršuodami linkui 
liau buvo įrodyta, jog gen. ! Karaliaučiaus, jie staptelėjo

Prasti Buvo Rusų Armijos 
Įrengimai ir Vadai

Rusų armija tada buvo 
prastai ginkluota. Jos raiti
ninkams trūko arklių. Rusų 
oficieriai buvo tik iš ponų- 
bajorų ir blogai išlavinti ka
rui. Kiekvienas oficierius i 
turėjo po dešimtį vežimų 
savo daiktams vežti; o vy- ! 
riausiojo komandieriaus ge-i 
nerolo Stepo Apraskino | 
manta buvo vežama keliais 
šimtais vežimų. Netikęs bu
vo medikalis skyrius sužeis
tiems ir sergantiems ka
riams gydyti.

Kareivių Narsa
Bet rusų kareiviai, dau

giausiai rekrutuoti valstie
čiai, buvo patrijotai. Jie lai
kė šventa pareiga ginti sa
vo tėvynės garbę ir saugu
mą. Nors jie buvo nekaip iš
lavinti ir blogai vadovauja
mi, tačiaus rusų pėstininkai 
su savo drąsa ir pasiryži
mu sudarė baisią jėgą. O 
rusų artilerija ir tada buvo 
bent tokia gera, kaip vokie-

• Austrijos’Fermoras pirm to ir po to ties Gross-Jaegersdorfo kai- 
vokiečiams mu- Bpusai urnai užpuolė, 

'Į sunaikino rusų sargus ir 
pasitraukė. Kai kurie žeme
sni rusų vadai sakė, reikia 

Vyriausias rusų koman- ; surikiuot mūsų armiją ir pa- 
dierius Apraskinas beveik ruošt ją mūšiui, nes po nak- 
nieko neveikė. Petrapilyje ties prūsai, turbūt, darys ti- 
buvo siūloma net atlygini- ■ krą ofensyvą. Bet vietinis 
mas tam, kas suras, kur | jų komandierius gen. Fer- 
yra rusų armija, kad apie moras nusišypsojo ir užreiš- 
ją nieko negirdėt. kė, kad nieko tokio nebūsią;

jis siūlė ant rytojaus tik iš
sijudinti ir taip sau maršuo- 
ti. Vyriausias komandierius 
Apraskinas sutiko su Fer
mom.

Kai tik rusai, neprirengti 
mūšiui, pradėjo maršuot il-

Armijos ‘Paj ieško j imas”

Jankiai (amerikiečiai) sveikina Raudonosios Armi
jos laimėjimus. Kai jie užėmė Vokietijos miestą Bra- 
chelen ir išgirdo apie Raudonosios Armijos žygius ry
tų fronte, iškėlė tą užrašą.

1760 M

Rusija tada turėjo 128,- 
000 vyrų armiją, o Prūsų 
Fridrichas — 227,000 vyrų.

Gaišavimas ir Intrigos 
Sostinėje

Rusų komandieriai išlau
kė pusę metų nuo karo pa
skelbimo, iki pradėjo žygius 
1757 metais. Anglijos amba
sadorius Petrapily j įkalbėjo 
Rusijos sosto įpėdiniui Pet
rui ir jo vokietei pačiai Kat
rei, kad stengtųsi sulaikyti 
valdžią nuo karo veiksmų 
prieš Prūsiją. Ta porelė pa
sistengė. Anglijos ambasa
dorius ir Fridricho agentai 
lindo su paparkais ir pas 
Rusijos premjerą Al. Bestu- 
ževą, kuris nuo pirmiau 
bendradarbiavo su, Prūsija.

Bet carė Elzbieta vis tiek

Francūzų Pardavimas ir 
Rusų Ištraukimas

Kai rusai sumušė Fridri
chą prie Gross-Jaegersdor- 
fo, francūzai tuo tarpu su
kirto Hanoverio vokiečius 
ir prūsų talkininkus anglus, 
suėmė juos ir įsiveržė į Sak
soniją. Franci jos valdžios 
vadas, kunigaikštis Riche
lieu, po tų nelaimių prū- . 
sams, priėmė Fridricho pa
siūlymą ir padarė su juom 
pertaiką (paliaubas) iki 
1758 metų gegužės 1 d. Pas
kui buvo įrodyta, kad Ri
chelieu už tai gavo didelius 
pinigus.

Rusų komandierius Apra
skinas nesivijo supliektą 
Fridricho armiją, tik pada
rė kelis tuščius manevrus 
ir ištraukė savo kariuomenę 
iš Prūsijos atgal į Lenkiją. 
Dėl to per visą Rusiją per
sirito protestų ir pasipikti
nimo banga.

Apraskinas pasakojo, kad 
maisto stokavę ir daugelis 
jo kareivių sirgę; todėl, gir
di, jis turėjęs pasitraukti.

Bet Restovas savo Istori
niuose Atsiminimuose apie 
Septynių Metų Karą parodo 
kitą priežastį, kodėl rusų 
komandierius pasitraukė. 
Restovas rašo:

Carukas Išdavikas
“Carės Elzbietos sveikata 

buvo baisiai pakrikusi, ir 
daugelis laukė jos mirties. 
Didysis kunigaikštis Petras 
Feodorovičius (sosto Įpėdi
nis) buvo prisirišęs prie 
Prūsijos karaliaus ir labai 
bijojo, kad kas bloga tam 
karaliui neatsitiktų... Tai jis 
ir įkalbėjo grafui Bestuže- 
vui (Rusijos premjerui) 
tuojau atšaukt rusų armiją 
iš Prūsijos.”

Paskiaus ir pats prūsų 
Fridrichas pripažino, kad 
Apraskinas tarnavo Prūsi
jos reikalams, ištraukdamas 
savo kariuomenę iš jos že
mės.I
Apraskinas ir Bestužcvas 

Areštuoti
Fridrichui buvo duota lai- 

!ko atsigauti. Tad jis žiau
riai sumušė francūzus prie 
Rosbacho, o paskui supliekė 
austrus ties Leuthen.

Carė Elzbieta įsakė areš
tuoti vyriausią rusų koman- 
dierių Apraskiną ir premje
rą Bestuževą. Apraskiną a- 
popleksija užmušė prieš tei
smą. Bestuževas tapo nu- 

i smerktas mirti, bet mirties 
bausmė tapo pakeista ištrė
mimu į vieną iš jo dvarų.
Naujas Komandierius Taip 

Pat Prūsų Tarnas.
Vietoj nusmerkto Apras

kino buvo paskirtas Fermo
ras kaipo vyriausias rusų 
komandierius, nes carė Elz
bieta nežinojo, kad ir Fer
moras tarnavo Prūsijai už 
pinigus. Bet iš pradžių jis 
dėl svieto akių vis tiek turė
jo ką nors daryti. Rusijos 
armija sugrįžo į Prūsiją. I- 
vano Saltykovo ir Petro 
Rumiancevo vadovaujami, 
rusų pulkai 1758 m. sausyje 
paėmė Karaliaučių. Netru
kus buvo užimta ir visa Ry
tinė Prūsija. Saltykovas ir 
Rumiancevas buvo teisingi 
patriotiniai rusų karininkai.

Rusų komanda vėl sustab
dė žygius, ir tik birželio 
mėnesį pradėjo ofensyvą.

(Tąsa 5-tame pusi.)

; rusus. Rodėsi, kad rusai vi-, jį nukirsti. Trečias, kriok-' 
! si bus iššaudyti ir iškapoti. Į damas kaip liūtas, prakirto 
į Bet per žūtbūtinę kovą_ jie, raįa .apsupančių jį priešų, 

nors jo veidas buvo kraujais 
paplūdęs. Ketvirtas ištraukė 
ginklus iš rankų tiem, kurie 
buvo jį nuginklavę, norėda
mi jį suimti, ir stengėsi nu
kauti priešus jų pačių gink
lais. Penktas, užmiršdamas, 
kad jis vienas teliko, su dur
tuvu puolė būrį priešų, pa
siryžęs visus juos išbadyti. 
Šeštas, sunaudojęs visas sa
vo kulkas ir paraką, plėšė 
užmuštų priešų krepšelius 
ir šaudė prūsus jų pačių 
kulkomis.”

po kiek laiko atsigriebė iri 
privertė prūsus truputį pa- j 
sitraukt. Paskui prūsai su 
naujomis didelėmis jėgomis 

įga, išsidriekusia eile vyrų ir j puolė rusus ir padarė jiems 
vežimų, tuoj prūsai per tir-1 daug nuostolių. Rusai gynė- 
štą ūkaną netikėtai užpuolė si, kaip liūtai, ir sulaikė vie-

toj; bet tebeliepsnojo atkak
lus mūšis be persilaužimo.

Tuo tarpu du rusų grena
dier. pulkai buvo paslėpti ir 

tikrai ■ bergždžiai laikomi miške.
; komandie- 

rą—gauna mušt, neina į ka- i rius Apraskinas nei genero- 
rą — gauna mušt; iš vie-Jas Fermoras nešaukė _ tų 
nos pusės talkininkai, iš an-1 
tros naciai smogikai jiems 
teutonišką kailį lupa!

Krienologija
Vokiečiai dabar

tragiškoj padėty: eina į ka-|Nei vyriausias

Amerikoj Jurgį geriausia 
pažįsta pagal Stetsono ke
purę.

Pr. Krienas

I --------
Tinginystė priartina se- i

Duok naciškai kiaulei ra
gus—ji visą svietą išbadys.

Klausimus, kurių neišriša 
žmonės, — išriša laikas.

Siauraprotis mato vien tik 
blogąsias puses.

Kai kurie ženočių reika- 
kalai beveik patys susitvar
ko, bet kai kurių kitų nei 
“kipšas” negali sutvarkyt.

natvę ir visus jos reuma
tizmus.

Sužeisti amerikiečiai kariai J. V. kontratakoje ant 
Wingen, Francijoj, guli ravuose laukdami nugabenimo 
j karo lauko ligoninę.

KAS YRA BRANGIAU Už P1NIGUS-A1SKINA GALVOČIAI IR KRIENAS
Laikas už pinigus bran

gesnis. Ko gi verti būtų vi
so pasaulio turtai, jeigu mes 
neturėtum laiko jais naudo
tis!

Nėra pasaulyje galybes, 
kuri sugrąžintų pamestą lai-

Žmogaus dvasia panaši į 
malūno girnas, — aiškina 
Liuteris. — Papylus rugius, 
girnos mala ir grūdus į mil
tus paverčia. Bet jeigu ru
gių neužpilsime, tai, sukda- 
mosios, girnos pačios save 
dildys. Tą patį laikas daro 
su žmogum: nenaudosi jo, 
—jis tave; sunaudos.

Laiko yra daug — visa 
amžinastis, blogumas tik ta
me, kad mums po labai 
menką jo šmotelį teatmie- 
ruojama. — Žemaitiškas 
Konfucijus.

Vienos mūsų gyvenimo 
valandos išeina reikalams, 
antros tampa kitų pavogtos, 
o trečios nematomai pras
lenka, — pastebi Seneka.Tiktai tinginiai skundžia

si stoka laiko savo pareigom 
atlikti. Iš tikrųjų gi, žmonas 
visuomet turi pakankamai 
laiko atlikti tą, kas jiems

Dažnai žmonės sako: lai
kas — pinigai. Laikas ir už 
pimgUS b V 0,1 UCDJUŪ,   Iftl lUllW aVlllYVl UCį,
pats gyvenimas, — pastebi i patinka. Čia ne stoka laiko, 
L»ebbock. ! bet valios menkumas, — sa-

-------- ko Lebbock.
“Praleistos minutės nei; --------

patys amžiai negali sugrą
žinti” — sako Šilleris.

svarbesnis, — tai

Tinginystė laiko nebran
gina. Didžiausias laiko eik
votojas yra tinginystė.

Dantės žodžiais: “Sugaiš
to laiko labiausia gailisi tie, 
kurie žino jo vertę.”

Laikui galima atsidėti ir 
galima laiką atsėdėti.

Atiduokit savo laiką dar
bui, tyrinėjimui, mokslui, 
amatams, menui, veikimui, 
kovai už geresnį žmonijos 
gyvenimą, išmintingiem pa
silinksminimam — ir jums 
nebeprisieis nuobodžiauti.

Laikas' yra teisingumo 
brolis; jis išduoda ir nubau
džia kriminalistus.

Laikas išriša visas prob
lemas; laikas ir daugeliui 
pro-nacių užčiaups purvinas 
burnas.

Laikas pagelbės naciams 
atsilyginti už padarytą pa
sauliui žalą, — pagelbės, 
bet, anaiptol, jiems baus
mės nepalengvins!

Kas skundžias nuobodumu 
ir nežino, kur savo laiką dė
ti, tas nemato gamtos su 
daug neišrištų klausimų.

Visa prigimtis šaukiasi ir 
prašosi ją tyrinėti — iš kur 
lelijos gauna savo grožį; iš 
kur rožės gauna savo stebė
tiną kvapą?

Pr. Krienas.
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Kaip Berknas Buvo Pirmą I 
Kartą Rūsy Užimtas

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
Tada rusai apgulė prūsus

Palaikė j Tvarką į
Austrai buvo pradėję plė

šti Berlyną, bet rusai juos 
sustabdė. Pats Fridrichas 
paskui pripažino, kad rusai 
“išlaikė puikią tvarką”, ta
riant jo paties žodžiais.

Rusai būtų galėję laikyt 
Berlyną savo rankose, kiek 
tik norėję; bet vyriausias jų 

! komandierius Saltykovas 
: buvo nedrąsus, o gen. Fer- 
'moras — parsidavėlis; todėl 
jie ir apleido Berlyną 1760 
m. spalio 13 d. Girdi, davėm < 
prūsams gerą pamoką, ir to 
užteks. Berlyno vartų rak
tai buvo pasiųsti į Petrapilį 
ir padėtį tenaitinėje Kaza- 
niaus katedroje.

Vieton Saltykovo buvo 
paskirtas naujas vyriausias 
komandierius Buturlinas* 
Bet ištisus 1761 metus jis 
nieko neveikė, tik vargino 
savo kariuomenę bergž
džiais mai’šavimais. Ru- 
mianęevo vadovaujami rusų 
junginiai, tačiau, apgulė ir 
paėmė Colbergą, tvirtovės 
miestą Pom.eranij.oj; suė
mė 3,000 prūsų ir 146 pat
rankas. Tada iš Colbergo jie 
galėjo nušluot visą Pomera
niją.

Generolas Totlebenas bu
vo nusmerktas mirti, kaip 
rusų pardavikas. Daugelis 
kitų Fridricho, šnipų tapo- 
išravėta iš rusų tarpo. Gre
ta gerų jaunų komandierių 

į Rumiancevo ir Černyševo, 
tarp Austrijos ir Rusijos, pasirodė ir garsusis Suvo-

KAIP POLICININKAS ŽUKAUSKAS 
NUŠOVĖ SAVO MEILUŽĘ

richas surinko visas galimas 
vokiečių-prūsų jėgas ir ata-

WATERBURY, CONN.

Kuestrine ir įsiveržė į Po- ^avo ru?ws m- ^Po
meraniją. Rumiancevo va- f10 12 d. prie Kunersdorfo 
dovaujami būriai paėmė; ^ail310, Mūsis buvo labai j- 
strateginį punktą Drieseną. veržtas. I rusai prasilauzė j 1 
Apgula prieš Kuestriną i'u-;r}įs^ uzpuKari- Bet rusai ne-< 
sam gerai vyko. Bet kai tik sitrauke. I o patim I ridri- j 
Fvirlninhna no«»^a oh Q9 _ «hU kl’ltO du arkliai.Fridrichas pasirodė su 32,- 
000 prūsų, tuoj rusų koman- 
dierius Fermoras atšaukė 
savo kariuomenę nuo Kues- 
trino ir pasitraukė į pozici
ją arti Zorndorfo kaimo, 
nors Fermoras turėjo 42,000: 
rusų armijos. Fridrichas! 
gabiau manevravo už rusų' 
komandą, prasiveržė į jų už- i 
nugarį ir privertė rusus pa
sitraukt į pavojingą pozici
ją. Įvyko neapsakomai žiau
rūs mūšis. Fridrichas per
metė frontan daugiau savoj 
pėstininkų ir raitininkų.

Rusai iš pradžios turėjo 
tiktai gintis, bet jie atsilai
kė ir visu įtūžimu puolė 
prūsus; sukirto geriausią 
Fridricho kariuomenę; vos 
nenukovė Fridrichą ir suė
mė jo padėjėją. Prūsai vėl 
savo karaliaus akyse “bėgo 
kaip galvijai”, vienas per ki
tą, rašo Bolotovas. Karalius 
keikė prūsus. Abidvi armi
jos po mūšio, tačiaus, pasi
liko tose pat pozicijose, kaip 
ir pirm jo.

Vokiečių Barbarizmas.
Po Zorndorfo mūšio vo

kiečiai plėšė sužeistuosius 
rusus ir laidojo juos kartu 
su negyvaisiais, kaip rašo 
prūsų kapitonas E. Aren- 
holtz savo Septynių Metų 
Karo Istorijoj. Jisai sako: . ę;—--J J i Fermorui marsuoti į Ber-

! lyną. Vienas iš Fermoro pa
dėjėjų buvo vokiškos kilmės 

užkasti? Veltu" šie nelaimiu- generolas Totlebenas Po 
metų pasirodė, kad lotlebe- 

jnas palaikė nuolatinius su- 
'sisiekimus su prūsų kara
lium Fridrichu. Bet vienas 
i rusų korpusas buvo vadovy- 
| bėję teisingo komandieriaus 
j Zacharo Černyševo*

Apie mūšio žiaurumą ši
taip rašė Bolotovas:

“Mūsų kariai baisiai ir 
nuolat skynė priešus ugnim 
iš šautuvų ir patrankų; mū- 

!$ų šrapnelės krito ant jų, 
kaip lietus... Net patys prū- 

Įsai rašė, jog rodėsi, kad ru
sai buvo sugulę eilėmis, lei- 

i do prūsams pereit per juos, 
kaip per lavonus, o paskui 
pašoko ir šaudė priešus už- 
nugarin.”

Persigando prūsai ir su- 
imišo. Bėgdami, jie paliko 
savo pulkų vėliavas ir pa
trankas. Ištisi jų pulkai pa
sidavė rusams. 30,000 gyvais 
išlikusių prūsų iškinko ir 
išsislapstė po miškus. Frid
richas, desperacijon įpuolęs, 
rašė savo draugui Finkens- 
teinui: "Gailiuosi, kad aš 
dar gyvas. Iš 48,000 vyrų 
armijos pas mane teliko tik
tai 3,000. Bet ir tie patys 
bėga...”

Ėjo diplomatiniai kivirčai j
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'Fridrichas rinko naują ka- i}’ov.aį Anglija, matydama, r
•_______ ____• __ 4..... 1 kad Fridrichas visai nraki- .! kad Fridrichas visai praki- 

j šo, nustojo davus jam po 
buvo bergždžiai išlaikyta. 12,500,000 dolerių paramos 
Vyriausias komandierius ! 
Saltykovas sirgo.

Berlyno Užėmimas
Tad carė Elzbieta įsakė

: riuomenę namie ir svetur 
Rusų armija kelis mėnesius

“Daugelis sunkiai sužeis
tų rusų buvo sumesti į duo
bes kartu su negyvais ir

gieji stengėsi išlįst iš lavonų 
tarpo ir pakilt; jie buvo ap
mesti kitais lavonais ir taip į 
įkalinti baisiame kape.”

Fridrichas po smūgio ties 
Zorndorfu, jieškojo taikos' 
su Rusija. Bet care Elzbie-: 
ta nesitaikė. Rusų koman- : 
dierius Fermoras, tačiau,: 
nieko neveikė ir tik stovyk-1 
lavo Rytinėje Prūsijoje. 
Finišai tuo tarpu vėl nuvy
ko plėšti Austriją.

Kilo pasipiktinimas prieš 
Fermorą Petrapilyje ir pa
čioje armijoje. Nauju ko- 
mandierium tapo paskirtas 
P. S. Saltykovas, bet jo pa
dėjėju, deja, paliktas tas 
pats Fermoras, susižinąs su 
prūsais. Kai dėl Saltykovo,. 
tai jis buvo nelabai gabus 
karininkas, tačiau teisingas 
žmogus ir patriotas.

Pergalė ties Palzigu
Liepos pradžioj rusai per

ėjo Warthos upę, ir liepos 
28 d. įvyko smarkus mūšis 
ties Palzigo kaimu. Prūsų 
buvo abelnai tiek, kaip ir 
rusų. Prūsai tapo supliekti 
ir tolyn nuvyti. Generolas 
Saltykovas savo raporte, 
tarp kitko, pranešė: “Dau
gelis mūsų nesunkiai sužeis
tų, kareivių nešė sunkiai su
žeistus. priešo kareivius iš 
kovos lauko. Mūsų karei
viai davė jiems duonps ir 
vandens, nors patiems mū
siškiams labai reikėjo duo
nos ir vandens.”

Frankforto Raktai
Saltykovo komanduojami, 

rusai rugpjūčio pradžioje 
užėmė Frankforto miestą, 
vakarinėje Odro upės pusė
je) 32 mylios nuo. Berlyno. 
Miesto vyriausybė atidavė 
rusams Frankforto raktus, 
kurie ir buvo pasiųsti į Pet
rapilį.

• Kunersdorfo Pergalė
’ Tuo tarpu 18,500 austrų 

atėjo, talkon rusams. Frid-

per metus. Nusiminęs Frid
richas kalbėjo apie nusižu
dymą ir visuomet nešiojosi 
nuodų bonkutę.

Prūsų Patronas Užima 
Rusijos Sostą

Fridrichą išgelbėjo tik ca
rinės atmainos Petrapilyje. 
Mirė care Elzbieta 1762 m. 
m. sausio 5 d. Sostą užėmė 
Petras Trečiasis. Naujasis 
caras tuojau pasiuntė grafą 
Gudovičių pareikšt draugiš
kumą Fridrichui. Kovo mė-

i Zacharo Černyševo. Nors nesi tapo pasirašyta pertai- 
i Fermoras ir Totlebenas tik ka. Fridrichas buvo pasiruo- 
i dėl visa ko turėjo judėti lin-pęs palikti Rusijai visą Ky
kui Berlyno, bet jų kareiviai | Prūsiją, kad tik galėtų 
ir saržentai štukų nemėgo,' pasilaikyti Berlyno proym-1 

1 ir Berlynas buvo paimtas 1 Brandenburge ir kitur 
1760 m. spalio 10 d.

Be Černyševo žinios, kiti I 
komandieriai davė Berlynui I - 
labai lengvas sąlygas. Iš 
pradžios buvo reikalaujama, 
kad Berlynas sumokėtų ru- 
saiųs 4,000,000 thalerių, bet 
gen. Totlebenas sauvališkai 
numušė kontribuciją iki 1,- 
500,000 thalerių. Turėjo bū
ti susprogdintos kareivinės 
ir tūli kiti įrengimai. Bet 
Fermorai ir Totlebenai pa
sirūpino, kad patys vokie
čiai sunaikintų Berlyno pa
rako sandėlį; todėl rusai ne
turėjo kuom sprogdinti kitų 
karinių įrengimų.

Pamoka Berlyno 
Laikraštininkams

Visi Berlyno laikraščiai 
be galo, be krašto šmeižė ir 
niekino rusus, iki šie atėjo. 
Tad: rusų generolas Černy- 
ševas įsakė visiems tokiems 
laikraštininkams susirinkt 
Lustgarteno aikštėje. Dvi 
rusų kareivių eilės buvo sur 
statytos, su beržinėmis ryk
štėmis ir 1 a i k raštininką! 
nuogai nurengti,, pirm va
rant juos per kareivių Še
re ngą. Jau reikėjo pradėt 
“gazietninkus” plakti, bet 
rusų oficierius liepė sustot 
ir pareiškė, kad šį kartą at
leidžiama jiem bausmė, bet, 
sako, neužmirškite, kad 
Rusijos ranka vėl gali jus 
čia pasiekti. Buvo juoko su
sirinkusiai miniai bežiūrint, 
kaip “gazietninkai” drebė
dami vėl maustėsi apatinė
mis kelinėmis.

žiemius ir vakarus.
Petro Trečiojo Dovana 

Fridrichui
Bet Petras Trečiasis su

grąžino Fridrichui Rytų 
Prūsiją ir visas rusų užka
riautas žemes. Dar daugiau. 
Jis pasirašė karinę sąjungą 
su Fridrichu. Nusmerktam 
gen. Totlebenui buvo atleis
ta bausmė. Prūsų ambasa
dorius Holtz pradėjo vaidin
ti vadovaujančią rolę nau
jojo caro palociuje.
Katrė Soste, ir Fridrichas 

vėl Galioje
Dėl to subruzdo rusų ari

stokratai, Petro pati, vokie
tė Katrė nekentė savo vyro. 
Jinai padarė sumoksią su 
rusų didikais, nuvertė Pet
rą ir įlipo į sostą, kaipo ca
re Katrė Antroji. Jinai buvo 
prispirta panaikint karinę 
sąjungą su Prūsija, tačiau 
Katrė patvirtino pačią tai
kos sutartį su Fridrichu.

Visos Aukos Veltui
Visa. rusų, kareivių, dįdyy- 

rybė, visos jų. kančios ir 
mirtys buvo vėjais paleistos.

Dar ir praeito pasaulinio 
karo metu vokiškoji partija 
caro Mikės pastogėje, Pet
rograde ir armijos koman
doje suruošė rusams žiaurią 
tragediją.

O ką rusai gali su teisin
ga vadovybėj tatai: parodo 
Raudon. Armijos žygiai, 
Jos laimėjimai tikrai nebus 
vėjais paleisti.

Buvęs Policistas Žukauskas 
Nuteistas Miriop

Vasario 8 d. pasibaigę teis
mas, kuris tęsėsi nuo sausio 
24 d. Sprendimą dare ne 
“džiūrė,” bet trys teisėjai: 
Frank P. McEvoy iš Water
bury, John Hamilton King iš 
Willimantic ir Howard W. 
Alcorn iš Suffield ir tai buvo 
aukštesnis l(Superior) teismas, 
teisė buvusį policininką Fran
cis Žukauską.

Žukausko istorija tokia: Jis 
buvo policįstu Waterburyj, ve
dęs, turi 2 vaikus. Jis nekurį 
laiką draugavo su Stepanija 
plungis, taip pat vedusia mo- 
tere ir motina dviejų vaikų. 
Žukauskas ėjo .pareigas nakti
nio policisto.

Teisme paaiškėjo, kad lap
kričio 1 dj 1944 metais, apie 
10 vai. nakties, jis, eidamas 
policisto pareigas gatvėj, susi
tiko su Stepane Plungiene, va
žiuojančia automobiliu. Jis sa
kė, kad Plungiene, būk pašau
kusi jį į ąutomobilių ir jie ar
gumentuodami važiavo Žu
kausko namų link. Privažiavę 
pamuš, jis (palikęs ją automo- 
biliuj.e, įėjęs į stubą, užsitaisęs 
du revolverius ir sugrįžęs pra
dėjo šaudyti Plungienę. Mo
teris klykė. Teisme jis sakė, 
kad neatsimena, kiek kartų 
šovė, bet pamatęs, kad mote
ris kruvina, tai įsivedė ją i 
stubą, kur Žukauskienė ap
mazgojus Plungienės kraują. 
Tada jie visi sugrįžo į auto
mobilių ir susėdo. Žukauskie
nė atsisėdo į užpakalinę sėdy
nę, Žukauskas paėmė vairuoti 
automobilių, o Plungiene atsi
sėdo greta jo. Plungiene rei-

pradėjo 
Stepanę 
pasiekęs

Žukauskas iš naujo 
.šaudyti ir nušovė 
Plungienę, paskui, 
nuošaliau kelio vietą, ištraukęs
ją, nuplėšęs jos drapanas, pa
slėpė medžių lapais ir paliko. 
Savo moterį parvežė namo, au
tomobilių nuvežė prie dirbtu
vės, kur Plungienės vyras dir
bo. Sakoma, kad vyras buvo 
nuvažiavęs automobilium. dirb
ti, bet jo moteris, turėdama ki
tą raktą, automobilių pasiėmė 
jam nežinant. Jis sugrįžęs na
mo ir atsigulė.

Ryte, lapkričio 2 d. jis, pa
siėmęs savo motinos automo
bilių ir špatą, nuvyko ten, kur 
paliko Plungienę, iškasė duo
bę, špatu moteriškei veidą dar 
sužalojęs, (matomai, kad ne
pažintų) ir užkasė. Jos dra
panas surišo į ryšulį ir kitoj 
vietoj užkasė. Pabaigęs tą 
“darbą” parvažiavo namo, bet 
tą pat dieną, apie 4-tą valandą 
po pietų buvo areštuotas. Mat, 
Plungis, išėjęs iš darbo, pasi
ėmęs automobilių ir parvažia
vęs namo. Iš karto jis nepa
stebėjo, kad auto langas iš
daužtas. Bet apie pietus nu
ėjo prie automobiliaus, surado, 
kad langas išdaužtas, kad prie 
jo yra įstrigusi revolverio kul
ka, dingęs blanketas, kuris bu
vo automobiliuje. Tada jis pra
nešė policijai.

Tada policija klausinėjo Žu
kauską, kodėl jis neatėjo į 
darbą ir kur yra dingusi Plun- 
gienė. Jis teisinosi, kad į dar
bą neatėjo, nes nesijautė ge
rai, o apie Plungienę gynėsi, 
kad nieko nežino. Pradžioj jis 
buvo sulaikytas po $10,000 
kaucijos. Bet nesirado užstato. 
Gi lapkričio 4 dieną prisipa
žino, kad jis nušovė Stefaniją

ir surado dešimts kulkų. Pa
klausus: kur iis dėjo-tuos're
volverius, jis atsakė, kad su
metė į Naugatuck upę. Jų jieš- 
kota, bet nesurasta. Žukaus
kas buvo laikomas New Haven 
kalėjime iki teismo .

Kalėjimo prižiūrėtojai sakė, 
kad jis "kalėjime būdamas bu
vo labai maldingas, poteriavęs 
ii’ atsidavė Dievo valiai. Teis
mas atrado jį pirmo laipsnio 
žmogžudystės prasikaltime ir 
nuteisė mirti. Dabar jis ran
dasi Wethersfield kalėjime. 
Nužudymui paskirta balan
džio 20 diena, 1945 m. Sako, 
kad jo apgynėjai advokatai 
dar kreipsis į aukščiausią vals
tijos teismą, kad bausmė būtų 
jam pakeista.

Philadelphia, Pa.
Diskusijos ir Prakalbos

Vasario 25 d., vietines orga
nizacijos rengia prakalbas ir 
diskusijas, Liaudies Name, 735 
Fairmount Ave., 3-čią vai. po 
pietų.

Kalbės ir atsakinės į klausi
mus ir dalyvaus diskusijose 
Laisvės redaktorius Rojus Mi- 
zara.

Philadelphijoj seniai pagei
daujama surengti diskusijas 
įvairiais ir svarbiais klausi
mais, liečiančiais Lietuvos 
kalus ,tarptautiniais karo 
kalais ir kitais reikalais, 
riuos pakels pati publika.

Todėl vietos lietuviams
ka per tą laiką prisirengti su 
klausimais diskusijoms, taip, 
kad interesuojanti įvairūs 
klausimai aiškiausiai būtų iša
nalizuoti. Veik. Komiteto su
sirinkime likosi nutarta ir vy
kinama tarimas; iš kalno gali- 

: ma pastebėti, kad žėdnas da
lyvautų diskusijose logiškai; 

PARDAVIMAI vengtų dogmatišką kritiką. Į

rei- 
rei-
ku-

ten-
Stasys.

GIVE MM- 
GIVE MORE

Parsiduoda Applegarth Hotel su .šias prakalbas ir diskusijas
gėrimų leidimu (license) ir 10 ake- kviečiame katalikus, tautinin- 
rių žemės, ant gero kelio tik 3 mai-i ]<us jr lietuviškus kunigus, 
gražiai atrodo ir geras. Iš viso 14, Mes tikimės, kad klebonas J. 
kambarių. Biznis per daug metų ge-j J. Žittas dalyvaus.
rai išdirbtas, žemė gera, viskas ge- Kviečia Komisija.
rai auga. Kaina $12,000. Ant vietos 
sužinosite priežastį pardavimo. An- i 
trašas: John & Anna Warwick, j 
Applegarth Hotel, Applegarth & Pro- ■

spect Plains Rd., Hightstown, N. J.
Telefonas Hightstown 135-R-l.

(39-44) i

Thomas J. Klimaitis
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
Šermenine (Koplyčia) 

NEMOKAMAI
Teisingas Patarnavimas 

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA.
TeL 8-6723.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Nupiešiam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius

įt

t

u x 70S «

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

u y

t

kalavo vežti ją pas jos motiną, Plungienę ir užkasė nuošaliai 
o Žukauskas sakė, kad veš į Middlebury kelio .
Waterburio ligoninę.

Bet liudininkai, kurie matė, 
kaip jie pradėjo važiuoti, tai 
sako, kad automobilius šoko, 
lyg pamišėlio ir jie nuvažiavo 
ne linkui ligoninės, bet link 
Middlebury keliu.

Naktis buvo labai miglota.

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

K lūs ir krajavus 
I. sudarau su ame

rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa-

F' 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

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-0770

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

Telefonas EVergreen 7-1661

F. W. Shalins 
(SIIALINSKA8) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Pąi’kway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

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

Policija pasiėmė jį į vežimą 
ir nusivežė, kad jis parodytų, 
kur yra užkasta moters kūnas. 
Ilgai negalėjo surasti, gal ty
čia, gal todėl, kad vieta buvo 
uždengta lapais ir ąžuolų ša
komis, bet surado vietą. Dak
tarai skriodė Plung.ienės kūną

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALIN®)

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtines.
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkių

411 Grand St Brooklyn
CHRONIŠKOS LIGOS

ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos Mėšlažamės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir žarnų nesveikumai, Chro
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu- 

-w.a mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS 
gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spindulių 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikrina 
tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS
—- Vidutinis Atlyginimas —
MEDIKALĮS IŠTYRIMAS $2.

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

(Įslst. 28 m.)

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

•i

NOTĄRY 
PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. »

Patarnavimas bus užtikrintas ir u? prieinąjną kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

TELEPHONE 
8TAGG 2-5043
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Buvo nelaimingų įvykių 
Nash - Kelvinator dirbtuvėje. 
Keletas darbininkų apdegė 
nuo gaso dujų, kiti buvo pa
tikti kitokių nelaimių.

David Binotto, 42 metų, 
2913 Sixty-third St., stovėjo 
prie mazgojimo mašinos ir pri- i 
žiūrėjo, kad viskas būtų tvar-į 
koje. Matomai užsidegė gaso 
dujos ir liepsna užliejo jo dra
bužius.

D. Binotto bėgo apsemtas 
liepsnos ir šaukėsi pagelbos. 
Robert Monnier, 25 metų, pa
matęs šią nelaimę, šokosi gel
bėti, begelbėdamas pats apsi
degino rankas.

D. Binotto nuvežtas į ligo
ninę ir nežinia dar koks liki
mas laukia. R. Monnier gyvy-' 
bei nėra pavojaus.

Kitas darbininkas apdegė 
nuo gaso dujų ir gana pavo
jingai, tai A. Wizmecky, 57 
metų. Taip pat smarkiai ap
degė Walter Anderson ir Wil
liam Gray. Bet jie apdegė ne
pavojingai. žaizdos likosi ap-' 
tvertos ir jie pasiliko dirbti. ■

Kiti darbininkai smarkiai1 
nuo to išsigando ir dėl to net 
tris turėjo parvežti iš darbo/ 
Štai jų vardai: Louis Sacco, 
Stella Borden ir Charles Kim- 
gore.

Gaisras įvykęs 8 vai. ryte. ■ 
Sako, kad tik neseniai buvus1 
patikrinta mašina ir •nematy-i 
ta jokio pavojaus.

Nors yra manoma, kad tik; 
paprasta nelaimė įvyko ir vis-; 
kas. Tačiau darbininkai, pri-; 
žiūrėkime, kad čia kas neįsi-: 
skverbtų iš “neprašytų sve
čių.“ į

Kenosha Darbininkas.

OFISUI BERNIUKAI
40 VALANDŲ SAVAITE 

jGERA ALGA
Taipgi dalies laiko darbininkai. 

60c J VALANDĄ 
Nuolatinis drtrbas 

Pokarinė proga 
Kreipkitės

CONSOLIDATED LITHOGRAPHING 
Matykite Mr. L. Cutler 

1013 Grand St., Brooklyn.

co.,

(47)

APVALYTOJAS 
Daugmeninei skalbyklai.

KREIPKITĖS J SHELDON FOSTER, 
566 DeKalb Ave., Brooklyn.

(44)

VIRŠŲ VYRAS - MALIAVOTOJAS 
TAIPGI AUTO MECHANIKAI 

IR PAGELBININKAI
Pelnu pasidalinimo propozicija tinkamam, 

patyrusiam vyrui. Nuolatinis datbas. 
Puiki pokarinė proga.

Kreipkitės 8 A.M. iki 6 P.M.
REIMAN PONTIAC CO., 
1000 Market St., Paterson, N. J. 

Prisilaikoma WMC Taisyklių.
(44)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

JUNIOR TELLER
STENOGRAFE-TYPISTE

I. B. M. Proof Machine 
Operatoriai

Puikiausia Proga Gabiem 
Pradiniam.

Patraukianti Alga

TELEFONUOKITE
CHICKERING 4-3500

(45)

BERNIUKAI—MERGINOS 
lengvam sandėlio darbui išsiuntimų 
departmente moterų pirikimų ofise.

GERA ALGA.
5 Dienų, 40 Valandų Savaitė. 

Proga Viršlaikiam.
Pastovus Darbas.

HARTFIELD STORES, 
•505 8TH AVĖ., N. Y. C.

(43)

t

PRANEŠIMAS
BAYONNE, N. Y.

ALDLD 212 kp. susirinkimas! 
įvyks vasario 20 d., 7:30 v. v. Kliu-J 
bo Salėje, 2 West 22nd St.. 3-čios 
lubos. Visi nariai dalyvaukite. — 
P. J., sekr. (42-43)

PATYRUSIU OPERATORIŲ 
IR FINIŠERKŲ REIKIA

Prie geresnių moteriškų coatų. 
Nuolatinis darbas.

BROADWAY CLOAK CO., 
273 Broadway, Brooklyn, N. Y.

PAJIEŠKOJIMAI

PAKUOTOJAI
Išsiuntimų Rūmui 
Merginų Coatai 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
NUOLATINIS DARBAS

Pradžiai $24 už 40 Valandų 
REISMAN—ROTHMAN 

520—8th Avenue, N. Y. C.
(42)

Pajieškau savo dėdės Miko-Vinco 
Skiečiaus. Iš Lietuvos paeina nuo 
Barauckinės kaimo, Veiverių parap., 
Suvalkų rėd. Apie 20 metų atgal 
gyveno W. Virginia valst., dabar 
nežinau kur gyvena. Širdingai mal- 
džiu atrašykite man laišką, aš tu
riu svarbų reikalą su jumis susira
šinėti. Arba jeigu šeimyna randasi, 
tai meldžiu atsiliepti, arba svetimi
žino apie Sikečius, meldžiu praneš-į U. S. Armijai Vilnonių Field Jackets 
ti, būsiu labai dėkingas. Esu sūnus; prje sustatymo,- rankovių darymo, 
Teresės Siečiūkės. Rašykite: An-i 
thony Blažis, 47 E. Washington St.,; 
McAdoo, Pa. (44)

OPERATORIAI
Lengvam Kariniam Darbui

Vardai Mosčiy, ir Nuo 
Kokių Ligų Pagelbsti

No. 1. M. J. SVILPA’S Miracle Oint
ment. For Toothache; irritation and 
hardening of the gums.—Šita mos- 
tis prašalina danties skaudėjimą ir 
sustiprina smegenis. Kartais žmogus 
neturi dantų, kad smegenis nesvei
kos, vartok šitą mostį, gausi pagel- 
bą. Jei dantis supuvęs, be abejonės 
turi ištraukti jį. Šita mostis priimni 
vartot ir ne kenksminga.

■Kaina—-1 oncas $1.00 i 
No. 2. M. J. SVILPA’S Salve. Re-1 
commended as an application for ex- • 
ternal pains, šita mostis prašalina 
įvairius paviršutinius skausmus. 
Skausmus Kojų, Rankų, J*usiau( 
Sprando. Naudojama pagelbai nuo 
Nutirpimo, užsišaldymo, skaudėjimo 
Sąnarių ir Muskulų; Kosulio nuo 
peršalimo. Sita mostis maloniai šil
do ir prašalina įvairius skausmus.

Kaina—2 oncal-$1.25 
No. 3. M. J. SVILPA’S Miraiclc Salve. 
A remarkable remedy for skin irri-’ 
tation. Šita Mostis Stebuklingai gel
bsti nuo daugybės įvairių Odos ligų 
ir nuo kitokių ligų. Prašalina išbė-> 
rimus, Votis, Rash, Piles,! Sainus, 
Athlete’s Foot ir trūkimą Odos. Nu
deginimo, Nušutimo, Gėlimą Ausies, 
Nesveikumą Nosies ar Burnoj, žaiz
das, Skaudėjimą ir tinimą Blauzdų, 
Gėlimą Kornų, nuo šalčio ir nuša
limo ir daugybės Odos nesveikumų.

•Kaina—$1.25 
No. 4. M. J. SVILPA’S Now Disco
very—Salve for Poison Ivy. šita 
mostis prašalina įvairius niežėjimus 
ir nuo Poison Ivy.

Kaina—$1.25 už 2 oncus.
Mano antrašas:

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta A. 
HARTFORD, CONN. 

Vietiniam—63 Putnam St.

abelnai operatorių, nuo kavalkų 
ar nuo laiko darbas.

PUIKI ALGA

HOBOKEN COAT CO.
2887 Atlantic Ave., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. APplegate 7-0534-5

(48)

OPERATORIAI
VIENA IR DVIEM ADATOM

PRIE CANVAS
PUIKIAUSIA ALGA

NUOLATINIS DARBAS
VIRŠLAIKIAI

ADAMS CONTRACTING
ENTERPRISES

<610-28 SMITH ST., 
BROOKLYN.

STH AVE. , SUBVE IKI 
SMITH—VTH ST.. BROOKLYN

(42)

PROSYTOJAI
Finišeriai ir Operatoriai 

Unijinė dirbtuvė. Nuolatinis Darbus. 
Gera Alga.

GENERAL TAILORS
307 — 1st St., arti Walker St.

Cliffside Park, N. J.
(42)

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Bet štai ateina sunkios 
rūsčios dienos: Smetona turi 
bėgti nuo Lietuvos žmonių per 
Berlyną į Ameriką. Turi išsi
nešdinti ir Gabaliauskas!

ir

REIKIA

VYRŲ
KRITIŠKAM KARINIAM DARBUI

LAISNIUOTO FIREMANO
PRIE GARINIO PEČIAUS

VYRAI ABELNAM KARINIAM DARBUI
POKARINĖ PROGA

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ
KREIPKITĖS

DECORA COMPANY LTD
510 BELMONT AVE.

HALEDON, N. J.
(45)

PASIONTINĖS 
$85. Į MĖNESĮ PRADŽIAI 

VIDUJ IR ?Iš LAUKO 
DARBAS.

DVI JAUNESNES 
STENOGRAFES 
$125. Į Menesį 'Pradžiai 
VIENA SU ISPANIŠKOS 
AUKŠTESNĖS MOKYK

LOS PRALAVINIMU

FILE RAŠTININKE
$115. PRADŽIAI 

5 DIENŲ SAVAITĖ 
^PUIKIAUSIA PROGA 

PAKILIMUI
VALANDOS 9 IKI 5 

TELEFONUOKITE
BARCLAY 7-3900

(46)

y,MERGINOS - MOTERYS
Kodėl nesimokyti linksmą 

GERAI APMOKAMA AMATĄ?
MES IŠMOKINSIME TAVE 

POPIERINIŲ PATTERN LANKSTYMO 
Jums bus UŽMOKĖTA laike mokinimosi.

PUIKIAUSI UŽDARBIAI 
TOS -KURIAS TURI GABUMŲ 

šviesios, linksmos aplinkybės 
Patogi Transportacija

CONDE NAST PUBLICATIONS
114 East 32nd Street (Room 401) 

(Tarpe Park & Lexington Avės., N. Y. C.)
(44) 1

t

CHEMIJOS 
DARBININKAI

PATYRIMAS
NEREIKALINGAS

DARBAS SU PUIKIAUSIA 
POKARINE PROGA.

PRISILAIKOMA VISŲ W.M.C. 
REGULIACIJŲ
KREIPKITĖS

PHOENIX COLOR DIVISION 
ARIDYE CORP.

VETERANS
Tęskite Atlikimą Savo Pareigų
BŪTINUOSE DARBUOSE

VYRAI
REIKALINGI IŠSIUNTIMAM 

ĮRENGIMŲ Į UŽSIENIUS 
Dėl smulkesnių informacijų 

Kreipkitės
ARGO PACKAGING CO.

418 Cherry St., 
Philadelphia, Pa. 

EMPLOYMENT OFFICE.

TYPISTES
GEROS VALANDOS ..

ALGA $22.
INSURANCE 
KOMPANIJAI

WHITEHALL 3-4664 
PERSONNEL DEPT. 
. .. (46)

24 VAN HOUTEN ST., 
. PATERSON, N. J.
KLAUSKITE MR. DORMAN

(44)'

(44)

BUDINKU APTARNAVIMAM 
DARBININKAI

Apvnlytojas. Svarinimo darbas, ir 
Naktimis.

RESTAURANTO
DARBININKAI

Dieninis Darbas—Sekmadieniais Nedirbama.

BŪTINA PRAMONĖ
Viršlaikiai, periodiniai pakėlmai. 

Naktiniai Bonai. Geros Darbo Sąlygos.
Kreipkitės

BELL TELEPHONE 
LABORATORIES

Bethune St. (prie Washington St.) N.Y.C.
Pirmad., šeštad., 9 — 5 P.M.

Vakarais sulyg sutarties.
7th ar 8th Avė. Subve iki 14th Si.

(-17)

1.1.

VYRAI
MOKINIAI
DIENINIS ŠIFTAS

65c į Valandą Pradžiai 
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
NAKTINIS ŠIFTAS.

7114 c į Valandą Pradžiai 
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
GREITI PAKILIMAI

Prisilaikomi W.M.C. Taisyklių

43 MEADOW ST.
BROOKLYN.

Grand St. Stotis, BMT 14th St. 
Canarsie Linija.

BANKO DARBININKĖS
BURROUGHS BOOKKEEPERS 
JAUNESNES RAŠTININKĖS 

LINKSMOS DARBO VALANDOS
RECTOR 2-9050

 (42)

MERGINOS
PAKAVIMUI POTATO CHIPS 

GERAI ĮKELTA ALGA 
KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

CROMPTON FOOD PRODUCTS CO..
19 OAKLAND AVE., JERSEYCITY i 

_____________(44).

MOTERYS
Daugmeninei Skalbyklai 

Ideališkos darbo sąlygos. Kreipkitės 
SHELDON FOSTER, 566 DeKALB AVE., 

BROOKLYN.
(44)

57

53

(46)

MOKINIAI 
PAPRASTI DARBININKAI 

ir 

ABELNAI PAGELBININKAI

RAŠTININKES

PAPRASTI 
DARBININKAI

Gera Alga. Viršlaikiai.

Yale & Towne Mfg. Co,

DARBAI PRIE FILING, 
CLAIM IR STATISTIKŲ 

DEPARTMENTUOSE.

MERGINOS
Didelė Insurance Kompanija 

DALIAI LAIKO RAŠTINĖS DARBAS

«<

Pritaikoma valandos 
High School studentėms. 

LINKSMOS APLINKYBĖS
PUIKIAUSIA ALGA 

4-TOS LUBOS 

80 JOHN STREET, 
NEW YORK CITY.

MERGINOS
Patyrusios prie

Viena ir Dviem Adatom
SIUVAMOS MAŠINOS
GERA ALGA—BONAI
Dirbti prie WACS Blouses 

Ginkluotom Jiegoin
100% VALDŽIOS DAUBAS 

Aplikacijos Gaunamos 
Bile Laiku ’Dienomis

TALLYRAND SPORTSWEAR
153 Lawrence St. (kainp.’R.’R. Av^) 

HACKENSACK, N. J.
•Prisilaikoma AVMC Taisyklių
..... (42)

RAŠTININKES
TARPE 16 IR 25
METŲ AMŽIAUS

5 DIENŲ SAVAITĖ 
GREITI PAKILIMAI 

PUIKIAUSIA POKARINĖ 
ATEITIS

MATYKIT MRS. DONNELLY 
8-TOS LUBOS 

71 WEST 23RD ST.

BUY
VNITBD 
STATU*

WAR
jBONDSAand
Stamps

Tai dabar , kaip Adomas, 
išmestas iš rojaus, Gabaliaus- 
kas keikia visus, kurie 
baisiai nuskriaudė.

Vyrui galva kvaišta, 
maišosi, širdis plyšta,
nūs kas buvo ir kas atsitiko.

jį taip

iprdtas 
atsimi-

(PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

VALANDŲ SAVAITĖ

OLTMER 
IRON WORKS

4530 TACONY STREET 
PHILADELPHIA, PA.

. . . .______________________________..(48)

ŠIEK-TIEK TYPING
INSURANCE COMPANY 

DOWNTOWN NEW YORK

327 MANHATTAN AVĖ.
JERSEY CITY.

(44)

VYRAI
JAUNI VYRAI

Lengvas fabriko prie stalo darbas.
KARINIS FABRIKAS 
50 IKI 60 VALANDŲ 

NUOLATINIS DARBAS
MATYKITE MR. ELBERT,

238 40TH STREET, 
BROOKLYN, N. Y.

(47).

PAPRASTI DARBININKAI
SANDĖLIO DARBUI 

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI.

BŪTINAS DARBAS 
KREIPKITĖS

MR. W. J. HICKEY
N. Y. DOCK CO.
GALE MONTAGUE ST., 

BROOKLYN, N. Y.
---  ——.........  1W.

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSE PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
(44) i  .................. . ..... ...... . į a

REIKIA VYRŲ 
KRITIŠKAM KARINIAM 

DARBUI.
GERA ALGA—VIRŠLAIKIAI. 
Nereikalaujama Išsilavinimo. 

POKARIN® ATEI'HS.
ELECTRO TECHNICAL PRODUCTS 

113 EAST CENTER: ST., 
NUTLEY, N. J.

Prisilaikoma WMC Taisyklių.
(43)

co.

TYPISTĖ
JAUNA

Linksmos Darbo Sąlygos

Bonai Prisideda Prie Algos!
PROGA PAKILIMAMS

30 ROCKEFELLER PLAZA 
47-tos Lubos

BILLING MASINU OPERATORES 
ELLIOTT-FISHER MAŠINOS

PATYRUSIOS, $28: 'Į SAVAITĘ 
NUOLAT.

TELEFONUOKIT J PERSONNEL DIVISION 
MURRAY HILL 4-4000.

(X)

BOOKKEEPING MAŠINŲ OPERATORES 
PATYRUSIOS PRIE ACCOUNTS 

RECEIVABLE
N. C. R. 3000 MACHINE

5 DIENOS, $32. NUOLAT.
TELEFONUOKIT J PERSONNEL DIVISION 

MURRAY HILL '4-4000.

MERGINOS

ABELNAI FABRIKODARBUI

Vyrai

(RENGIMŲ OPERATORIAI
BE PATYRIMO

Proga išmokti 
operuoti chemišką

{rengimą seniai {steigto) kompanijoj.

CHARLES LENNIG & CO.
5000 Richmond Street
PHILADELPHIA

(BRIDESBURG)
MGsų atstovas su jumis tarsis pas

U.S.E.S., 4417 Frankford Ave.
(48)

REIKALINGI FIREMEN
Reilly Stoker Boiler 

NUOLATINIS DARBAS.
GEROS ALGOS.

Prisilaikoma WMC Taisyklių. 
iBUDMAR MILLS & MFG. CO.

350 Hoover Ave.,
BLOOMFIELD, N. J. - '

(43)

ABELNAI PAGELBININKAI
100% KARINIS DARBAS
VALANDOS VIRŠLAIKIŲ
ADAMS CONTRACTING 

ENTERPRISES
610-28 SMITH ST., 

BROOKLYN.
8TH AVE. SUBVE IKI

SMITH—OTH ST., BROOKLYN

8

(42)

VYRAI IR BERNIUKAI į
Abelnas Darbas

SALDAINIŲ KRAUTUVĖJE^
’Patyrimas Nereikalingas 

Puikiausia Proga Pakilimam!
Laikas ir Pusė už Viršlaikius 

DtiObAME UNIFORMAS

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.

(48)

5 DIENŲ SAVAITĖ 
KREIPKITĖS Į 

PERSONNEL OFISĄ

1-MI IR 2-RI ŠIFTAI
KREIPKITĖS

STENOGRAFĖ
Kas antras Šeštadienis Nedirbama. 

Linksmos darbo sąlygos prie brokerage house.
J3120. J MĖNESĮ PRADŽIAI.

Proga pakilimui.
KREfPKITES Į ROOM 1812

116 JOHN ST., N. Y. C.
(44)

FILE RAŠTININKĖS

151 WILLIAM STREET
N. Y. CITY.

(42)

MERGINOS & MOTERYS
PILNAM LAIKUI

'Bes turime Įvairių darbų savo 
fabrikuose

MERGINOMS PERĖJUSIOMS 16
Iš anksčiau patyrimas nereikalingas 

Geros darbo sąlygos.

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(48)

MERGINOS 
‘LENGVAM DARBUI 

Gera Alga. 
TALKING TOY CO,, 

105 Dorimer St., Brooklyn.
(47)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
PURŠKIMUI IR MIRKYMUI 

Gerq. Alga.
TALKING TOY CO..

105 Lorimer St., Brooklyn.
 (47)

MEDŽIO DARBININKAS 
STALIORIUS IR 

MAŠINŲ VYRAS 
TALKING TOY CO..

105 LORIMER ST., BROOKLYN.
, ...................................................... (47)

iVYR-AT 
FABRIKO DARBAS 

Gera Alga.
TALKING TOY CO.. 

105 Lorimer St., Brooklyn.
(47)

VYRAI—VYRAI
Sandėliui, Maspeth, L. I. B&tina pramonė.
Linksmos darbo sąlygos. Abelnai uždarbiai 

$55-^60 { savaitę. Pokarinė proga.
E. D. Giberson & Co., 57th Street 

ir'Grwid Ave., Ma^peth, L. I.
(47)

JOHN J. NESBITT, INC
STATĖ ROAD & 

RHAWN ST.
HOLMESBURG

PHILADELPHIA, PA
______________________________________ . .(44)

VALYTOJOS 
MOTERYS 

BŪTINAM VALYMUI
SALDAINIŲ FABRIKE

Valandos 12:30 P.M.
iki 9 P.M. 

šeštadieniais:
8 A.M. iki 12 Noon 
SEKMADIENIAIS 

NEDIRBAMA

WHITMAN’S CHOCOLATES
W5 WE ST.

PHILADELPHIA. PA
.. .... (48)

TYPISTĖ
Mokėjimas comptomctry naudinga. 

Įvairus •darbae kaėtų accounting departmentc. 
Puiki proga nuolatiniam darbui.

MR. BRATTIG.
REPUBLIC STEEL CORP.

72 -Scott Ave., Brooklyn.
EVERGREEN 8-9300.

■BURROUGHS

(46)

BOOKKEEPING
MAŠINŲ OPERATORES

MODEL NR. 2300

TBLEFONUOK1TE
RECTOR 24)900
EXTENSION 6

(42)

5 DIENOS AR NAKTYS
NUOLAT, LINKSMA.

PUIKIAUSIA ‘PROGA.
ROOM 1202

870 LEXINGTON AVE. (41ST ST.) 
 (44)

FILE RAŠTININKĖS
PRADINĖS 

AR PATYRUSIOS
5 DIENOS, $22.

fELEFONLOKlT { PERSONNEL DIVISION 

MURRAY HILL “4-4000.

VIRĖJA
PATYRUSI

PRIE FISH SAUCE
<IR KEPIMO VltlTŲ 

MADINGAS VIEŠBUTIS
'Rašykite Box 710 Equity

113 "West 42nd St., N. Y.
(44)

MERGINOS-WOTERYSa
AMŽIAUS 18 IR VIRŠAUS 

Patyrimas 
Nereikalingas 

Būtinas 
Karo Darbas
Lengvas Sustatymas

ŠVARIAME, 
MODERNINIAME FABRIKE

GENERAL 
ELECTRIC 

SUPPLY CORP.
585 HUDSON ST., N.Y.C.

(Bile West Side Subvė iki 14th St) 
PATOGU IR I HUDSON TUBES.

(48)
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NewYorto^i^fo^lnios Lėktuvo Nelaimėje Penki 
Būsią Žuvę, 5 Sveiksta

vastį saugiausioje šio karo lai
ku vietoje, Now Yorke.

Pradėta 
mes. 
vyko
lėktuvo 
srovės 
traukti, 
liau.

Federacijos Unijistai 
New Yorke Ragina 

Užgirti Wallace
Ncw Yorko miesto AFL

Bazarui Dovanos
Margaret česnavičiutė, iš 

Jamaica, L. I. (dainininkė) 
padovanojo porą aus k ariu.
Juozas ir Kostancija Jankaus- 

Calif., pri
siuntė gražią rankų 
megstinę priejuostę.

Pinigais dovanų gavome nuo

unijų Central Trades & Labor kai, Oakland,
Council savo mitinge nutarė 
reikalauti, kad Henry A. Wal-i 
lace būtų užgirtas j komerci
jos sekretorius (ministerius). sekamų asmenų:

Tarybai pasiūlymą įteikė 
patsai jos pild. komitetas. 
Unijų delegatai pasiūlymą pri-i 
ėmė. Mitingas Įvyko pereito ■ 
ketvirtadienio vakarą, Beetho-' 
ven Hali.

darbo

Areštavo Vaiką, Namie 
Pištalietu Dirbėją

ALDLD 2 Apskr., $10.
Po $2: A. Lideikienė, Great 

Neck, IN. Y.; Juozas Verbyla, 
| Earlville, N. Y.; S. ir N. Rut- 
kūnai, Brooklyn, N. Y.; Anta
nas Navikauskas, New Cana
an, Conn. . r

Po $1.50: Ona Rimkienė, 
Brooklyn, N. Y., ir Antanas 
Rimkus, Brooklyn, N. Y.

Po $1 : D. Deveikis, Bur
lington, N. J.; Mary Fisher, 
Millinocket, Me.; J. Vizbarą, 
Elizabeth, N. J.

Elzbieta Granickas, brook- 
lynietė, pridavė šias dovanas: 
J. Mironas $2, Ona Kajetaus- 
kienė, J. Bartašius ir E. Gra
nickas po $1.

Širdingai dėkojame už do
vanas bazarui tiems priete- 
liams kurių vardai aukščiau 
atspausdinti ir prašome visų, 
kurie turite blankas bazarui 
dovanom rinkti, tuojau dar
buotis, kad kuo daugiausia su
rinkti dovanų.

Bazaras įvyks March 16, 17 
ir 18 dd. Bus Grand Paradise, 
318 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Kainų Administracija 
Užvedė Bylas prieš 

Pirkli-Fabrikanta

Po visos paros jieškojimo, 
penkių dingusių lėktuvo B-29 
nelaimėje nepavyko surasti. 
Daleidžiama, kad jie yra žu
vę, nors tikro įrodymo mirties 
irgi kol kas dar nebuvo, jų 
kūnai nebuvo atrasta.

Armijos žmonės išsireiškė, 
jog tuščia būtų viltis tikėtis,, 
kad jie galėjo išlikti. Krisda
mas lėktuvas eksplodavo į dvi 
dalis, jį tuojau aprėpė lieps
nos.

Išgelbėtieji penki
Fort Totten kariškoj ligoninėj. 
Jų padėtis esanti nebloga. Jie 
buvo išgelbėti už kelių minutų 
po nelaimės.

Pereitą penktadienį

stoti. Southworth yra St. Louis 
Cardinals beisbolės kliubo ve
dėjas.

tyrinėjimas nolai- 
Pereitą penktadienį pa- 
surasti paskendusiąją 

dalį, tačiau stiprios 
vandens neleido iš- 
Darbas tęsiamas to-

I

Tas Puikus Koncertas ir 
Balius Jau Šeštadienį

Ateinantį šeštadienį, vasa-

Bronxe areštuotas Ismeal' 
Cruz, 16 metų berniukas, gy-1 
venęs 768 Tinton Avė.

Berniukas, sakoma, prisipa-; 
žinęs policijai, kad jis paga-j 
mindavo jaunuoliams pištalie-į
tus, kurie tankiai buvę randa-i rio 24*tą, visi, kas tik gyvas ir 
mi pas areštuotus mušeikučių sveikas, trauksime Į Pabaltijos 
grupių prasikaltėlius.

Vaiką areštavęs policistas balių. 
John M. Mickos, iš Morrisa- 
nia policijos stoties, pastebė
jęs, kad vaikas elgiasi Įtarti
nai. Jis vaiką iškrėtė ir pas jį| 
radęs du tos rūšies pištalietus.! 
Tie jo naminiai pištalietai ga-i 
lį iššauti 22 kalibro kulkas. ■ 
Pas vaiką laike arešto radęs I 
61 tokią kulką. Vaiko namuo
se policistas radęs dar tris, da-l 
linai jau padarytus pištalietus. •

Tas jaunametis fabrikan
tas, matomai, buvo gana: 
darbštus. Pastaruoju laiku jau) 
keli jaunuoliai buvę sužeisti! 
tais pištalietais. Mažiausia tu-' 
žinąs tokių pištalietu buvę 
atiminėta-surankiota bėgiu ke
lių pastarųjų savaičių.

Kultūrinės Tarybos koncertą-

St., visai arti Union Square, 
ekspresinės visų miesto linijų 
stoties. Sale talpina tūkstanti
nę publiką, yra graži ir pa
togi.

Programoje dalyvaus mūsų 
mylimas choras Aidas, kuris 
pastaruoju laiku sparčiai au
ga ir gerai veikia, žada ne tik 
išlaikyti choro garbingas tra-j 
dicijas, bet ir sutverti-persta- 
tyti daug ko gražaus naujo 
meno srityje. Ir dainuos lietu
vių. dainos žvaigždė Biruta Ra
moškaitė.

Estai programoje išstato sa
vo gerinusį, pasauliniai žymų 
pianistą Vladimir Padva.

Latvius menininkus atsto
vauja solistė Lillian Jameson 
ir choras, vadovybėje Saros

Gaisragesis Padėjo 
Gyvastį Pareigose

ALDONA ANDERSON 
(ŽILINSKAITĖ)

Aido Choro mokytoja

Pabaltijos Kultūrinę Tarybą 
sudaro demokratinės organi- 

i zacijos visų šių keturių tautų 
— lietuvių, latvių, estų ir suo
mių. Lietuviai esame skaitlin
giausi iš jų visų, tad ir pritin
ka, kad mos pasirodytame ge
riausia. O tam šiemet labai 

'puiki proga, kadangi vieta la
bai patogiai privažiuojama iš 
viso Brook lyno ir Queens, kur 

i daugiausia lietuvių gyvena.
Irving Plaza, kur Įvyks šie-

Nuo finų dalyvaus solistė 
Vieno Laakso, mūsų bendra
me koncerte dar pirmu kartu.

O garsioji Radiševo šokių

Kainų Administracija užve
dė bylą išj ieškoti $307,255 
trigubos bausmės iš Leon Sut
ton, prekiautojo zipperiais. Jo 
biznis, vadinamas Ravelle 
Company, randasi 13 E. 37th 
St., New Yorke. Jis kaltina
mas pardavinėjęs zipperius 
viršlubinėmis kainomis. Prieš 
jį skundus padavę keli drabu
žių siuvimo fabrikantai.

Kita trigubos bausmės byla 
užvesta sumoje $150,000 prieš skelbta lėktuve buvusiųjų pa- 
Salz Brothers, Ine., išdirbėjus 
a m ž i n ų j ų plunk s n ų,

Dingusia jaunasis South
worth buvo kelis kart apdova
notas už pasižymėjimus karo 
veiksmuose, turėjo Distin
guished Flying Cross ir Air 
Medai su Oak Leaf Clusters. 
Taip jau pasitaikė, kad prie
šų apšaudomam pavyko lai
mingai atlikti pareigas, o me-

■ chanizmo nelaimė atėmė gy- 
randasi -

Pasižiūrėję į liuesai prie 
gaisragesnių stočių laiką lei
džiančius gaisragesius ne kar
tą žmonės pasako: “Tai lai
mingas darbas!” Tačiau jų gy
vastis gal būt priklauso nuo 
ta pačia minute išgirsimo 
skambučio bėgti prie gaisroj , ..„ . , . .. , i metinis koncertas-bahus ran-Daug jų padeda gyvastis gel- .... . r,,. , .. dasi Irving Place ir East 15th* bedami kitus. I________ __________________

Gesinant dešimtukinėj iški-į
. • . ♦ •— • • A * i New Yorko CIO Lanky- tis krautuvėj prie 9th Avė. ir

*42nd St., New Yorke, pereitą) 
penktadienį žuvo gaisragesis 
James Ryan, 35 m. Kiti 26 
gaisragesiai buvo pridusinti 
dūmais, kada staigus trauki
mas oro su dūmais užtvėrė 
juos krautuvės klepe. Vieno 
tų gyvastis pavojuje.

apie 
tos?

Scena iš naujos misteriškos filmos “Hangover 
Square,” su Laird Gregar, Linda Darnell ir George 
Sanders, Roxy Teatre, 7th Avė. ir 50th St., New Yorke.

pa

Pir-
Ma-

vardės.- Dingusieji yra: 
ą 4 w. mas leitenantas Carl D.

28th St, New Yorke. Jie taip-j ^ee, vairuotojo pavaduotojas, 
gi bus teisiami už ėmimą ne- 
legališkų kainų iš mažmeno
mis pardavinėjančių krautuv- 
ninkų.

MIRĖ

PIRKIMAI
Noriu pirkti mažą formą, geisti

na, kad nebūtų per toli nuo Now 
Yorko. Pirmame laiške parašykite 

triobas, lauką ir iš ko verėia- 
An trašas:

M. V. D..
104-28 Lefferts Blvd.,

Richmond Hill 19, N. Y.
(43-50)

I iš Las Vegas, Nev.; pirmas 
Įeit. Martin Li Cursi, Ilulber- 
ton, N. Y.; antras Įeit. Ralph
L. Stikle iš Butler, N. J.; šta-

! bo saržentas Joseph Yabrodi, 
gyvenęs 82-03 165th St., Ja
maica; lėktuvo vairuotojas 
majoras Billy Southworth, Jr., 
iš Sunbury, Ohio.

Išgelbėtieji: Saržentas Le
wis Munford, Detroit; majo
ras W. L. Anken iš Grand Is
land, Neb.; antrasis Įeit. R.
M. Worcester, Pasadena, Ca
lif.; karys Howard Card iš Ri
verdale, N. J.; W. A. Burkus, 
techniškas ekspertas, iš South 
Bend, Ind.

Majoro Southworth tėvai 
pereito penktadienio vakarą 
pribuvo lėktuvu į LaGuardia

ra.Jonas Pieteris, 59 
žiaus, gyveno po 66 
Avė., Brooklyne, mirė 
15 d.

am- 
Hudson 
vasario 

Long Is. City Ligonipėj.
Laidotuvės įvyks vasario 19 d., 
St. Charles kapinėse. Kūnas 
pašarvotas grab. J. Garšvos 
koplyčioje, 231 Bedford Ave. 
Jis rūpinasi ir laidotuvių pa
reigomis.

Velionis paliko nuliūdime 
brolį Antaną.

Mirė Gelbėdamas 
Žmoną

m., 
žu
dė!

Abraham Richmond, 52 
išgelbėjo savo žmoną nuo 
vimo gaisre, bet pats mirė 
to gelbėjimo. Pamatęs, kad jo
žmona Sarah likosi degančioj 
audeklų likučių parduotuvėj, 
120 Moore St., Brooklyne, vy-

.. _ ras sugrįžo krautuven ir pri-grupe teiks taip mylimus musų į . . v .v , _ L, ..... . m . .... H svaigusia žmona įsvede. Betpublikai Tarybų respublikų , . / .. ; vv .. patsai krito ant šaligatvio irliaudies sokius. t. . . _ T. v _ ._v • . . . ., ; čia pat mirė. Ji užsmaugė du-Po žavingos damų-muzikosi . / .v . . i . . j m a i..šokių programos, bus visiems Į 
šokių mėgėjams progos pa
miklinti savo kojas prie jau 
žinomos geros Antano Pavi- 
džio orkestros.

Tad visi esate prašomi jau 
dabar pasiruošti toje iškilmin
goje pramogoje dalyvauti ir 
kviesti kitus. Tikietas tik $1 
(su taksais).

IT TAKES LOTSį 
of SAVING Ll

LITUANICA SQUARE

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD, N. Y.

ALDLD 55 kp. susirinkimas 
įvyks antradienio vakare, vasario 
20 d., Šapolo-Vaiginio Salėje, 147 
Thames St. Visi nariai jsitėmykite 
šį pranešimą, nes atvirutės nebus 
siuntinėjama kaip praeitais metais. 
Tad visi dalyvaukite susirinkime, 
ypatingai tie, kurie dar nepasimo- 
kėję metinę mokestį už 1945 m. 
Nepaleiskite ALDLD 55 kp. nuo į

I Honor Roll šiais metais. Atsiveskite ; 
ir naujų aplikantų. ■— M. Stakovas.

(42-43)

estaurani
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas dieną ir naktį apart sekmadienių.
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokiu valgių

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar & Grill biznis. 

Listas yra ant 10 metų. Renda $50 
j mėnesį, 2 Bowling Alleys Base- 
mente; 1 Shuffleboard. Išmokėta 
(cash). Visi rakandai (fixtures) yra 
nuosavi. Jeigu tarp $700 ir $800 į 
savaitę. Namo savininkas (Land
lord) duoda steamą ir šiltą vandenį 
apskritiem metam. Priežastis par
davimo, pasitraukiu iš biznio.

Kreipkitės į Cleveland Palace, 234 
Cleveland St., Brooklyn, N. Y., 
East N. Y. Section. Važiuodami Ja
maica Linija, išlipkite ant Cleve
land stoties. (40-42)

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Neda
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

To PROVibt EROUCH 
USEO FAT POftTHE 
MOUNTAINS OF SUP
PLIES, MUNITIONS, 
MEDICINES NEEDED 
ON EVERY BATTLE
FRONT. . .

[t

reikalų. Taipgi diskusuos klau
simus visuotino suvaldymo - 

’inimo diskriminacijos, 
nuostatų pilnai pravedi- 

mo ir būdus, kuriais amerikie- 
Didžiojo New Yorko Indus-! čiai geriausia galėtų paremti 

trinių Unijų Taryba ateinantį | Bretton Woods nustatytą po- 
trečiadienį siunčia 30 iki 50 litiką.
narių delegaciją į Washingto-| Delegatai taipgi lankysis 
na. j pas Fred M. Winson, ekono-

Delegacija turės pasitarimą j .minės stabilizacijos direktorių, 
j su senatoriais James Mead ir 

ž- Robert F. Wagner, taipgi lan
kysis pas visus New Yorko 
kongresamnus. Jų prašys, kad 
jie reikalautų pataisų dėl Ka
rinės Darbo Tarybos patvarky
mų ir procedūros - vedimo

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y
Blokas nuo Ilevves St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

iŠ i

Francis Miles, 48 metų, 
duso dūmais savo kambaryje. 
59 W. 57th St., New Yorke 
Kambaryje visai mažai kas te- 
apsvilo. Gyvastis, mat, leng 
viausia prarasti.

U

sis pas Kongresmanus opT'nu TO GET ENOUGH FOR THESE

VALANDOS:

būti

Skaitydamas Laisvę 
sybę žinosi, ir priešui 
kėši užduoti per nosį!

pasikalbėti dėl jo politikos ai
vų klausimu.

221 So. 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

tei- 
mo-

SHOP
Savininkas

Kalnios
Avenue

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

BLOCK BUSTERS 5ULKA TABLETS

TURN in EVERY DROP or USED 
FAT for CASH knD EXTRA 
RATION POINTS.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puiku* 
Bteičiu* bu naujausiai* Įtaisymai*.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
449-959 Willoughby Av»

fel Ž-884V

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER
K. DEGUTIS,

Prieinamos
306 Union

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

GERAI PATYRĖ BARBERIA1

Peter Aleinikov (centre) kaipo leitenantas Streltsov, 
žvaigždė filmoje “Moscow Skies,” su draugais lakūnais. 
Filmą rodoma Stanley Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., 
New Yorke.

Pirmasis Pakeistas 
Darbininkas

Pirmuoju Karinės Darbo Jė
gų Komisijos pakeistu darbi
ninku iš nekarinio Į karinį bu
vo Edward Richard, 52 m., 
548 Sanford Ave., Brooklyne. 
Jisai dirbo auksoriumi, grąžin
toju, o nuėjo į Weston Elec
trical Instrument Co. dirbti 
ant lathe mašinos.

Richardo sūnus, kapitonas, 
randasi Italijos fronte. Tėvas 
liuosnoriai pakeitė savo darbą 
iš nekarinio į karinį, sakyda
mas: “Jeigu mano darbas ka
ro fabrike padeda sugrąžinti 
mano sūnų ir kitus vaikinus 
greičiau, tai ir aš noriu 
tame darbe.”

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas “Green Star Bar and GriT ’’ nes žino, kad visados bus patenkinti

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

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

159 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)




