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Kodėl Britanijos imperija 

turėtų turėt net šešis balsus 
saugumo organizacijos seime, LAISVĖS
o Tarybų Sąjungai, girdi, turė
tų užtekt tik vieno?

Begalviai galvočiai aiškina 
šitaip: Tos imperijos Kanada, 
Australija turi savo valdžias SPĖJAMA. KAD SOVIETAI EISIĄ KARAN PRIES JAPONUSv

ir užsienyje konsulatus ir am
basadorius. O Tarybų Sąjun
gos respublikos savo atstovy
bių užsienyje neturi.

Tiesa, iki šiol jos savo at-Į 
stovybių neturėjo. Jas visas į 
bendrai atstovaudavo Tarybų 
Sąjungos ambasadoriai. Bet į 
po karo bandys kiekviena ta-Į 
rybinė respublika savo atsto-' 
vybes užsienyje turėti. Toks' 
naujas Tarybų Sąjungos pa
tvarkymas.

Lietuva irgi turi savo užsie
nio reikalų komisarijatą ir 
veikiausia greitu laiku bandys 
pasiųsti savo ambasadorius j 
svarbesnes šalis.

SOVIETAI KAPOJA NACIŲ 
PASITRAUKIMO KELIUS 

IŠ VIENOS J VAKARUS
London, bal. 6. — Ukrai- tiniai kariai paėmė Brei- 

ios Trečioji ir Antroji ar- tenfurthą ir perkirto didįjį 
mijos, maršalų Tolbuchino | automobilių plentą, einantį 
ir Malinovskio komandoje, i į Linz miestą, geležinkelių 
susijungė pietiniuose Aust
rijos sostinės Vienos prie
miesčiuose ir pradėjo štur

muoti patį miestą, kaip
i praneša United Press. Kai
I kurios Londono žinios tei- 

dalykas.|<afĮ Viena netrukusi 
_rar~iau’Ibūsianti visai apsupta ir.

i užimta, o kitos žinios sa- i 
. . į ko, kad naciai Vienoj gin- i 

^bę’siąsi iki galo, panašiai kaip 
‘'Budapešte, Vengrijos sosti-

Tačiau tai kitas 
Jeigu pastudijuosime
tai mes surasime, kad Kanada j 0 'kitos"žinios' sa-
tur> daug mažiau nepriklauso-L k d nacįai vienoj jn. 
mybes, negu Lietuva. Iarybi-1 - ... ° .
n ės Lietuvos visą vyriausy . ( 
renka patys jos žmonės, nuo i
apačios iki viršaus. Tuo tarpu;neJe; . ...
Kanada turi diktatorių, paskir- Už penkių mylių į pietų 
tą Anglijos karaliaus ir atsiųs-1 vakarus nuo Vienos sovie
tą iš Londono. Tas pats ir su ■ 
Australija.

Taigi, jeigu šios šalys turi 
teisę turėti savo atstovus sau
gumo organizacijoj, tai ne ma
žiau tos teisės turi Tarybų Są
jungos respublikos.

mazgą, į vakarus. Breiten- 
furth stovi tik už trijų my
lių nuo geležinkelio tarp 
Vienos ir Linzo. Nuo Brei- 
tenfurtho tėra 13 mylių iki 
Dunojaus į šiaurvakarius. 
Pasiekus Raudonajai Ar
mijai ten Dunojų, Viena 
būtų faktinai visomis pusė
mis apgulta.

Trečioji Ukrainos armija 
taip pat užėmė Rauchen- 
wartha, Unterlaą ir Ober
laa, 4 kilometrai į pietus 

(Tąsa 5-tame pusi.)

Vokiečiai Labiausia JU0(b.iy Nacių Spauda
Biją Rusų, Sako Na' 

ciy Valdininkas
Pripažįsta, kad Vokie

tija Greit Susmuks

Sovietų Pareiškimas Dėlei 
Bepusiškumo Sutarties 
Baigimo su Japonija

LONDON, bal. 5. — Maskvos radijas paskelbė tokį

AMERIKIEČIAI ARTĖJA 
PRIE VOKIETIJOS DID
MIESČIO HANOVERIO

Paryžius, bal. 6. — De- giau kaip 1,250 Amerikos
pranešimą apie busimąjį bepusiškumo (neutralumo) su- vinto ji Amerikos armija ir lėktuvų bombardavo Leipci-

Dažnai skaitome praneši-j 
mus apie Įvairių kraštų žmo-Į Giliai Vokietijoje.—Ame- 
nc®’_ \u,ri.uoL"aci®' buv° alsi i nkiečiai suėmė vieną Vo- 

pavergę. |kje|.jįog ugsjenj0 reikalų mi- 
Į Misterijos narį. Klausinėja
mas Associated Press ko
respondento, tas nacių val
dininkas sakė: “Pavojų iš 
rytų (Sovietų) vokiečiai 
laiko daug aršesniu, negu 
pavojų iš vakarų, ir dau
giausiai, kiek tik galima, 
vokiečių kariuomenė yra 
vartojama prieš rytinį pa
vojų.”

Jis tvirtino, kad Vokieti
ja, girdi, niekados nepasi- 
duosianti vienu kartu, ir 
talkininkai turėsią kovot 
dėl kiekvieno miesto. Be 
kitko, tas buvęs nacių mi
nisterijos narys pasakė, jog 
hitlerininkai sušaudė bei iš
korę visus tokius biznierius, 
kūne nesutiko su jais.

vežę Vokietijon ir
Skaitai žmogus tas 
žinias, ir degi kerštu prieš vo-; 
kiškuosius šunalupius.

Daugelis tų žmonių iš bado 
mirė toje verguvėje. O kurie 
išliko gyvi, į žmones nebepa
našūs. Jų skūroje vos kaulai 
bepasilaiko.

Vokiečiai farmeriai ir fa
brikantai tuko jųjų prakaitu, 
o juos badu marino!

O dar yra tokių, kurie sako: 
Būtų gaila ir neteisinga,, jeigu 
po karo vokiečiai būtų privers
ti važiuoti į tuos kraštus ir 
atstatyti sugriautus miestus!

Visoje Amerikoje eina di- 
džiausis pasipiktinimas tuomi, 
kad naciai nužudė paimtą ne
laisvėn generolą Rose.

Mat, kad ir karo audroje, 
yra tam tikras moralinis prin
cipas: Nevalia paimtą nelais
vėn karį žudyti. Tai skaitoma 
žmogžudyste — paprasta, šal
takraujiška žmogžudyste.

Mūšyje kritusi gyvybė visai 
kitaip vertinama. Ten žmogus 
turi ginklą. Jis dar yra pavo
jingas. Jis tave nudės, jei tu jo 
nenukirsi. Bet nudurti bei nu
šauti žmogų beginklį iškelto
mis oran rankomis, yra pas
kutinės ir aukščiausios rūšies 
bestijiškumas.

Veikėja ir kolumnistė Eli
zabeth Gurley Flynn važiavo 
į Charleston, W. Va. Prie jos 
atsisėdo 13 metų vaikutis. Jie
du kalbėjosi daug ir apie vis
ką.

Pagaliau šis berniukas pa
klausęs jos: Ar jūs, mam, ži-

Giliai Vokietijoje.—Ame-

• Hooveris prieš Pastovią 
Taiką, Sako Pravda

Maskvą. — Čionaitinis 
dienraštis Pravda kritikuo
ja buvusiojo prezidento 
Hooverio siūlomus pataisy
mus Dumbarton Oaks kon- 
f e r e n c i j o s tarimams. 
Hooveris lieja aša
ras dėl Lenkijos ir Baltijos 
kraštų, bet jis siekia suar- 
dyt Jungtinių Tautų bend
radarbiavimą taikai išlaiky
ti. Jis nori duoti progą Vo
kietijai atsigriebti ir iš 
naujo kaimyniškus kraštus 
užpulti, kaip sako Pravda.

Stockholm, Šved. — Šve
dijos laikraščiai padavė iš
traukas iš Vokietijos Ges
tapo žandarų vyriausio lai
kraščio “Schwartze Korps” 
(Juodasis Korpusas), kuris 
rašo:

“Dabar telieka tiktai die
nos arba gal savaitės iki 
visiško (Vokietijos) susmu
kimo... Vokiečiai atsidūrė 
stebėtinoje padėtyje, kur 
jie gali būti kariniai sumu-

“Schwartze Korps” gąs
dina amerikiečius ir anglus, 
kad Vokietijos sumušimas, 
girdi, būsiąs Rusijos laimė
jimas prieš Ameriką ir 
Angliją.

PASITRAUKUS SUOMIŲ 
MINISTERIJA

Paryžiaus radijas sake, 
kad atsistatydino Suomijos 
ministerių kabinetas.

JAPONAI APIE TAIKĄ 
SU RUSIJA

Japonijos užsienio reika
lų minister is pareiškė, kad 
jinai dėsianti pastangas iš
laikyt taiką su Sovietų Są
junga.

Paskutiniais žygiais A- 
merikos lakūnai nuskandi
no 21 vokiečių laivą Breme
no uoste.

Maskva. — čechoslovaki- 
jos prezidentas Benes nu
vyko iš Maskvos į Kosice, 
išlaisvintoje to krašto da
lyje.

note, kad mieste mylia daug 
ilgesnė, negu ant farmos? 
Mieste eini gatve ir žmonių 
būryje jautiesi vienišas, nes 
niekas tavęs nepažįsta, žemė 
šalta ir kieta, nusibosta ir pa
vargsti. O laukuose visi tave 
pažįsta ir užkalbina, žemė 
minkšta ir kojoms malonu. 
Mylia prabėga, nė nepamatai.

★ ★ ★
Hitlerinė Vokietija dabar 

jau gali būti sutrėkšta bile die-

(Tąsa 5-me pusi.)

tarties panaikinimą tarp Sovietų Sąjungos ir Japonijos:
Šiandien 3 valandą popiet Sovietų Sąjungos liaudies 

komisaras užsieniniams reikalams, Molotovas, priėmė 
Japonijos ambasadorių p. Šato ir padarė jam sekamąjį 
preiškimą Sovietų vyriausybės vardu:

“Bepusiškumo sutartis tarp Sovietų Sąjungos ir Ja
ponijos buvo padaryta 1941 m. balandžio 13 d. — tai yra 
pirma, negu Vokietija užpuolė. Sovietų Sąjungą, ir 
pirma, negu išsiveržė karas tarp Japonijos, iš vienos 
pusės ir Didžiosios Britanijos ir Jungtinių Valstijų, iš 
antros.

“Padėtis nuo to laiko griežtai pakitėjo. Vokietija už
puolė Sovietų Sąjungą, o Japonija —Vokietijos są
jungininkė — padėjo Vokietijai kare prieš Sovietų Są
junga.

“Japonija, be to, kovoja prieš Jungtines Valstijas ir 
Didžiąją Britaniją, kurios yra Sovietų Sąjungos talki
ninkės. Tokioje padėtyje bepusiškumo sutartis tarp 
Japonijos ir Sovietų Sąjungos neteko prasmės ir šios 
sutarties tęsimas pasidarė negalimas. '

“Remiantis tuom, kas aukščiau pasakyta, ir sekant 
minimosios sutarties Skyrių III — kuris numato atšau
kimo teisę už vienų metų pirm penkmetinio šios sutar
ties galiojimo laikotarpio išsibaigimo — Sovietų vy
riausybė dabartiniu pareiškimu Japonijos valdžiai pa
skelbia savo norą atšaukti tą 1941 m. balandžio 13 d.

Japonijos ambasadorius Šato pasižadėjo šį Sovietų 
vyriausybės pareiškimą perduoti Japonijos valdžiai.

JUNGT. VALSTIJŲ MARININ- 
KAI LAIMĖJO DAR 5 
MYLIAS OKINAWOJ

Guam. bal. 6.—Amerikos 
marininkai nubloškė japo
nus dar 5 mylias atgal sau
sumos “kakle”, jungiančia
me pietinę Okinavos salos 
dalį su šiaurine, apie 325 
mylios nuo pačios Japoni
jos. Smarkėja mūšiai ties 
Naha, Okinawos sostine.

Amerikiečiai p a ž y g iavo 
pusantros mylios pirmyn 
pietinėje salos dalyje.

Per keturias ’ pirmąsias 
dienas nuo įsiveržimo į 0- 
kinawą 175 amerikiečiai ta
po užmušti ir 798 sužeisti. 
Japonam padaryta kur kas 
daugiau nuostolių.

Tūkstančiai Talkininkų 
Lėktuvų Ardė Vo

kiečių Fabrikus

Argentina Prižada Vie
nybę su Amerikinio Že

myno Respublikom
London. — 5,000 Ameri

kos ir Anglijos bombanešių 
ir kovos lėktuvų sprogdino, 
degino ir apšaudė Vokieti
jos miestus, kur gaminama 
žibalas — gazolinas, stato
ma lėktuvai bei dirbama į- 
vairūs karo reikmenys. An
glų lakūnai, 
mėtė bombas 
Merseburgą, 
ir Berlyną.

Amerikos lėktuvai ypač 
smogė kariniams fabri
kams, lėktuvų aikštėms ir 

'geležinkeliams Municho,

šalia kitko, 
į Hamburgą, 
Madgeburgą

Mexico City. — Čionaiti- 
nis Argentinos atstovas pa
sirašė visų amerikinių res
publikų konferencijos (Cha- 
pultepec) pareiškimą. Tame 
pareiškime jos pasižada iš
vien priešintis užpuolikam 
iš kitų žemynų arba iš ame
rikinių kraštų ir užtikrinti 
visų Šiaurinės, Vidurinės ir 
Pietinės Amerikos respubli
kų žemės neliečiamybę.

Nuremburgo ir Plauen sri
tyje, pietiniai-vakarinėje 
Vokietijoje.

anglai šiauriniame fronto 
ruože užėmė pozicijas už 
20 mylių nuo Hanoverio, 
400,000 gyventojų 
ir pradeda apeit jį iš šono.; Anglai prasiveržė 
Pirmoji Amerikos 
nubloškė vokiečius 
lias į rytus nuo Paderborno sėje. Kanadiečiai ir anglai 
ir pasiekė vietas už 161 my- užėmė gyvenamąsias vieto- 
lios nuo Berlyno.

Trečioji amerikiečių ar
mija, gen. Pattono koman
doj, užėmė Eisenacho mies
tą ir pasiekė punktus už 
60 mylių iki Leipcigo ir 166 
mylių iki susisiekimo' su 
Raudonąja Armija. Dau- 'joj.

gą, Halle, Chemnitzą, Mag
deburgą, skindami kelią 

miesto 1 attono kariuomenei.
per 

armija Weserio upę ir įsitvirtino 
22 my- pozicijose rytinėje upės pu-

ves už 35 mylių nuo Bre
meno uostamiesčio, o Ho- 
landijos fronte dasigrūmė 
iki 20 mylių nuo jūros. Pa
siekus jiem jūrą, būtų at
kirsta kelios dešimtys tūk
stančiu vokiečiu Holandi- v C

Darbo Federacijos Va- 
dai—Pasaulines Unijų 

Vienybės Priešai

MacArthur ir Nimitz 
-Vyriausi Karo Va

dai Pacifike
Maskva. — Vadai Ame

rikos Darbo Federacijos, 
turinčios 6,000,000 narių, 
atsisakė dalyvauti pasauli
nėje darbo unijų konferen
cijoje Londone todėl, kad 
ten dalyvavo CIO unijų at
stovai, — pareiškė V. V. 
Kuznecovas, sovietinių uni
jų delegatas toje konferen
cijoje, duodamas raportą iš 
jos: v

“Aišku, kad Amerikos 
Darbo Federacijos vadai 
stengiasi suskaidyt pasauli
nį darbininkų judėjimą. 
Vienas jos vadas neseniai 
pareiškė, kad Darbo Fede
racija neprisidės prie jo
kios organizacijos, kur da- ‘ 
lyvauja Rusijos atstovai, j 
Bet daugelis Darbo Federa
cijos unijų skyrių atsiuntė 
sveikinimus 1 o n d o niškei 
konferencijai; tie sveikini
mai rodo, kad Federacijos 
vadovybė neatstovauja sa
vo narių jausmų ir minčių.”

Washington. — Jungtinių 
Valstijų armijos ir laivyno 
štabų galvos paskyrė gene
rolą MacArthurą vyriausiu 
visų armijos jėgų koman- 
dierium Pacifiko Vandeny
no srityje, o admirolą Ch. 
Nimitzą — vyriausiu laivy
no jėgų komandierium ta
me vandenyne, prieš Japo
niją.

Karo štabų galvos Wa
shingtone, tačiau, bendrai 
duos strateginius įsakymus 
MacArthurui ir Nimitzui 
dėlei darytinų žygių.

ČILĖ PASKELBĖ KARĄ 
JAPONIJAI

Santiago, Čilė. — Čilės, 
Pietų Amerikos respubli
kos, senatas po trijų valan
dų slaptų svarstymų, užgy- 
rė valdžios siūlymą paskelb
ti karą Japonijai.

ATĖMĖ Iš VOKIEČIŲ 
SARAJEVO

London, bal. 6. — Jugo
slavų liaudies armija - par
tizanai atėmė iš vokiečių is
torinį Jugoslavijos miestą 
Sarajevo.

Supleškinta dar Keli Tuzinai 
Japonijos Laivą

Manila. — Jungtinių Val
stijų bombanešiai praeitą 
savaitę nuskandino, padegė 
bei pavojingai sužalojo 87 
Japonijos laivus Chinijos ir 
Formozos salos srityje

Jugoslavai Parodo Vokiečiu 
Žvėriškumus

London. — Jugoslavijos 
vyriausybė išleido doku
mentus, liudijančius, kad 
naciai ir italai išžudė iki 
pusantro miliono jugoslavų. 
Užgrobtos nuo vokiečių 
fotografijos rodo, kad vo
kiečiai ir italų juodmarški- 
niai ne tik šaudė ir korė 
civilius jugoslavus, bet dur
tuvais akis jiem lupinėjo, 
raudonai įkaitintomis gele
žimis juos varstė ir viso
kiais kitais būdais kankino.

WASHINGTONE NUMATOMA, KAD SOVIETAI KARIAUSIĄ PRIEŠ JAPONIJĄ
Washington. — čionai ti

niai politikai abelnai džiau
giasi, kad Sovietų Sąunga 
stipriu pareiškimu atšaukė 
savo bepusiškumo sutartį 
su Japonija, po pirmojo tos 
sutarties laikotarpio pasi
baigimo. (Kodėl ir kaip ta 
sutartis atšaukiama, skai
tykite Sovietų pareiškime 
.šiame Laisvės puslapyje.)

Daugu'ma politinių ste
bėtojų Washingtone numa
to, kad Sovietai prisidės 
prie Jungtinių Valstijų ir 
Anglijos karo prieš Japoni
ją, kuomet ateis tam laikas. 
Japonai, tačiau, gali bet ka
da iš pasalų užpult Sovieti
nį Sibirą ir greičiau įtraukt 
Sovietus į karą prieš Japo
niją. Nežiūrint bepusišku

mo sutarties, Sovietai nepa
sitikėjo japonais ir laikė 
gana stiprias Raudonosios 
Armijos jėgas Sibire, o Ja
ponija jau seniai yra subū
rus didelę savo armiją pa
sienyje tarp Manchukuo 
(Mandžurijos) ir Sibiro.

Jungt. Valstijų vice-pre- 
zidentas Harry -S. Truman 
sakė, kad Sovietų atšauki

mas sutarties su Japonija 
“turėtų sutrumpinti karą.”

Demokratas senatorius 
O’Mahoney pastebėjo, kad 
“labai galimas daiktas, jog 
tas rusų pareiškimas grei
čiau užbaigs karą Azijoj, 
negu mes manėme.”

Demokr. Senatorius Ed. 
C. Johnson sakė: “Tai rei
škia, kad mums nereikės

valyt japonų iš Azijos že
myno ir kad mes galim su
burti savo jėgas blokaduoti 
ir imti Japonijos salas su 
mažesniais nuostoliais a- 
merikiečių gyvybėmis.”

Republikonas senatorius 
;Vandenbergas pareiškė, jog 
tas Sovietų žygis “neabejo
tinai lemia labai svarbius 
dalykus ateityje.” Tačiaus

jis neiškentė ir čia negnyb
telėjęs Sovietų Sąjungai; 
sako: “Rusija gali tatai pa
daryti, žiūrėdama savo rei
kalų. Neabejotina, kad Ru
sijai rūpi kai kurios dabar 
japonų užimtos Chinijos da
lys.”

Jankiai sučiupo nacių 
traukinį su robotbombomis.
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Lenkų Tautos Žudytojas 
Sučiuptas

1942 metais 100 lenkų politinių kalinių 
tapo nužudyta už tai, kad vienas Len
kijos kariuomenės saržentas nukovė du 
vokiečių Gestapo (nacių slaptosios poli
cijos) narius.

100 lenkų patrijotų, nieko bendra ne
turėjusių su tuo žygiu, kurį atliko len
kas saržentas, tapo be jokios mielašir- 
dystės nužudyta. Ir nužudymas buvo at
liktas lenkų tautos smaugėjo, Artūro 
Greiserio, Poznaniaus srities gauleiterio 
arba vado!

Na, ir šiomis dienomis pasaulis leng
viau atsiduso, kai sužinojo, jog gauleite
ris Greiseris yra sučiuptas. Jį sučiupo 
Raudonoji Armija. Vadinasi, Greiseris 
yra saugiose rankose, — rankose žmo
nių, gerai pažįstančių nacius iš jų dar
bų !

Šis nacių karo kriminalistas — antras 
“aukšto kalibro” kriminalistas Jungtinių 
Tautų nelaisvėje. Pirmasis yra Rudolfas 
Hess, kuris buvo nulėkęs į Anglija są
mokslui daryti prieš Tarybų Sąjungą ir 
ten atsidūrė kalėjimam

Netenka sakyti, jog Tarybų Sąjunga, 
turėdama šį karo kriminalistą savo ran
kose, žinos, ką su juo padaryti.

Dabar tik tenka laukti, kada kiti 
“aukštieji” vokiški karo kriminalistai — 
Hitleris, Goeringas, Himmleris, Goeb- 
belsas, Ribbentropas ir jiems panašūs— 
atsidurs ten, kur atsidūrė Greiseris.

Lietuvių tauta labai trokšta juo grei
čiau sučiupti Rentelną, — buvusį gaulei
terį Lietuvai, — kurią jis teriojo per 
virš trejus metus. Jis turės priduoti sa
vo atskaitą Lietuvai.

Nepaspruks ir tas!

jau pradėjo kalbėti apie taiką su Jungti
nėmis Tautomis. Už tai pats Horthy bu
vo vokiečių suimtas ir įkalintas. Pado
resnieji Vengrijos kariuomenės vadai 
perėjo Raudonosios Armijos pusėn, o ki
ti sudarė “naują valdžią” ir dar bandė 
laikytis su Hitleriu. Jų valdžia paspruko 
iš Budapešto ir apsistojo vakarinėje 
Vengrijoje.

Tuo pačiu sykiu išvaduotoje Vengrijos 
dalyje susiorganizavo laikinoji Vengri
jos vyriausybė ir padarė su Jungtinėmis 
Tautomis taiką.

Pagal tą taikos sutartį, Vengrija tu
rės Tarybų Sąjungai atlyginti už pada
rytus nuostolius. Be to, Vengrija sugrą
žina Rumunijai šiaurinę Transylvaniją 
ir čechoslovakijai— Slovakijos dalį; su
grąžina visas Hitlerio duotas “dovanas”. 
Vengrija pasilieka tokia, kokia buvo 
prieš karą!

Bet Vengrija apgriauta. Josios sostinė 
vokiečių sunaikinta. Josios kiti miestai 
griuvėsiais paversti. Vengrija neteko 
daugybės žmonių.

Dabar Vengrija, kaip ir kiti Balkanų 
kraštai, turės viską statytis iš naujo, iš
sikasti iš griuvėsių. Laikinoji vyriausy
bė pažadėjo visus karo kriminalistus su
gaudyti ir atitinkamai nubausti, kaip 
Bulgarijoj. Ji pažadėjo pravesti griežtą 
žemės reformą. Ji pažadėjo iš šaknų iš
rauti fašistines organizacijas ir Veng
riją pastatyti demokratinių tautų eilėse.

Jei taip bus, tai vistik Vengrijos liau
dis nesijaus už dyką praliejusi kraują.

Tenka manyti, jog taip bus, — kitaip 
būti neįmanoma. Vengrija turės patapti 
lygi savo Balkanų kaimynams, kurie pa
staruoju laiku pradėjo sparčiai demok- 
ratizuotis.

Šiomis dienomis Raudonoji Armija pa
skelbė, kad ji jau baigė visą Vengriją iš
vaduoti. Su pavasariu vadinasi, Vengri
jos liaudis pradės gyventi naujuoju gy
venimu ir už tai ji visuomet bus didžiai 
dėkinga Raudonajai Armijai.

Tuo sykiu Raudonoji Armija, išvada
vusi Vengriją, žygiuoja į šiaurius juo 
greičiau vaduoti pavergtąją Austriją ir 
Čechoslovakiją.

Laikas Rengtis

Vengrija Išvaduota
Įkišti koją į spąstus yra lengva, bet 

ištraukti ją — labai sunku. Vengrija, 
kaip ir daugelis kitų kraštų, valdomų 
fašistų arba pusiau fašistų, buvo pa
kliuvusi į naciškus spąstus. To krašto 
žmonės atsimins šį įvykį iki jie bus gy
vi, o po to — gentkarčių gentkartės šį 
laikotarpį minės, kaipo skaudžiausią lai
kotarpį Vengrijos istorijoje.

Tarybų Sąjunga niekad nieku nebuvo 
nusikaltusi Vengrijai. Raudonosios Ar
mijos koja prieš 1944 metus nebuvo at
sistojusi ant Vengrijos žemės. Tarybų 
Sąjunga niekad nereiškė jokių preten
zijų prie Vengrijos teritorijos ir nesiki
šo į josios vidujinius reikalus.

Bet, štai, 1941 metais Vengrijos fąšis- 
tai pradeda kariauti prieš Tarybų Są
jungą ! Be niekur nieko paskelbia jsti ka
rą ir paleidžia savo divizijas į Ukrainos 
plotus, — paleidžia jas išvien su vokie
čių divizijomis!

Už ką? Kodėl?
Hitleris papirko Vengriją, “atiduoda

mas” jai dalį Čechoslovakijos, dalį Ru
munijos (Transylvaniją), taipgi dalį 
Jugoslavijos. Papirkti Hitlerio kyšiais, 
vengrai fašistai įstūmė Vengrijos liaudį 
į karą prieš Tarybų Sąjungą ir, žinoma, 
prieš visas Jungtines Tautas.

' Vengrai, kaip ir kiti vokiečių sateli
tai, plėšė .ir naikino Tarybų Sąjungos 
miestus, žudė laisvus tarybinius žmones, 
piliečius. Vengrų divizijos buvo pasieku
sios net Voronežą. Tūli vengrai fašistai 
džiaugėsi užkariavimais, džiaugėsi “di
džiąja Vengrija”!

Bet neilgai jiems teko tuo didžiuotis. 
Kai Raudonoji Armija įėjo į Rumuniją, 
kai pastarąją išlaužė iš fašistinės Ašies 
ir pastatė prieš pačią Ašį, vengrai pra
dėjo drebėti. Tik tuomet jie pasijuto esą 
įkliuvę į fašistinius spąstus.

Pagaliau Horthy ir jo klikos dalis

Komunistai San Francisco
Konferencijoje

Pasirodo, jog San Francisco konferen
cijoje bus delegatais daugiau komunistų, 
negu tūli tikėjosi pirmiau. Chinijos ir 
Francijos delegacijose tikrai bus po vie
ną komunistą; galimas daiktas, jog ir 
Čechoslovakijos ir Jugoslavijos delega
cijose bus bent po vieną komunistą. Šio
mis dienomis iš Santiago miesto prane
šama, jog ir Čilės delegacijoje būsiąs 
vienas komunistas, — senatorius Carlos 
Contreras Labarca, kuris yra ir Čilės 
komunistų partijos pirmininkas.

Busimoji Taika ir Mes
Tenka pasveikinti mūsų valstybės 

(užsienio reikalų) sekretorių Edward 
R. Stettinius’ą už jo puikią kalbą, pasa
kytą praeitą trečiadienį Council on For
eign Relations mitinge Chicagoje. (Kal
ba buvo transliuota per radiją).

Tai iš tikimųjų buvo išsami ir įdomi kal
ba, nušviečianti Amerikos vyriausybės 
pažiūras link busimosios taikos palaiky
mo pasaulyj.

P-nas valstybės sekretorius pareiškė, 
jog taikai palaikyti neužtenka tik gerų 
norų. Jų neužtenka dėl to, kad pasaulis 
yra perdaug sudėtingas, komplikuotas, o 
jei pasaulis nebus taikus, tai ir Amerika 
neišliks nuo karo.

Štai įdomus p. Stettinįus’o pareiški
mas:

“Po dviejų pasaulinių karų ir baisios 
visą pasaulį apimančios depresijos, — 
viskas įvyko bėgyj 25-rių metų — mes 
esame įsitikinę, jog politinė izoliacija ir 
ekonominis nacionalizmas yra perdėm 
nerealistiški ir gali tik privesti mūsų 
kraštą ir pasaulį prie ekonominės nelai
mės.”

Tuo būdu ir mūsų krašto užsieninė 
politika privalo remtis šiais tvirtais fak
tais: “jei mes norime Jungtines Valsti
jas apsaugoti nuo kitos karo nelaimės, 
mes privalome surasti priemones ryš
kiam veikimui išvien su kitomis tauto
mis, kad neprileisti pasireikšti agresijai 
bent kur nors pasaulyj; mes negalim tu
rėti gerlaikio Jungtinėse Valstijose, jei 
išlaukinis pasaulis skendės depresijoj ir 
biednatvėje.”

Šitie du principai — du kertiniai ak
menys, kuriais remiasi mūsų adminis
tracijos užsieninės politikos pastatas. 
Tai, beje, principai, kuriuos kėlė ir ve
lionis Willkie, . ir kuriuos šiandien kelia

Neseniai mūsų dienraščio 
redaktorius R. Mizara kris
luose persergėjo skaityto
jus nedaryti spėliojimų a- 
pie greitą karo pabaigą su 
naciais. Jo nuomone, tokie 
spėliojimai gali pakenkt ka
ro pastangoms. Tačiau aš 
neiškenčiu nespėliojęs ir 
nemanau, kad tas mano ne
kantrumas pakenks karo 
pastangom. Man vis rodosi, 
kad r u d a s is ' ž-v ė r i s - 
nacizmas bus iš kai
lio išnertas apie birželio 
mėnesį —apie piknikų sezo
no pradžią. Aš manau, kad 
šiemet piknikuose džiaugsi
mės pergale — V-E. Todėl 
aš sugestuoju šią vasarą 
rengti dienraščio Laisvės 
naudai piknikus ant plačios 
skalės ir rengti juos visur. 
Mūsų dienraščio piknikai 
turi būt pergalės celebraci
ja!

Aišku, mes negalime ne 
dienai sustoti rėmę karo pa
stangas už pergalę. Raudo
nojo Kryžiaus aukų rinki
mo vajus dar neužbaigtas. 
Kurie dar neaukojote, tai 
aukokite tuojau. Kurie ren
kame aukas R. K., tuojau 
aplankykime visus, kur dar 
matome, kad nėra aplanky
ti ir priduokime blankas 
Raudonojo Kryžiaus įstai
goms nevėlindami.

Antras mūsų karinių pa
stangų stiprinimo vajus tai 
nešiotų drabužių rinkimas 
nacių nuteriotiems Europos 
žmonėms. Nešiotų drabužių 
rinkimo vajus prasidėjo su 
Velykų diena ir jis tęsis tik 
vieną mėnesį. Visi rūpinki
mės surinkti daug drabužių, 
stengsimės paremti nacių 
teroro suvargintus žmones.

Trečias svarbus dalykas 
tai jau laikas’ taupytis pini
gus naujam karinių bonų 
vajui, kuris vadinsis V-E 
vajus. Tai galutin. nacių su
mušimo minėjimo vajus — 
visiškos pergalės vajus. 
Šios rūšies . bonų reikės 
pirkti kuo daugiausia.

Dirbdami karinių pastan
gų stiprinimui, nepamirški
me savo dienraščio, kuris y- 
ra mūsų vyriausias vadas, 
organizatorius ir mobili- 
zuotojas mūsų visų savo ša
lies reikalams. Turėkime 
mintyje, jog mūsų rankose 
yra būdai ir priemonės iš 
kurių mūsų dienraštis pasi
laiko. Supraskime, kad tu
rime ant rankų ir Raudo
nąjį Kryžių ir karo bonus 
ir drabužių rinkliavą —Eu

ropos žmonėms ir paramą 
Lietuvos žmonėms kaipo 
svarbius dalykus. Tuomet, 
neišvengiamai, dienraščio 
Laisvės problemos išslysta 
mums iš minties. Ir , dėl tos 
priežasties finansinė para
una mūsų dienraščiui auko
mis, pęreitais metais buvo 
žymiai mažesnė negu bent 
kada anksčiau. Supraskim, 
kad ilgai taip negali būti, 
dienraštis labai pasiilgo 
mūsų atjautimo.

Vasarai artinantis turim 
rimtai susidomėti Laisvės 
naudai piknikų reikalu.

Visur reikia rengti pikni
kus ir rengti juos ant pla
čios skales. Keikia tikėtis 
pasisekimo, nes iš visko 
matytis, kad anksti šią va
sarą, o gal dar pavasarį 
karas Europoje bus užbaig
tas.

Iš valdžios atsakomingų 
j įstaigų girdime, jog gesoli- 
no ir kitų gyvenimo reik
menų kiekis bus padidintas 
su diena mūsų karo su na
ciais užbaigos. Ir tas kalba 
už piknikų pavykimą. Nie
ko nelaukiant, reikia sam
dyti parkus ir rengti dien
raščio naudai piknikus.

P. Buknys.

Fred Vinson Tapo Karinės 
Mobilizacijos Direktorium
Washington. — Senatas 

vienbalsiai patvirtino Fre
dą M. Vinsoną, kurį prezid. 
Rooseveltas skyrė Karinės 
Mobilizacijos ir Rekonver- 
sijos direktorium vietoj pa
sitraukusio J. F. Byrnes. — 
Rekonversija yra būsimas 
šalies grąžinimas iš karinės 
pramonės į civilę.

Pirm menesio Vinsonas 
buvo paskirtas ir patvirtin
tas kaip federates valdžios 
paskolų administratorius. 
Dar nežinia, kam dabar 
teks paskolų administrato
riaus vieta.

Teigiama, kad Vinsonas 
karinės mobilizacijos pa
reigose seks tokią politiką, 
kaip ir atsistatydinęs Byr
nes, kuris, tarp kitko, “pra
šė” uždaryt smukles nuo 12 
vai. naktį.

Amerikiečiai ties vienu 
kaimu Luzon saloj atkasė 
lavonus 300 moterų ir vai
kų, kuriuos japonai durtu
vais nužudė.

Raudonosios Armijos neseniai išlaisvinti amerikiečiai, 
buvę naciu belaisvėje, linksmai šypsodamiesi laukia 
laivo išplaukimo iš Odessos porto kelionėje link namų 
Amerikoje.

visa pažangioji žmonija.
Depresija ir karas — “sesutė su bro

liuku.” Jei nenorime jų matyti, darbuo
kimės taip, kad jie niekur pasaulyj ne
galėtų pasirodyti. Nes jei depresija vieš
pataus kur nors kitur, ji pasieks ir mus; 
jei depresija užviešpataus, — kitas ka
ras neišvengiamas. Tasai karas gali kil
ti kur nors toli nuo mūs, bet jis ateis pas 
mus, jei nebus Jąiku nuslopintas ten, kur 
jis iškis savo galvą!

Anglijos darbininkai atsargiai veda branduolį dešimt- 
toninės Volcano bombos į josios formą. Tos milžiniškos 
bombos dabar vartojamos atakose ant Vokietijos.

> •»

BINGHAMTON, N. Y.
Pasekmingas parengimas,: nioniai, J. Sadauskas, per O. 

kuris buvo surengtas per LPT Mikolajunienę, mot. skyrius. 
Komitetą, vietinį skyrių, kovo A. J. K. Navalinskai $3. 
11, Lietuvių svetainėje. Pada-| M. Mikolajunienė $2.50. 
ryta nemažai pelno ir daug au-1 Po $2: V. A. Kazėnai, St. 
ku surinkta dėl Lietuvos vai-i Vaineikis, V. E. Čekanauskai, 
kučiam dovanėlių supirkimo, j H. Vėžienė.
Mūsų miesto geraširdžiai Lie-į Po $1 : J. Jankauskienė, M. 
tuvos patrijotai duosniai vėl Yankauskienė, O. Kireilienė, 
suaukojo. Mes neatsiliekame P. Juozapaitis, Stf. Eavens, B. 
nuo didmiesčių su parama Lie-’ Kastėnienė, J. Kastėnas, K. 
tuvos žmonėms, nacių nukan- Staniulis, A. Pagiegala, II. Pa- 
kintiems. ■ giegalienė, A. Klimas, J. Skre-

Pasidarbavo šioje vakario-' bis, J. .Okulevičius, P. Grinius, 
nėję ir suaukavo valgiais: Lu-iP- Bakšienė, St. Sloveckas, L.
žinai virš $5 vertės, kiti po 
mažiau. Darbavosi šios ypa- 
tos: A. Maciukienė, A. Mal
dai kienė, A. Žemaitienė, P. 
Bakšienė, II. Zukienė, J. K. 
Navalinskienė, M. Kulbienė ir 
M. Bekerienė. Dovanas auka
vo šios ypatos, už kurias pa
daryta pelno:

Už A. Navalinsko $7.05.
Už A. Kireilienės $3.60.
Už P. Jesilionienės $2.80.
Už M. Kazlauskienės ir J. 

Yankauskienės po $1. Viso 
$15.45. Aukų surinkta $172.- 
50. Pelno liko nuo vakarienės 
$81.86. Viso pasidaro $254.- 
36.

Pirmininkavo K. Vaicekaus
kienė. Kalbėjo Jack Saphir ir 
Mr. Bary. Rezoliucija priimta 
vienbalsiai prieš buvusios sme
toninės Lietuvos neva atstovus, 
kurie dar tebėra Washingto
ne, nieko nebeatstovaudami, 
kad būtų jie prašalinti.

Darbininkai, kurie daug dir
bo dėl parengimo ir parengi
me yra: M. Bekerienė, A. Mal- 
daikienė, M. Luzinienė, P. 
Bakšienė, J. K. Navalinskienė, 
K. Juozapaitienė, A. Žemai
tienė, 1. Luzinas ir J. Kireilis. 
Gelbėjo: J. Vaicekauskas, O. 
Girnienė, M. Kulbienė ir K. 
Vaicekauskienė. Tikietų dau
giausiai pardavė I. Luzinas— 
32, J. K. Navalinskienė—20, 
K. Juozapaitienė — 10, M. 
Bekerienė — 8 ir J. K. Vaice
kauskai — 5. Po mažiau ne
garsinama.

LPT Komitetas širdingai dė- 
kavoja, varde Lietuvos vaiku
čių, visiems už atsilankymą į 
parengimą, už dovanas, ir vi
są pagalbą.

LPT Komiteto Seki’.,
J. K. Navalinskienė.

Šimoliunas, A. Zmitra, J. Ma- 
šinauskas, K. Dzidulionis, A. 
Ziborienė, M. Liuzinienė, A. 
Maldaikienė, M. Bekerienė, 
P. Sophire, O. Girnienė, K. 
Juozapaitienė, A. Bary, H. 
žukienė, A. Žemaitienė, A. 
Sverplis, M. Kazlauskienė, J. 
Undrejunas.

Po 50c: E. Okilevičienė, P. 
Keršis. Viso sykiu $172.50. Pi
nigai perduoti LPT K vietinio 
skyriaus komiteto iždininkui 
drg. L Liužinui.

Aukų rinkėjos:
K. Juozapaitienė, 
O. Girnienč.

Kovo 11, 1945 Aukotojų 
Vardai

1. Liužinas $50.
Po $10: Peter Mack, J. K. 

Vaicikauskai, A. Kosteckis, P. 
A. Mačiukai.

Po $5: M. Kulbienė, B. 
Zmitraitė, V. Kapičauskienė, 
V. Kaminskienė, A. L. Mai-

Elizabeth, N. J.
Graži pavasario diena, tai 

aplankiau pažįstamus farme- 
rius. Gi mano važinėjimas vi
sada neša naudą — parvažiuo
ju su aukomis reikalingiems 
tikslams, kaip tai: dėl dienraš
čio Laisvės, tai pagalbai Lietu
vos žmonių. Visur yra gerų 
draugų ir draugių.

Kiek pirmiau drg. Auna 
Warwick paaukavo Laisvės 
bązaro naudai dvi bonkas vy
no ir bonką degtinės; o drg. 
Paulina Rimkienė, tai apgai
lestavo, kad ji negalėjo nie
ko Laisvės bazaro naudai pa
aukoti. Jos vyras serga, tai 
daug turėjo išlaidų — dakta
ras, vaistai, tai ketino ateity
je paremti.

Man būnant pas Warwickus 
atvažiavo du draugai iš Free- 
holdo. Tuojau susipažinome. 
Vienas iš jų buvo dienraščio 
Laisvės skaitytojas, o kitas dar 
ne. Prenumeratorius drg. P. 
Staponavičius buvo skolingas 
už dienraščio prenumeratą. 
Jis tuojau išsitraukė $20 ir 
duodamas sako, kad užsimoka 
prenumeratą už du metus, kas 
sudaro $13: $5 aukoja Lietu
vos vaikučiu pagalbai ir $2 
dienraščiui Laisvei, kad jo ma
šinos geriau suktųsi. Bravo, 
drauge Steponavičiau!

Jo draugas pasižadėjo atei
tyje užsirašyti dienraštį Lais
vę. Tai tokios naujienos. Po

Į šį dalyką įeina daug kitų klausimų, 
bet jie yra tik antraeiliniai.

Mūsų krašto pozicija, kurią valstybės 
sekretorius populiariškai pastatė prieš 
mus ir pasaulį praeitą trečiadienį, susi
lauks užgyrimo iš visų žmonių sluogsnių, 
priešingų depresijai ir karui.

Gaila, kad stambioji spauda šią p. 
Stettinius’o kalbą lyg ir nustelbė, nesu
teikė jai savo skiltyse Vietos, kokios ji 
užsipelnė!.

dienraščio Laisvės vajaus jau 
gavau du naujus skaitytojus 
ir apsčiai senų atnaujinau. Vi
sur randu gerų draugų, nerei
kia nei prašyti prenumeratos, 
duoda pinigus — tik pasiųsk 
ir dar aukų suteikia geriems 
tikslams.

Labai ačiū visiems dienraš
čio skaitytojams ir simpati- 
kams už tai!

Antanas Strepeika.
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LAIŠKAI I LMS RAŠTINĘ
Iš Wilkes-Barriu rašo J. Surdokas, 

jog ten gyvavęs “Lyros Qhoras mirė dėl 
stokos dainininkų.” Kaip visur, taip ir 
Wilkes-Barriu chorą paliete šio karo pa
dėtis, sumažėjo jauni žmonės, kiti užim
ti karo darbais. Šiuo tarpu choras negali 
veikti.

Tolinus J. Surdokas rašo, kad, pagal 
LMS konstituciją, Lyros Choro iždas tu
ri būt perduotas LMS Centrui. Be to, 
Lyros Choras dar yra Lietuvių Meno Są
jungai skolingas už operetę ir dainas. 
Tacl lyriečiai labai teisingai padarė, 
kuomet 'jie nutarė visą iždą perduoti 
LMS Centrui ir apie tai pranešė savo 
iždininkui. Kol kas pinigai LMS Centre 
dar negauti. * * *

M. Pūkis, Los Angeles, Calif., prisiun
tė LDS 35 kp. duokles ($5.00) už 1945 
m. Kalifornijos lietuviai atjaučia LMS 
veiklą ir lietuvių meną. * Net kelios jų 
kuopos yra nuolatiniais LMS nariais. 
Didelis ačiū jums visiems.

Atgal j rytus. Simonas Janulis, Wor
cester, Mass., prisiuntė $10.00. Tai duo
klės dviejų ALDLD kuopų. S. Janulis 
yra sekretorius 11-tos vyrų kp., o'žmona 
— sekr. 155-tos moterų kuopos. Abi kuo
pos gražiai veikia ir priklauso Lietuvių 
Meno Sąjungoj.

LDS 26 kp. sekretorius, A. Lukaitis, 
rašo: “Šiame laiške rasite money orderį 
$5.00 vertės, tai duoklės į LMS už 1945 
m.” Taip pat gražų laiškutį rašo A. 
Deveikis iš Chicagos, LDS 112 kp. sek
retorius: “Visi kuopos nariai įvertina tą 
prakilnų LMS darbą ir linki geriausių 
pasisekimų.” Kuopa aukojo Meno Sąjun
gai $3.00. Pei‘ Laisvės įstaigą P. Ramoš
ka prisiuntė LLD 136 kp. duokles—$3.

Suzanna Kazokytė prisiuntė savo ir 
mamos duokles į LMS. Suzanna yra tikra 
menininkė. Jinai jau daug kartų brook- 
lyniečiams dainavo kaipo solistė. Jos 
mamytė yra jau daugelio metų veikėja 
ir uoli lietuvių dailės rėmėja.

REIKIA MAŽŲ VEIKALŲ.
LLD 39 kuopos, Scranton, Pa., sekre

torius P. Šlekaitis prisiuntė duokles 
($5.00) už 1945 m. Be to, Šlekaitis, var
de kuopos narių, mums rašo:

“Bet tuo pačiu kartu mes pranešam, 
kad išleistieji scenai veikalai mums ne
tinkami kaipo mažai kolonijai. Mat, mes 
neturime tiek scenos mylėtojų, kaip di
delės kolonijos, todėl.negalime gauti rei
kalingą skaičių vaidintojų.”

Gerai, LMS Centras visuomet turi 
mintyje mažų kolonijų padėtį. Buvo ban
doma ir ateityje dar labiau bandysime 
parūpinti scenos veikalų mažom koloni
jom. Bet nevisai tiesa apie LMS išleistus 
veikalus. Ypač pereitų metų leidiniai bu
vo taikomi mažom kolonijom. Žinoma, 
veikalai “Javai Žydi,” “Prieš Srovę” ne
įmanomi suvaidinti mažose kolonijose.

Bet ar scrantoniečiai skaitė, ar vaidi
no sekamus veikalus: “Vos Neapsivedė” 
— graži komedijukė. Joje vaidina tik 5 
charakteriai, vaidinti nesunkus dalykė
lis. “Prakeikimas” — dviejų veiksmų 
drama. Vaidina 8 asmenys. “Anapus 
Nemuno” — reikalauja tik 4,. charakte
rių. Dalykas iš Lietuvos nuotikių, kuo
met ten * vokiečiai viešpatavo. “Teismo 
Diena” —veikalas taipgi vaizduoja Lie-

Partizanai
Partizanai!—Jums dunda griaustiniai, 
Tartum pergalės aidas skardus. 
Partizanai! — Varpai vakariniai 
Iškilmingai jūs mini vardus.

Dainomis visuomet su jumis aš 
Naktį, dieną, ryte, vakare ... 
Ir vaivorykštės ryšis mus riša— 
Per laikus, per laukus, per girias.

Jūs atnešite rytmetį šviesų
Tėvą žemei brangiai dovanų 
Jums karštai savo ranką ištiesiu 
Ir skambiausiąjį posmą dainų.

Salomėja Nėris. 

tuvos gyvenimą, kuomet ji buvo vokie
čių okupuota. Reikalauja tik 5 vaidinto
jų. “Aušrelė” — keturių veiksmų dra
matiškas vaizdelis, bet vaidintojų yra 
tik 6.

Iš senesnių veikalų yra lengvi ir ma
žom kolonijom prieinami vaidinti: “Te- 
odolinda” — vieno veiksmo komedija, 6 
vaidintojai. “Vargšas Tadas” — dviejų 
vaizdų komedija, vaidintojų tik 4. 
“Kontrolis” — vieno veiksmo komedija, 
vaidintojų 4.

Veikiausia ir šie veikalai ne visi vai
dinti Scrantone ir kitose mažose koloni
jose. Visi jie tinka vaidinti. Tad, kol nė
ra naujų, reikėtų pasirinkti ir vaidinti 
iš tų, ką turime. V. Bovinas,

LMS Sekret.

Laiškas iš Lietuvos
Kaimyno
Siunčiu tau laišką, kaimyne mielas. 
Kaip sveikas gyvas, kaip gyveni? 
Tikiu, kad nieko dar neužmiršęs, 
Ir kaimą savo puikiai meni.

Meni, kaip sodai baltai žydėjo. 
Gėlynai puošė žalias lankas, 
Ir tą upelį per sodžių plaukiant, 
Kuriame plovei kojas basas.

Dainas gal tas dar vis dainuoji, 
Kurias dainavom kada kartu.
Kaip linksmas juokas tarp mūsų sklydo 
Pievos galuose pradalgių.

Rašei tu laiškus į kaimą savo 
Pas tėvus, brolius, pas kaimynus.
Sakei tėviškės pasiilgęs, 
Žadėjai grįžti į namus.

Skaidri lietuviška padangė,— 
Žalių šilų tas šlamesys.
Gamtos gražumas neregėtas 
Širdy tau buvo ilgesys.

Bet viltys sudužo, kai tėviškę mielą 
Fašistai sumynė batais purvinais. 
Sugrįžt negalėjai į gimtąjį kaimą, 
O žinios nutrauktos buvo ir laiškais.

Daugiau kaip trys metai praslinko, taip 
Metai kalėjimo juodo sunkaus, [sunkiai, 
Jei dar būt pabuvę fašistiniai žvėrys, 
Jau būt gal nelikę Lietuvoj žmogaus.

Nelauki, kaimyne jau laiško namiškių, 
Nelauki nuo tėvo, močiutės, sesers.
Žinau, kai šiuos žodžius tu mano skaitysi 
Skausmu nebetversi, širdis tavo verks.

Nėra samanotos bakūžės sodyboj, 
Kur dienos prabėgo vaikystės tavos, 
Nėra jau tėtušio, nėra seserėlės, 
Ir brangios motulės, žilgalvės senos.

Fašistai sudegino tąją bakūžę.
Ir motiną gyvą įstūmė ugnin.
Jos šauksmą mirtingą, kentėjimą baisų 
Mačiau ir girdėjau savojom ausim.

Tik tada jau, kai liepsnos apglėbė viską, 
Nutilo ir tavo močiutė sena.
Nežinau ką ji manė, ką tuomet galvojo, 
Liepsnų sūkuryje mirdama.

Ją kaltino vokiški šunes pasiutę, 
Kad partizanus slaugė jinai’ 
Apkaltinimų tokių visi tuomet gavom, 
Aš ir kiti visi kaimynai.

Visus mumis laikė į eilę sustatę, 
Belaisviai bejėgiai mes buvom tada. 
Mačiau, kaip sesę apalpusią tavo 
Smogikas jai daužė galvą su lazda.

Ji mirė ties vartais, po beržu baltmarš- 
Kasos geltonos pamirko kraujuos. Ikiu,- 
Ir beržas svyruoklis tarytum jos verkė: 
Ji tėviškei savo daugiau nedainuos.

Visus juos nuvarė žandarai į mišką 
Ir liepė iškasti slėnyje duobes.
Atskyrė iš mūsų didesniąją pusę 
Ir tuoj ten sušaudė visus palei jas.

Tarp tų nelaimingų ir tavo tėvelis,— 
Mačiau kaip nusviro žila jo galva, 
Ir sunkėsi kraujas per veidą raukšlėtą, 
Dar spėjo sumoti gyviesiem ranka.
Kitus gi varė mus surakinę, 
Varė į darbus išvežti svetur.
Taip jie padarė ir su tavo broliu -v 
Niekas nežino dabar jis kur.
Kelyje per mišką būrys partizanų 
Patiko smauglius mūs, ruduosius šunis 
Juos nuginklavo ir jų automatus 
Išdalino visus tarp mumis.
Ir tuomet tapom mes partizanai; 
Turėjom ginklus ir laisvas rankas. 
Keršinom už tėvą, brolį, seserį, — 
Už Lietuvai padarytas skriaudas.
Dabar, kai armija'mūsų Raudonoji,— 
Tarp jos ir lietuviški pulkai, — 
Apvalė Lietuvą nuo rudo kryžioko, 
Žmonės gyvenimą kuria laisvai.
Ant tavo tėvų ir sesutės kapo 
Kaimo mergaitės prisodino gėlių. 
Vardai jų minimi — minimi plačiai — 
Jie mirė mirčia kankinių.

Dabar laimė kyla ir gyvenimas kitas. 
Mūs šalis laiminga, nuo priešo laisva. 
“Fašistas”—didžiausias čia prakeiksmo 
Juos keikia visa Lietuva. [žodis, 
Su Dievu, kaimyne, lauki kito laiško. 
Manau parašyti aš tau dar kai ką. 
Vieną tik kartoju aš daugelį kartų: 
Lietuva, mūs žemė dabar jau laisva!

P. Pilėnas.

Malonus Pasiūlymas
(Iš vokiškos okupacijos dienų)

Girdžiu, prie durų skambina. Aš tuoj 
apsivilkau švarką, prieš veidrodį pasi
taisiau kaklaraištį, akimis ..permečiau 
kambarį, ar viskas tvarkoj, ir su padai
linta šypsena einu atidaryti? Ji pažadėjo 
pas mane užeiti, mes eisim už miesto, į 
laukus pasivaikščioti. Pasivaikščioti mes 
einam kiekvieną sekmadienio rytą, taip 
jau mudviejų iš seno yra sutarta.

Mano šypsena bematant dingo, kai aš. 
vietoj jos išvydau nepažįstamą damą, 
skoningai apsirengusią, padažytu, išvar
gusių veidu. Pasakiusi labą dieną, ji įėjo 
prieškambariu ir rengėsi eiti į kamba
rius.

Aš stoviu nustebęs ir nieko nesupran
tu. Kas ji?

— Man reikalinga jūsų žmona, — sa
ko ji pernelyg drąsiai ir net truputį įžū
liai.

— Mano žmona?
‘ — Taip, jūsų žmona.

— Hm, — gūžtelėjau pečiais, — žmo
nos aš neturiu, as esu dar nevedęs. *

— Nevedęs?
— Taip.

. — Tai jūs gyvenat vienas ir jokios 
moters šitam bute nėra?

— Nėra.
— Keista.v
Ji jau buvo besiruošianti išeiti, bet 

dar stabtelėjo ir pridūrė:
— Tad ir jokios šeimininkės čia nėra?
— Šeimininkė yra, tik ji tuo tarpu iš

ėjusi bažnyčion. Atleiskite, o kam ji 
jums reikalinga?

— Aš norėjau parduoti jai vištą.
— Vištą?!
—* Taip, vieną arba dvi. O gal jūs 

pirksite, vištos geros, riebios, po 32 mar
kes. Šiandien mums pasisekė vokiečių 
žandarus apgauti ir po šiaudais miestan 
atvežti 12 vištų. Pirkite.

—-Ne, ačiū. Be šeimininkės aš nieko 
nežinau ir... pinigų neturiu.

— Tad pasiūlykite jai, kai sugrįš, 
vištos tikrai geros.

Pažadėjau pasiūlyti.
Ji išėmė iš savo rankinuko vizitinę 

kortelę ir padėjo ant stalo.
— Matot, karas, okupacija, gyvent 

kaip nors reikia, — pridūrė uždaryda
ma duris.

Jai' išėjus aš paėmiau kortelę ir per
skaičiau: “NN, pianistė, muzikos moky
toja.” Toliau — tikslus, jos adresas.

J. Jurginis.

Sveikinimo Žodis 
Draugam Deputatam*

LIUDAS GIRA.
Sveiki, draugai, sugrįžę į tėvynę brangią, 
Ir jūs, kur ten kovojot, vargot ir ištverėt! 
Sveiki! Te Lietuva vėl jūsų žygiais gėris! 
Sveiki, nutrauktą darbą tęst vėl pasirengę!
Treji ilgieji metai akmenim sunkiuoju 
Užgulę buvo mūs pradėtą eit kelią. 
Bet kas užstot kelius tieson ir saulėn gali?! 
Su Sąjunga didžia vėl žengiam koja kojon!
Gėdingai vokiečio galybė plyšo sproga, 
Fašistų juodos svajos burbulu pavirto. 
Pirmyn laimėdamos mūs gretos žengia tvirtos. 
Dienoja rytas vėl laisvam Tarybų žmogui!
Tegu da pakraščiais gražios mūs tėviškėlės 
Siuntas nuo teismo bausmės vokietis ir spardos, 
Nebenukreipt šalin nuo savo sprando kardo 
Tam, kurs klastingai pirmas buvo jį pakėlęs... 
Nors nesutrinko da paskutinysis šūvis 
Ir priešas degina lietuvininkų namus da, 
Bet jau išlaisvintieji kurtis vėl subruzdo, 
Jau taisosi laisvai gyventi vėl ir lietuvis.
Ir liaudis Lietuvos, rinktiniai jos atstovai, 
Prabils šiandieną vėl, kaip šeimininkai krašto, 
Prie plytos plytą dėt, prie rąsto derint rąstą 
Vėl ragins, mokys vėl, vėl skelbs tamsybei 

[kovą.
Laimingi esat jūs, laimingi, broliai sesės, 
Pradėdami ir vėl, kaip krašto deputatai, 
Tėvynės ateičiai tiest kelią tiesų, platų! 
Pirmyn, draugai! Darbe šiam jus netenka 

[drąsint.
Užgrūdinti kovoj praūžusiųjų metų, 
Jūs nepabūgsit kliūčių, kokios beiškiltų; 
Aukštai iškėlę darbo vėliavą pamiltą, 
Darbe visur pirmieji būsit, deputatai!
Nesuskaičiuotos žalos, priešo mum suduotos, 
Nesurašyt piktybių vokiečio fašisto!
Bet ir sunkumų nėr, kurių nepasiryžtų 
Įveikti liaudies mūsų ištvermė ir protas.
Mūs liaudis darbštumu pasižymi iš seno, 
Atkaklumu taip pat. Dabar gi, kai ji rado 
Sau mokytoją Staline ir vadą, 
Kasmet bent trigubai darbų tesės ji planą! t
Ne dienai šiai tik dirbat,—Lietuvos rytojam!
Jūs esate kariai, nors ne karių rikiuotėj, 
Jūs—karininkai, tie, kuriem organizuoti 
Tėvynės žodį liaudis pavedė gimtoji.
Tad, kaip kariai, jūs budrūs ir vieningi būkit, 
Tiesa, ryžtis, drausmė-sekmingo darbo laidas- 
Telydi jus. Kur eisit, te kaip rūkas sklaidos 
Skriauda ir melas, kur sau gūžtas susisukę 
Da buvo smetoninio smurto nykią naktį. 
Ir piktžolių da rasite, gal būt. Jas vėjai 
Berlyno, kaip ir Romos, nešė čia ir sėjo. 
Išnykti turi jos ir sultys jų išsekti!
Tegu jūs žodis tartas šiandie, mieli broliai, 
Bus da garsesnis, negu žodžiai mūs pirmieji. 
Klausysis šiandie jo ne tik draugai, namieji 
Bet ir šitie, kur neigti teikės mus lig šioliai. 
Tegu tad jis šiandieną jiems visiems parodys, 
Jog visos niekais žlugo jų klastingos viltys, 
Jog jiems iš kiaurinies jų niekad nebiškilti... 
Tarybų Lietuva jau darbas—nebe žodis!
O, broliai, kaip tai gera dirbti kraštui, liaudžiai, 
Ir jėgas skirti tėvynės laisvei ir gerovei, 
Vėl atstatyt tvirtai, ką vokietis išgriovė, 
Ir pamatyt, kaip jį pasaulio teismas baudžia. 
Darbe mus bėga dienos, o be darbo—velkas. 
Aš negaliu, deja, būt šiandie jūsų draugėj, 
Bet su jumis esu visom mintim suaugęs, 
Ir da ateisiu jum į didžią darbo talką.
Tuo tarpu gi tegu bent dainos giesmės mano 
Į Lietuvą ne paukščiais—spinduliais teskrenda 
Ir broliam skelbia mūs naujos gyvybės gandą, 
Ir liaudies rūpesčiais ir jos džiaugsmais gyvena!
Respublika! šiandieną ašai pakartoju 
Kadai tau mano žodį, tyra širdžia duotą, 
Kad dirbsiu tavo liaudies laisvei atvaduotai, 
Kad dirbsiu mūs šviesiam tarybiniam rytojui!
Kad dirbsiu taip, kaip dirbti Stalinas nurodo, 
Kad dirbsiu taip, kaip dirbti Leninas kad mokė, 
Kad dėl tavęs nevengsiu niekad darbo jokio! 
Respublika, tau tokią priesaiką nūn duodu!

Buck Tayloi1, pasipūtęs, iš
didus redaktorius retai užtin
kamo neapykantos lapo, pra
kaituoja už f asistuojančią 
Christian American Associa
tion Texas valstijos seimelyje. 
Toji sąjunga, stipriausia Tex- 
as’e, nori panaikinti uždaros 
šapos sąlygas, po visą šalį ve
da vajų sunaikinti unijas per 
valstijų įstatymdavystes.

Scranton, Pa.
Laisvės No. 69 \ Draugas ra

šo apie Bulkienės mirtį ir lai
dotuves. Gerai, kad rašo, bet 
tik bloga, kad ne viską teisin
gai aprašo taip, kaip turi būti. 
Draugas rašo apie Oną Bul- 
kienę, o turėjo būti Magdale
ną Bulkienę, kuri prigulėjo 
prie LDS 82 kuopos, bet ne ’ 
nuo organizacijos susitvėrimo, 
bet keliais metais vėliau prisi- 
rąęė prie minėtos organizaci- 
jos. Kiek pirmiau drg. Bulkie- 
nė prigulėjo ir prie LLD 39 
kp., bet apie trys metai, kaip , 
nustojo mokėjusi į virš minė
tą draugiją. Velionė buvo lais
vų pažiūrų ir buvo” Laisvės 
skaitytoja, bet veikime akty
viai nedalyvavo, nes negyveno 
Scrantone, bet visą savo laiką 
gyveno Throop, Pa., dar kelios 
mylios* iš Scrantono.

. m
Draugai Buikai buvo nuošir

dūs rėmėjai pažangaus judėji
mo ir nuolatiniai lankytojai 
mūsų parengimų iki drg. Bui
ka buvo sveikas ir tvirtas, bet 
keli metai atgal drg. Buika 
tapo sunkiai sužeistas anglių 
kasykloj; kuone invalidu likęs, 
tai aišku, kad ekonominis gy
venimas tapo skaudžiai palies
tas ir todėl pati drg. Bulkie- 
nė turėjo dirbti iki pat savo 
mirties, tai, žinoma, kad dė
lei to negalėjo ir taip paremti 
mūsų veikimą, kaip kad pir
miau paremdavo.

Draugas sako, kad: “...ji > 
likosi palaidota laisvai...” ir • 
“Prie kapo pasakė kalbą ame- ; 
rikietis.” Ne kalbą, bet pote
rius protestonų kunigas kalbė- ♦. 
jo. Tai nebuvo laisvas laidoji
mas. Vienok teko nugirsti, jog 
tas buvo padaryta ne su velio
nės vyro Buikos noru, bet per 
velionės vaikų, vaikų sugyven- , 
tų su josios pirmuoju vyru,—• 
norą.

Gaila geros draugės ir LDS 
narės! Lai būna tau, drauge ■ 
Magdalena, lengva ilsėtis lais
voj Amerikos žemelėj, o tau, 
drauge Mykolai Buika, mūsų 
giliausia užuojauta, tavo liū
desio valandoj!

Klevinskas.

♦Praeitų metų rugpiūčio mėn. Tarybų Lietuvos 
sostinėje Vilniuje buvo susirinkę į pirmąją savo se
siją išlaisvintoje nuo vokiečių Lietuvoje LTSR Aukš
čiausiosios Tarybos deputatai (atstovai). Liudas 
Gira, Aukščiausiosios Tarybos deputatas nuo Ukmer
gės aps. dėl ištikusios jį ligos dar negalėdamas nu
vykti iš Maskvos į Lietuvą, į sesiją pasiuntė LTSR 
Aukš. Tarybai šitokį žodį—eilėraštį,

TeL TRObrldge 6380

Dr. John Repshis 
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedaliomis ir Šventadieniais: 

nuo 10 Iki 12 ryto.
278 Harvard Street 

kamp. Inman St., arti Central 8kv.
CAMBRIDGE, MASS.



r

Ketvirtas puslapis .4

<
■■ iU’':

ii

i 8 į

■ t 

ą. 1

i ' 1 ■

P' -, -iii r •
i/ 

1 •• -j

r ■ u

1

'

* (I

•*":i 'T
, i

' ! ♦i “ u’i. ■
” i 1 / •r. '

l4ta v. X- • • 'r- i
P1' f l.

, . ■ **-’ . — - — .
Laisve—Liberty#, Lithuanian PailyV

Į wi

Šeštadienis- Balandžio 7, 1945.

i

4

i

E-?

Baltuoja Burės Tolumoj
Parašė Valentin Katajev. Lietuvių kalbon vertė Antanas Venclova. 
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(Tąsa)
Ratai ėmė trinksėti į grindinį. Diliža

nas išvažiavo į ūksmingą gatvę, nuso
dintą akacijomis.

Ėmė švysčioti pilki kreivi telefono 
stulpų vamzdžiai, raudoni malksniniai 
ir žydri geležiniai stogai; tolumoj valan
dėlę pasirodė nuobodus limano vanduo. 
(Limanas — ilga jūros įlanka.)

Paunksmėje praėjo ledų pardavėjas 
su avietiniais marškiniais, su savo rėč- 
kele ant viršugalvio.

Sprendžiant iš saulės, jau buvo dau
giau kaip pirma valanda. O garlaivis 
“Turgenevas” turėjo išeiti dviejomis.

Tėvas liepė, nesustojant viešbutyje, 
važiuoti tiesiog į prieplauką, iš kurios 
kaip tik išriedėjo labai ilgas ir storas 
garlaivio švilpukas.

ŠEŠTAS SKYRIUS.
Nereikia užmiršti, kad šioje knygoje 

aprašomi atsitikimai vyko prieš trisde
šimt su viršum metų. 0 “Turgenevo” 
garlaivis net tais laikais buvo laikomas 
gerokai pasenusiu laivu.

Ilgokas, bet siauras, su dviem ratais, 
kurių raudoni sparnai buvo matyti pro 
apvalaus gobtūro išpiovas, — su dviem 
kaminais, jis greičiau priminė didelį ku- 
terį negu mažą garlaivį. (Kuteris (an.) 
— burinis pramoginis laivas.) 1

Tačiau Petiai jis visada atrodė laivų 
statybos stebuklas, o važiavimas juo iš 
Odesos į Akermaną rodėsi mažiausia ke
lionė per Atlanto vandenyną.

Antrosios klasės bilietas buvo brango
kas: rublis dešimt kapeikų. Buvo perka
mi du bilietai. Pavlikas važiavo dovanai. 
• Tačiau vis dėlto plaukti garlaiviu bu
vo daug pigiau, o, svarbiausia, daug ma
loniau negu vilktis trisdešimt varstų 
troškiose dulkėse vadinamuoju “ovidio- 
poljcu.” Ovidiopoljcu buvo vadinamas 
kretantis žydiškas ekipažas su vežėju, 
dėvinčiu sudraskytą miestelėnišką lap- 
serdoką, narsiai sujuostą raudonu veži- 
kiškų diržu. Paėmęs penkis rublius ir 
pamėginęs juos dantimis, vežėjas su am
žinai ligotom, rausvom akim ėste ėsdavo 
keleivius, kas du varstai duodamas avižų 
savo pusgyviams nuo senatvės kuinams.

Vos užėmė vietas ir susidėjo daiktus 
bendroje antrosios klasės kajutėje, Pav
likas, tvankos ir kelionės išvargintas, 
ėmė lesti nosim. Jį tuojau teko paguldyti 
juoduose ceratiniuose naruose, įkaitin
tuose saulės, kepinančios pro keturkam
pius langus.

Nors šie langai ir buvo apkaustyti 
karštai nuvalytu variu, vis dėlto jie 
smarkiai gadino įspūdį.

Kaip žinoma, garlaivyje būtinai turi 
būti apvalūs iliuminatoriai, kuriuos 
smarkios audros metu reikia sandariai 
uždaryti.

Šiuo atžvilgiu kur kas geriau buvo 
priešakinėje trečiosios klasės kajutėje, 
kur buvo tikri iliuminatoriai, nors ir ne
buvo kilimų, o tiktai paprasti mediniai 
suolai kaip arkliniame tramvajuje.

Tačiau trečiojoje klasėje važiuoti bu
vo laikoma esant “nepatogu” taip pat, 
kaip pirmojoje klasėje “gnaibė.”

Savo visuomenine padėtimi Odesos mo
kytojo Bačejaus šeima kaip tik priklau
sė prie vidutinės, kaip tik antrosios kla
sės keleivių kategorijos. Tai buvo tiek 
malonu ir patogu vienu atveju, kiek ne
patogu ir žeminama — antru. . Visa pri
klausė nuo to, kurioje klasėje važiuoja 
pažįstami.

Todėl p. Bačejus visaip vengė * išva
žiuoti iš vasarinės su turtingais kaimy-’ 
nais, kad netektų patirti nereikalingo 
pažeminimo.

Buvo kaip tik karštasis pomidorų ir 
vynuogių sezonas. Krovė varginamai il
gai.

Petia keletą kartų ėjo į denį sužinoti, 
ar greitai pagaliau atsies laivą. Bet 
kiekvieną kartą atrodė, kad reikalas ne
juda. Krovėjai begaline eile ėjo laiptais, 
vienas po kito su dėžėmis ir kraitėmis, 
o prieplaukoje krovinių vis nemažėjo.

Berniukas prieidavo prie kapitono pa
dėjėjo, trynėsi ties juo, stojo greta, iš 
viršaus žiūrėjo į triumą, kur atsargiai 
grandinėmis leido statines vyno, — iš 
karto po tris, po keturias, surištas drau
ge. (Triumas — apatinė laivo erdvė.)

Kartais jis, tartum iš netyčių, užka
bindavo kapitono padėjėją alkūne. Spe-

lapų 
tūks-

kurių 
meno

So. Boston, Mass.
W orcesteriečiai Atvažiuoja 

į Bostoną <
Balandžio 22 d., Worcesterio 

Aido iChoras atvažiuos į So. 
Bostoną ir sulos operetę: “Ka
da Kaimas Nemiega.” Man yra 
žinoma, kad Aido Choras padė
jo daug triūso ir energijos iki 
susimokino minėtą operetę, tai 
nėra abejonės, jog jie savo už
duotį atliks su kaupu, 
kindami žiūrovus.

paten-

Kas mums liekasi daryti ? 
Mūsų visų pareiga yra tai gar
sinti, kad atsilankytų kuo dau
giausia publikos. Mes turime 
pasiekti visus apylinkes mies
telius ir pranešti apie šį dailų 
kultūros kūrinėlį, o jis ištiesų 
yra dailus ir kiekvienam reikė
tų jį matyti. Pagaliaus, mes 
keliolika metų kaip nesame ma
tę lietuviškų perstatymų, tai 
kaip tik ir bus dabar proga at
naujinti mums savo sielas. To
dėl, kaip vietos, taip ir apylin
kės visi iš kalno ruoškimės pa
matyti šį veikalą ir tėmykime 
kitus pranešimus apie jį.
Pasiilgome “Keleivio” Redak

toriaus Michelsono.
Kuomet praeitais metais So. 

Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos turtas pasiekė $78,- 
055.42, tai ir Michelsonas pri
sirašė prie šios draugijos. Ir iš-

tikrųjų, iš karto jis pasirodė 
kaip geras narys, būdavo, kas 
subatvakaris jis ateidavo ir pa- 
sipirkdavo • stiklą alaus. ir 
vaikščiodamas prie stalų svei
kindavo su “apšvieta.” Bet 
kuomet Vincas Gegužis supro- 
sino jo kišenių, tai po to jis 
jau neatsilanko.

Sklepuko piliečiai Michelso- 
no labai pasiilgo. Vieni norėtų 
gauti iš jo patarimų, kaip su- 
sivesti elektrą, kiti norėtų gau
ti iš jo caro rublių, treti norė
tų, kad jis nupieštų špygų, nes 
reikia jų aukauti Amerikos 
Lietuvių 
norėtų gauti patarimų 
pasidaryti morgičius. 
.gas Michelsonas,” 
.parodykie savo 
gabumus sklepuko 
, (Sakoma, kad

aukauti
Tarybai ir dar kiti 

kaip 
“Drau- 

ateikite ir 
ekspertiškus 
piliečiams.

ant Velykų 
Michelsonas pirko šieno, nes 
visą mėsą “kacapai” suvalgė.) 

Jaunutis.

Maskva. — Antroji Bal
tarusijos armija naikino li
kučius apsuptų priešų į ry
tus nuo Dancigo ir suėmė 
2,000 vokiečių.

Maskva. — Sovietų kovū- 
nai balandžio 3 d. sudaužė 
bei apšlubino 26 vokiečių 
tankus ir motorines patran
kas ir nušovė 29 jų lėktu
vus.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 271 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
42 Beard Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

WILLOW TAVERN REST.
42 Beard St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 202 has been issued to the undersigned 
to sell, wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1029 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BESSIE RAND
1029 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4829 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1060 Ocean Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NICHOLAS SCANDORE 
1060 Ocean P’kway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 1633 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 156 Alabama Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAE FRANKEL
156 Alabama Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4826 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 214 Prince Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH ZARRELLA
214 Prince St., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4708 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1804 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK CALLAHAN
1801 Flatbush Ave., Brooklyn. N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7616 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1080-2 Coney Island Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK DE NICOLA 
Foster Bar & Grill

1U80-2 Coney Isl. Ave., Brooklyn, N. Y. R

MMjjfclU iii , n ' ■ >

NOTICE is hereby given that Licenie No. 
RL 4023 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 815 Franklin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PAPPAS BAR & CHOP HOUSE. INC. 
815 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7140 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 858 Glenmore Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
JOSEPH OVALLE & JOSEPk MALCHIODT 
858 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6791 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 688 Halsey Street. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ARTHUR L. SCOTT 
(Scottie’s Inn)

688 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2191 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1258 — Broadway, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL SOPKO
1258 Broadway, Brooklyn, N. Y. Il

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3392 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 244 Havemeyer Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK DAVANZA 
Plaza Bar & Grill

244 Havemeyer St., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is 
RL 20 has 
to sell beer. 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2121 Emmons Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS P. LAGIOS
2121 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y. R

t ♦

hereby Riven that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 361 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
9402 Ft. Hamilton P'way. Borough of B'klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. 
9402 Ft.

JOHN F. GRAY
Hamilton P’kway, B.klyn, N. Y. R

daliai, kad atkreiptų į save dėmesį.
— Berniuk, nesipainiok po kojomis, 

su abejingu apmaudu kalbėdavo kapito
no padėjėjas.

Tačiau Petia neįsižeisdavo. Petiai bu
vo svarbu tik kaip nors užmegzti pokal
bį.

— Klausykit, prašau pasakyti, ar 
greitai plauksime?

— Greitai.
. — O kada greitai?
— Kai sukrausime, tai ir plauksime.
Petia apsimesdamas kvatojo, stengda

masis įsiteikti padėjėjui.
— Ne, rimtai pasakykite: kada?
— Berniuk, eik iš po kojų!
Petia pasitraukdavo, sujudusiai ne

priklausomas, tartum tarp jų neįvyko 
jokių nemalonumų, o tiesiog taip — pa
kalbėjo ir išsiskyrė.

Jis vėl imdavo, smakrą padėjęs ant 
tūrėklių, žiūrinėti mirtinai nubodusią 
prieplauką.

Be “Turgenevo,” čia krovė dar dau
gybę baržų. (Barža (angį.) — nedidelis 
plokščias dvistiebis laivas prekėms ir ki
tiems kroviniams vežioti.)

Visa prieplauka ištisai buvo nustaty
ta pastotėmis su kviečiais. Sausai kaip 
šilkas šnabždėdami, biro javai mediniais 
loveliais j kvadratinius triumo liukus. 
(Liukas — garlaivio denio anga krovi
niams krauti.)

Balta, įnirtusi saulė negailestingai 
nuobodžiai viešpatavo viršum šios pilkos 
aikštės, neturinčios nė mažiausių poezi
jos ir grožio žymių.

Viskas, viskas čia atrodė varginamai 
biauru.

Nuostabūs pomidorai, taip karštai ir 
viliojamai žibėję suvytusių daržų 
paunksmėje, čia buvo supakuoti į 
tančius vienodų grotinių dėžių.

Švelniausios vynuogių rūšys, 
kiekviena kekė vynuogyne rodėsi
kūrinys, buvo godžiai įspaustos į šiurkš
čias gluosnines kraiteles ir skubiai ap
siūtos pašukine drobe su etiketėmis, iš
teptomis miltiniais klijais.

Su tokiu vargu užauginti ir apdirbti 
kviečiai — stambūs, gintariniai, persi
sunkę visais karšto lauko kvapsniais — 
gulėjo ant purvino brezento, ir po juos 
vaikščiojo su batais.

Tarp maišų, dėžių ir statinių vaikš
čiojo Akermano policininkas su baltu 
velnio odos kiteliu, su oranžine revolve
rio virvele ant juodo kaklo ir su dideliu 
kardu. (Velnio oda — tokia medžiaga.)

Nuo nejudamos upės kaitros, nuo dul
kių, nuo padriko, bet nepertraukiamo 
neskubaus krovimo triukšmo Petią ėmė 
miegas.

Berniukas dar kartą, dėl viso ko, pri
ėjo prie vyresniojo padėjėjo sužinoti, ar 
greitai, pagaliau, plauksime, ir dar kar
tą gavo atsakymą, kad kai sukrausime, 
tai ir išplauksime, o sukrausime tada, 
kai išplauksime.

Žiovaudamas ir mieguistai galvoda
mas apie tai, kad, matyti, viskas pasau
lyje -prekė: ir pomidorai — prekė, ir 
baržos — prekė, ir nameliai ant žemės 
kranto — prekė, ir geltoni kaip citrina 
kūgiai šalia tų namelių — prekė, ir, la
bai galimas daiktas, net krovėjai — pre
kė, Petia nusivilko į kajutę, įsitaisė ša
lia Pavilko. Jis net nepastebėjo, kaip už
migo, ir kai nubudo, pasirodė, kad gar
laivis jau plaukia.

Kajutės padėtis kažkaip pasikeitė. 
Joje pasidarė daug šviesiau. Lubomis 
bėgo veidrodinis bangos atspindys.

Mašina dirbo. Buvo girdėti rūpestin
gas ratų ūžesys.

Petia praleida įdomiausią išplaukimo 
momentą, praleido trečią švilpuką, kapi
tono komanda, laiptų tvarkymą, virvių 
padavimą...

Tai buvo juo siaubingiau, kad nei tė
tės, nei Pavilko kajutėje nebuvo. Vadi
nasi, juodu matė viską:

— Kodėl gi manęs nepažadinote! — 
sušuko Petia, jausdamasis esąs 
metu apvogtas.

Iš kajutės iššokęs į denį, jis 
skaudžiai užsigavo koją į aštrų 
slenkstį. Bet net akių neatkreipė į tokius 
niekus.

— Prakeiktieji, prakeiktieji!
Betgi Petia veltui taip jaudinosi.

(Bus daugiau)

LWUV£M

532 Grand Street, Brooklyn
Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir 

Visokius Pyragus Bei Keiksus
Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, j krautuves 

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

,„ū5ERIflUSIfl DUONA
SCHOLES BAKING

Telef. HUmboldt 2-7964

J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 Summer Ave. Newark, N. J.

miego

labai 
varinį

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4729 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 184 Hudson Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH ZARRELLA
184 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE
RL 7687 ___ .... ______
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 373-5 Franklin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD SUSSKIND
373-5 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2055 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1425 Rockaway Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK DUMCHES
1425 Rockaway Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1724 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1140-6 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

R.S.T. BAR & GRILL. INC.
1140-6 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

Thomas J. Klimaitis
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
šermeninė (Koplyčia) 

NEMOKAMAI
Teisingas Patarnavdma*

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS
1640 North Main Ave..

SCRANTON, PA
TO1. 8-6728

I

I 'U{ŠV‘
GRABORIUS-UNDERTAKEB 

Laidotuvių Direktorius 

VELTUI ŠERMENINP 
Rnpi Vf-l A

Parsamdo automobilius ir ka 
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

i

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IK ALINfc)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės.

Kasdien Turime Karštų
Užkandžių

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St Brooklyn

1

I

-j

TELEPHONE 
8TAGG 2-S04b

(Isist. 28 m.) __

Arti Union Square
Sekm 9AM - 2 P. M

VALANDOS: c Q Sekmadieniais nėra valandų, o—o

»•5

k ■ • -A-;1

IBM

mOTARY 
PUBLIC

*>* 
dill i

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio 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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spinduliu 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikrins 
tinkamą gydymą.

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

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

(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktf, greit suteiksi
me modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa- 
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon Si
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI
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Penktas^puslapft'tt

| , , Sovietai Kapoja Nacių 
f Pasitraukimo Kelius

< Iš Vienos
i ■-----

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
nuo Vienos, ir dar keturis 
jos priemiesčius — laxen- 
burgą, G u n t r amsdorfą, 
Gumpoldkircheną ir Hoch- 
rotherdorfą.

Antroji Ukrainos armija, 
į pietų rytus nuo Vienos, 
paėmė Bruck miestą, gele
žinkelio ir plentų centrą ir 
nušlavė nacius nuo pietinių 
Dunojaus krantų per 7 my
lias į vakarus nuo Bratisla
vos priemiesčio Patrazal- 
kos. Čechoslovakijos žemėje 
raudonarmiečiai atėmė iš 
vokiečių Malacky miestą, 
Moravos upės klonyje už 
8 mylių nuo geležinkelio, 
einančio iš.Moravskos Os- 
travos ir Bruenno į Vieną.

J Ketvirtoji Ukrainos ar
mija, grumdamasi pirmyn 
per šiauriniai rytinį Če
choslovakijos kampą linkui 
Moravijos Spragos ir to 
krašto lygumų, užėmė Ru- 
zomberoką, vokiečių tvirto
vę ir vieškelių mazgą; Zy- 
wiecą ir 40 kitų gyvenamų
jų vietovių. Šios armijos 
komanda dabar pavesta ge
nerolui Andriui Jeremenko, 
vienam iš šauniųjų Stalin
grado gynėjų. Pirmesnis jos 
komandierius buvo gen. Pe
trovas.

Užimdami Slovakijos so
stinę Bratislavą, Sovietu 
kariai suėmė daugiau kaip' 
2,500 vokiečių ir pagrobė 
150 patrankų, 82 garvežius, 
1,681 vagonų ir daug kitų 
karinių reikmenų.

Į pietų vakarus nuo Ba
laton ežero, raudonarmie
čiai išvien su bulgarų ka
riuomene užėmė Jugoslavi- 

| joj Dolnj-Lentava miestą ir
f’ virš 40 kitų gyvenamųjų

* vietovių. Šiame fronte per
dieną buvo suimta 6,700 
hitlerininkų ir pagrobta 43 
vokiečių lėktuvai, 31 tan
kas ir motorinė patranka, 
148 lauko patrankos, 42 

i garvežiai, 760 vagonų ir di- 
Įdeli kiekiai įvairių karinių 

reikmenų.
Viso Austrijos ir Čecho

slovakijos frontuose rau
donarmiečiai per dieną pa
ėmė daugiau kaip 140 gy
venamųjų vietovių.

SVARBUS IŠRADIMAS
Miracle Ointment Mostis

{VAIRIOS ŽINIOS
Associated Press sako, 

kad Sovietų kariai puola 
nacius pačioj ViAoj.

Jankiai Italijoj pažygia
vo 5 mylias pirmyn;

London. —- Sakoma, kad 
xAnglijos lakūnai neužilgo 
pradėsią mėtyt 11-tonines 
bombas į Japonijos mies
tus.

Roma. — 15 fašistinių 
kalinių pabėgo iš kalėjimo. 
Keturi tapo pašauti.

Paryžius. — Pranešama, 
kad popiežius netarpinin
kauja nacių siūlymams tai
kytis su amerikiečiais ir 
anglais.

Maskva.— Sovietinės jė
gos balandžio 4 d. visuose 
frontuose sunaikino bei ap- 
šlubino 22 vokiečiu tankus 
ir nušovė 15 jų lėktuvų.

Jungt. Valstijos Panaujins 
Ryšius su Argentina

Washington. — Jungtin. 
Valstijos ruošiasi sumegsti 
diplomatinius ryšius su Ar
gentina ir jau vėl leidžia 
Amerikos laivais gabenti 
reikmenis į Argentiną. Ta
tai buvo uždrausta pirm 
kelių mėnesių. Tada Argen
tina atvirai tarnavo fašisti
nei Ašiai.

Paskutiniu laiku Argen
tinos valdžia paskelbė neva 
karą prieš Japoniją ir Vo
kietiją, matomai, tuo tiks
lu, kad patekt į Jungtinių 
Tautų konferenciją San 
Francisco j.

Shenandoah, Pa.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKIA VYRŲ
VIDAUS IR IŠLAUK O DARBAS.

GEROS ALGOS
VIRŠLAIKIAI

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ ,

LACQUER SPECIALTIES, INC.,
249 AVENUE P, NEWARK, N. J.

(88)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
REZIDENCIJINIAM VIEŠBUTYJ

GERA ALGA IR TIPAI.

KREIPKITĖS I HOUSEKEEPER 
125 EAST 50TH ST.

(84)

SUPEIHNTENDENT-APTAISYMAM VYRAS. 
$225. 3 Kambariai, gcsas, elektra nemoka
mai. 2 keturių aukščių užlipimai. 65 šeimų.

ŠAUKITE EVERGREEN 2-4621
tarpe 9 A.M. ir 8 P.M.

(81)

BERNIUKAI—VYRAI
DIRBTI ICE CREAM DIRBTUVĖJE 

GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS 
VIRŠLAIKIAI JEI PAGEIDAUJAMA

PILGRIM HIGH GRADE
ICE CREAM CO.,

523 CRAVEN ST., BRONX.
• (ARTI LONGWOOD AVE.)

■(88)

POLIŠIUOTOJAI-BUFUOTOJAI
Prie plastiko ; vien tik patyrę. 

BERNARD DECOUPLE CO.
1 Knickerbocker Ave., Brooklyn.

(84)

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

VYRAI & MOTERYS
DALIAI LAIKO NUO 10 A.M. IKI 4 P.M. 

TAIPGI PILNAM LAIKUI

BŪTINAS DARBAS 
LANKSTYMUI CARTONS 

MAISTO PRODUKTAM 
Reikalaujama atliekamumo pareiškimo.

ROSSOTTI 
LITHOGRAPHING CO. 

8511 Tonnelie Ave. 
NORTH BERGEN, N. J.

___________________ (82)

OPERATORIAI
PRIE VIENA IR DVIEM 

ADATOM MAŠINOS. 
NUOLATINIS DARBAS.

GERA ALGA. KREIPKITĖS

SERVICEWEAR,
16 WAVERLY PLACE

(84)

KRISLAI

Kurios Prašalina Daugybę Įvairiu 
Ligų. Skaitykit Atydžlai Vardus 
Mosčių ir Įsitėmykite nuo Kokių 

Ligų Jos 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 mostj, gausi pagel- 
bą. Jei dantis supuvęs, be abejonės 
turi ištraukti jį. Šita mostis priimni 
vartot ir ne kenksminga.

Kaina—1 oncas $1.00 
No. 2. M. J. SVILPA’S Salve. Re
commended as an application for ex
ternal pains. Šita mostis prašalina 
įvairius paviršutinius skausmus. 
Skausmus Kojų, Rankų, Pusiau, 
Sprando. Naudojama pagelbai nuo 
Nutirpimo, užsišaldymo, skaudėjimo 
Sąnarių ir Muskulų; Kosulio nuo 

j peršalimo. Šita mostis maloniai šil
do ir prašalina įvairius skausmus.

Kaina—2 oncai $1.25 
No. 3. M. J. SVILPA’S Miracle 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, Nušutinto, Gėlimą Ausies, 
Nesveikumą Nosies ar Burnoj, Žaiz
das, Skaudėjimą ir tinimą Blauzdų, 
Gėlimą Komų, nuo Šalčio ir nuša
limo ir daugybės Odos nesveikumų.

Kaina—$1.25 
‘ No. 4. M. J. SVILPA’S New Dlsco-

« very—Salve for Poison Ivy. šita
mostis prašalina įvairius niežėjimus 
ir nuo Poison Ivy.

Kaina—$1.25 už 2 oncus.

Mano antrašas:
. t M. J. ŠVILPA

< P. O. Box 78, Sta A.
HARTFORD, OONN.

VletUU^w—€3 Putuw SL

Shenandorio moterys ir vėl 
gražiai pasirodė kas link pa
šelpimo Lietuvos žmonių.

Draugė A. Nąravienė pa
siuntė j Centrą 30() svarų gra
žių ir gerų drabužių.

Daugiausia pasidarbavo ir 
surinko drabužių Z. Višniaus- 
kienė, mat, labai gerai, kad 
atsiranda gerų moterų šiarą 
geram darbui. Būtų gerai, kad 
visi paimtų pavyzdį iš drau
gės Višniauskienės. Jinai su
renka drabužius, išplauna, su
taiso ir tuomet priduoda ko
mitetui.

Draugė S. Kupstienė irgi la
bai daug gerų drabužių surin
ko, buvo visi sutaisyti ir ga
tavi siuntimui.

Kitų vardai, kurie taipgi da
vė gerų drabužių :

E. Stankevičienė, M. Obrai- 
tis, Tonny Usick, A. Siemenie- 
nė, O. Overaitienė, K. Karvo- 
jienė, A. Naravienė ir V. Kuz- 
mickienė.

Ačiū visiems aukotojams, o 
tos drapanos labai reikalingos 
mūsų broliams ir sesutėms Lie
tuvoj.

S. Kuzmickas.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
ną. Tuojau plačiai atsidarys 
durys pasiuntimui tiesiai Lie
tuvon jos žmonėms paramos.

Prie tos laimingos dienos 
būkime pasiruošę. Darbuoki
mės, kad turėtumėme didelį 
kiekį drapanų, čeverykų ir 
maisto produktų pasiųsti Lie
tuvos žmonėms.

Rinkite viską ir siųskite Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Komi
teto centran.

čia viskas ruošiama ir tvar
koma dėl greito pasiuntimo 
Lietuvon.

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

Elizabeth-Linden ir apylinkės mez
gėjų grupė rengia vakarėlį su gėri
mais ir užkandžiais. Įvyks L. P. 
Kliube, 408 Court St., balandžio 8 
d., 6 v. v. Pelnas skiriamas Raudo
nojo Kryžiaus paramai. Bus kalbė
tojas nuo R. K., M. Martin. Kvie
čiame vietinius ii’ iš apylinkės daly
vauti. —Komisija.

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas 

įvyks balandžio 9 d., 7:30 v. v. Liet, 
salėje, 29 Endicott St. Malonėkite 
visos narės dalyvauti, yra daug 
svarbių reikalų aptarti. — A. W.

(81-82)

EV. 4-7345

EXTERMINATING
416 So. 5th Street

IŠNAIKINAME 
ŽIURKES 
PELES 
SKRUZDĖS 
KANDIS 
BLUSAS 
TARAKONUS 
BLAKES 
Ir kitokį brudą.

Lie. by Board of Health

COMPANY
Brooklyn, N. Y

Specializuojaiuės naikinimu brudo ir pelių. Paslmatykitc t»u 
mumis dėl vargų nuo blakių. 

Skysčius parduodame ir mažais kiekiais.
APTARNAUJAME

NAMUS 
KRAUTUVES 
BUDINKUS 
DIRBTUVES 
rakandus 
APARTMENTUS 
PRIVATINIUS 

NAMUS
Jūsų varginimosi dėl brudo ir pelių užsibaigs kai atsikreipsite 

į BLUE RIBBON EXTERMINATORS.
Dieną ir Naktį Patarnavimas. Visas Darbas Guarantuotas, 

Lietuvis atstovas — FRANK A. BOGUSltfS 
W--------1—

BERNIUKAI
17 IKI 21 METŲ AMŽIAUS 
BAIGUSIEJI HIGH SCHOOL 

Interesingas darbas—Radio City.
40 VALANDŲ, 5 DIENOS 

$22.50 PRADŽIAI, PAKILIMAI
TIME, INC.

(TIME & LIFE MAGAZINES) 
CIRCLE 5-4400 ; EXT. 1082

(83)

VYRAI 
PAGEIDAUJAMA 

VETERANŲ
LENGVAS PAKAVIMAS

42 VALANDŲ SAVAITĖ. $35. KREIPKITĖS
PARKER HERBEX CORP., 

29-50 NORTHERN BLVD.,
LONG ISLAND CITY.

 (83)

REIKIA KARO VETERANŲ 
IR KITŲ

Prie atrinkimų, beilavimų, sandėlio kroviniam. 
Būtina pramonė; nuolat.

R. & V. MILLER, INC.
574 Ferry St., Newark, N. J.

.(87)

PAPRASTI DARBININKAI 
Fabriko darbui

80c Į VALANDĄ 
Būtina pramonė. Daug viršlaikių.

Nuolatinis darbas.
ATLAS MATERIAL CO., 

193 Coffey St.,
Brooklyn, N. Y. (Erie Basin) 

TEL. TRIANGLE 5-1162
(86)

JAUNI VYRAI "PAGELBININKAI 
Medžio apdirbimo dirbtuvėje 

CHILD’S PLAY NOVELTY CO., INC.
914 McDonald Aye., Brooklyn, N. Y. 

(82)

PAPRASTI DARBININKAI
100

U. S. Valdžios Darbas
10 Valandų Diena

Viršlaikiai ir Laikas ir Pusė
Už viršaus 40 Valandų Savaitę

Kreipkitės:

JAMES KING & SON
INC.

CONTRACTORS 
CAMP UPTON, L. I.

Važiuokite Long Island Trau
kiniu iki Patchogue. Bušai pa
sitinka visus įvažiuojančius 

traukinius.
Ar Šaukite:

PE. 6-2863 dėl sutarties. 
_______________________________________ (83)

VAGONŲ 
DARBININKAI
BŪTINA PRAMONĖ 

GERA ALGA 
IR V AKACIJOS 

KREIPKITĖS 
E. SANDT,

N. Y. DOCK 
RAILWAY

LOOT OF JORALEMON ST., 
BROOKLYN, N. Y.

(93)

MAŠINISTAS- PATYRĘS 
Nepaprasta proga pirmos klasės vyrui. Nuola

tinis pokarinis darbas. Aukšta alga.
TELEFONUOKITE SCHAFFNER,

UNION 5-7700.
(83)

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

ir

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

Yale & Towne Mfg. Co.
4530 TACONY STREET
PHILADELPHIA, PA.

(84)

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSĖ PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
 (86)

MftSININKĄI—KAULŲ IŠĖMĖJAI 
$1.50 J VALANDĄ. KREIPKITĖS PAS 

SCHAEFER’S 2305—12TH AVE.
Arti 125th St. Klauskite Mr. Halton. 

(84)

VYRAI
Patyrimas nereikalingas. Nuolatinis darbas. 
Rakandų išdirbystė. CENTRAL CHAIR CO. 
280 NEVINS STREET, BROOKLYN, N. Y.

. ' /.................. • • (83)

VYRAI
Lavinti ir Nelavinti 

Patyrę ir Be Patyrimo
★ VYRAI PRIE DRATŲ išbandymam Įrengimų
★ VYRAI RADIO TAISYMAMS
★ PUNCH PRESS OPERATORIAI
★ FABRIKŲ MEISTERIAI Motorizuoti Elektros Pajėga

Presai
★ TOOL MAKERS

STALIORIAI
BROWN & SHARPE Automatinių Sriubų Mašinų Nu
statymui Vyrai

★ VYRAI NUSTATYMUI Barber-Coleman Gear Hobbing 
Mašinas

★ GRINDINIAI IR PIRMIEJI DIRBINIŲ INSPEKTORIAI
★ DARBININKAI PRIE STALŲ IR SUSTATYTOJAI
★ MECHANIŠKI BRAIŽYTOJAI
★ MEDŽIAGŲ KRAUSTYTOJAI
★ MAŠINISTAI
★ PAPRASTI DARBININKAI

GERA ALGA — NUOLATINIAI DARBAI
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

GENERAL INSTRUMENT CORP.
829 Newark Ave., 'Elizabeth, N. J.

(86)

AUTOMATINĖS
SRIUBŲ MAŠINOS OPERATORIAI

PLEITYTOJŲ PAGELBININKAI
MEDŽIAGŲ KRAUSTYTOJAI

SVARSTYKLIŲ VYRAI

ELASTIC STOP NUT CORP.,
2330 Vaux Hall Road

UNION, NEW JERSEY

Telefonuokite Unionville 2-6000
(83)

MANADŽERIAI
GROSERIAI MĖSOS

Mes turime ribotą skaičių darbų jūsų apylinkėje. Taipgi yra progų 
aukšto kalibro vyrams manadžiariauti ACME SUPER MARKETS. 
Čia yra jums proga susigyventi su didele agresyve organizacija, kuri 
turi puikiausių pokarinių galimybių.

ŽEMŲ KAŠTŲ GRUPINĖ APDRAUDA IR 
MED1KALIO APTARNAVIMO PLANAS? 
PATENKINANČIOS VAKACIJŲ SĄLYGOS

Asmeniškas pasitarimas bus prirengtas jūsų kaiminystėjo sulyg jūsų patogumo.
Rašykite pasisakydami amžių, biznio patyrimą ir 1.1. į

AMERICAN STORES COMPANY
Personnel Department

Central Avenue ir Second Street 
South Kearny, N. J.

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ
Su laišku prisiųškite ir šj skelbimą. (82)

BERNIUKAI-MAŠINŠAPĖJE
Su ar be patyrimo 

Aukštos algos sulyg gabumo. 
Išmokysime prie mašinų.

LENKEIT MACHINE
429 Kent Avė., 

Brooklyn.
(Broadway BMT, Marcy Ave. Stotis.)

(86)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS IR 
MOTERYS

Lengvam, švariam darbui 
kaipo

SUSTATYTOJOS
PATIKRINTOJOS

MAŠINŲ OPERATORĖS 
LYDYTOJOS

Patyrimo nereikia. 

Gera alga nuo pradžios.

MUZIKA JUMS DIRBANT 

WMC Taisyklės

General Instrument Corp.
829 Newark Ave., 
ELIZABETH, N. J.

(86)

BRISTOL-MYERS 
COMPANY 
Long Avenue 

Hillside, N. J. 
MOTERYS 18-45 MOTERYS 

DALIAI LAIKO 
PAKAVIMO DARBAS 
6:30 P.M. IKI 11 P.M. 

9:30 A. M. IKI 3:30 P. M. 
šeštadieniais Nedirbama 

VAKARIENĖ GAUNAMA 6 IKI 6:30 
PATENKINANCIOM KAINOM 

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

EMPLOYMENT OFFICE 
ATDARA KASDIEN 

.;(r 8 A. M. IKI 5 P. M. 
šeštadieniais 8 iki 12 Pietų

(88)

VYRAI AR BERNIUKAI
APSIGYNIMO DARBAS 
PUIKIAUSIA PROGA 

♦VIRŠLAIKIAI

MONARCH COAT CO.,
211 W. 61ST STREET, N. Y. C..

(83)

VETERANAI
ARGO PACKAGING CO.

Tęskite savo pakavimo pareigą 
Išsiuntimam už vandenynų.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
DAUG VIRŠLAIKIŲ 
POKARINĖ PROGA

PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 
Kreipkitės

ARGO PACKAGING CO.
Lasher Building,

• 1309 Noble St., 
Philadelphia, Pa.

______________________________________ (86) I

Elektros Pajėga Preso 
Operatoriai 

Ir Pakuoto  jai
NAKTINIAM ŠIFTAM 
NUOLATINIS DARBAS

55 VALANDŲ SAVAITE
Laikas ir Pusė už Viršlaikius.

Technical Metal Stamping
835 Union St., Brobklyn.

(83)

STĄLĮOBIAI
MAŠINŲ DARBININKAI. APSIGYNIMO 

DARBAS, VIRŠLAIKIAI 
TORI būt unijistat.

U. S. MFG. CO.
15( Fabyau Pl.. Newark, N. J.

• ‘ •• . (87)

VALYMUI MOTERYS
Nuolatinis Darbas

Banko — Ofisų Valymas
6 iki 11:30 P. M. 

Šeštad. 2 iki 7:30 P. M.
GERA ALGA

Matykite Supt. 
160-16 Jamaica Ave.

JAMAfCA, L. L
(86)

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI 

l-MI IR 2-RI SIETAI 
KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD & 

RHAWN ST.

HOLMESBŲRG
PHILADELPHIA, PA.

(86)

MERGINOS
16 METŲ AR VIRŠAUS

Tos. kurios yra linkusios prie atlikimo įvai
raus darbo. Labai gera alga besimokinant. 
Linksmos aplinkybės. Kreipkitės nuo pirma

dienio iki penktadienio nuo 0 iki 4 P.M.

PENNSTATE CIGAR, INC.
426 E. ALLEGHENY AVENUE

PHILADELPHIA, PA.
(82)

Buy More Bonds

REIKIA FINIŠERIŲ
Prie moteriškų koštu. Taipgi reikalingos 
merginos abelnam darbui. Unijinė dirbtuvė.

ROSE GARMENT CO.. INC. 
119 West 25th St.. N. Y. C. 

WAtkins 9-4326.
 (84)

TYPISTS
Pageidaujama žinančių stenografija. Butina 
pramonė. Gera pokarinė proga. Prisilaikoma 
WMC Taisyklių. U.S. STEEL SUPPLY CO. 
Off Frclinghuyscn Ave., prie Haynes Ave.,

Newark, N. J. BIGELOW 3-5920.
(84)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOJ
GERA ALGA NUO VALANDŲ

EAST SIDE REZIDENC1JINIS VIEŠBUTIS.
KREIPKITĖS Į HOUSEKEEPER,

125 EAST 50TH ST.
(84)

OPERATORĖS
prie suknelių. Sekšin darbas. 
Patyrusios ir Be patyrimo 

87 valandų savaitė.
.338 HUMBOLDT ST.. BROOKLYN.

______________________________________________________

MERGINOS IR MOTERYS
Lengvas dirbtuvės darbas ; linksmas ir švarus. 
Patyrimas nereikalingas. $26 už 48 valandas. 
Aukštesnės algos patyrusioms prie koja mina
mų ir elektros pajėga presų. Kreipkitės visą 

dieną 8 iki 4:30.
JACOBY-BENDER, INC.

1G1— 6th Ave., kamp. Spring St., N. Y. C. 
Buttcrick Building.

 (84)

MERGINOS-MAŠINŠAP£JE
Su ar be patyrimo 

Aukštos algos sulyg gabumo.
48 VALANDOS 5% DIENOS

LENKEIT MACHINE
429 Kent Ave.( 

Brooklyn.
(Bruadway BMT, Marcy Avc. Stotis.)

____ _______________________________
MERGINOS—MOTERYS

LENGVAS FABRIKO DARBAS
$24 UŽ 5 DIENŲ SAVAITĘ

VIRŠLAIKIAI PASIRENKAMAI. 
KREIPKITĖS

PARKER HRRBEX CORP.
29-50 NORTHERN BLVD., 

LONG ISLAND CITY.
(87)

MERGINOS 
Perpakavimui tomeičių. 

, Gera Alga.
BUCK WEISS. 

2L2 Miller St.. Newark. N. J.
(87)

MERGINOS
APSIGYNIMO DARBAS 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
REIKALINGAS ATLIEKAMUMO 

PAREIŠKIMAS

MONARCH COAT CO., 
211 W. 61ŠT. STREET, N. Y. C.

(88)

MĘRGINOS-MOTERYS 
(AMŽIAUS 16 IKI 45) 

KAIPO LABORATORIJOS PAGELBININKfiS 
UŽPARBYS VIRŠ

$1200 Į METUS
L^igvas, Švarus darbas, užklijavimas kibelių 
ir pakavimas vaistu. A 1 firma. Puikiausios 
darbo sąlygos. Dėl pasitarimo skambinkite 

WATKINS 9-2800
...........(86)
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Drabužių Reikia ir
Filipiniečiams

Amerikiečiu neseniai išlais
vinti nuo japonu filipiniečiai 
taip pat yra labai reikalingi 
drabužių. To krašto žmonių 
atsišaukimą kablegrama at
siuntė jų prezidentas Osmena 
drabužių rinkliavos Jungti
nėms Tautoms vedėjui Henry 
J. Kaiser. Jungtinių Tautų nu
kentėjusioms drabužius gali
ma priduoti bile kuriame C.D. 
V.O. skyriuje po visą miestą. 
Taikomieji Lietuvai, kaip ir 
visuomet, tebepristatomi Lietu
vos žmonėms Drabužių Cent
ram 419 Lorimer St., Brook- 
lyne.

New Yorke Yra Pritari
mo Bendram Sprendi

mui Darbo Problemų

Kviečiame Pasilinksminti
LDS 1 Kuopos Vakare

Paskutiniu kartu norime pri
minti, jog Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo 1-mos kuo
pos metinis ir kartu jubilieji
nis balius įvyks jau šio šeš
tadienio vakarą, balandžio 7- 
tą, Laisvės salėje, 419 Lori
mer St., Brooklyne. Pradžia 
7 vai.

J pažmonį kviečiami visi 
mėgstantieji draugiškas suei
gas- p as i 1 i n k sm i n i m u s. Kuopos 
komisija pažadėjo visus su 
džiaugsmu sutikti, visiems ma
loniai patarnauti su vaišėmis. 
O vaišių bus gerų — bulvinių 
dešrų, keptų silkių ir kitko, 
kas priimta vaišinguose ba
liuose.

Ateikite! Praneškite apie 
pažmonį visiems, kurie būtų 
šio pakvietimo nematę.

Suneš Dovanų Lietuvos 
Vaikams

Kaip girdėta, moterys jau 
yra prisiuvusios ir kitaip kaip 
prigaminusios dovanų Lietu
vos vaikams. Nugirsta, kad ir 
vyrai neatsilieka. Siuvėjai kai 
ką esą pasiuvę, o neturintieji 
patogumo siūti kai ką nupirkę 
ir ruošiasi atnešti į šį pažmo
nį. Tas bus smagu pamatyti, 
kas kuo ruošiasi pasveikinti 
Lietuvos vaikus proga pavasa
rio švenčių — Velykų, Pirmos 
Gegužės, Motinų Dienos.

Devintasis Siuntinys dovanų 
Lietuvos žmonėms ruošiamas 
išsiųsti kada nors ne labai už 
ilgo.

Iki pasimatymo LDS 1-mos 
kuopos vakare, bal. 7-tą. Lais- 

i vės salėje!

Telefonistai Balsuos 
Streiko Klausimą

Dvylika tūkstančių New 
Yorko telefonistų šio mėnesio 
12-tą balsuos, ar skelbti strei
ką, Jie su New York Telefo
ne Co. nesusitaria dėl algų, o 
Karinė Darbo Taryba leidus 
pakelti dar mažiau, negu bo
sai rengęs! duoti. Jie prašė po 
$5 priedo į savaitę, bosai ža
dėję po $4, taryba leidus tik 
$3.

Laimėjimas karo Europoje, 
padauginsiąs civiliniams gazo
linus kiekį rytinėse valstijose, 
bet nepanaikins padalinimo.

New Yorko CIO Užgyrė 
Darbininką ir Samdy

toją Čarteri

FILMOS MIRĖ
“Wait For Me” Rodoma 

Paskutinę Savaitę
Romantiška karo laiko fil

mą “Wait for Me” Stanley 
Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., 
pradėjo paskutinę savaitę.

Balandžio 14-tą pradės ro
dyti naują Sovietų filmą “Zo
ya,” apie jaunuolę partizanę 
didvyrę, Zoya Kosmodemyans
kaya, kurią nacių budeliai nu
kankino, kaip kad jie nukan
kino Lietuvos partizanę didvy
rę Mariją Melnikaitę.

Roxy Teatre
Vis dar teberodoma jaudi

nanti filmą apie vargo šeimos 
gyvenimą Brooklyne prieš 50 
metu, “A Tree Grows in 
Brooklyn.” Antradienį pasku
tinis rodymas.

John San d a, 63 metų am
žiaus, gyvenęs 99 Himrod St., 
Brooklyne. Mirė balandžio 5- 
tą Kings County ligoninėj. Bus 
palaidotas balandžio 9-tą, į 
Holy Trinity kapines. Pašarvo

tas pas graborių J. Garšvą, ko
plyčioj, 231 Bedford Ave.

Vaikai negali tėvam parneš- 
dinėti alaus, kaip patyrė Al
bert Miranda, Jamaica, teisme 
pripažintas kaltu už pardavimą 
bonkos alaus 13 metų mergai
tei. ’

L.D.S. 1-MOS KUOPOS METINIS

PARENGIMAS
Įvyks šeštad. Balandžio-April 7 

LAISVĖS SVETAINĖJE
419 Lorimer St., Pradžia 7:00 v. v.

Turėsime gardžių užkandžių: bulvinių dešini ir 
keptų silkių. Visokių gėrimų.

Prašome visų dalyvauti.
Įžangos Nebus Rengimo Komisija

New Yorko srities Darbinin- 
kų-Samdytojų Bendrų Komite
tų Tarybos viršininkai telegra
favo Philip Murray, William 
Green ir Eric Johnson, kad di
džiuma šioje srityje esančių 
bendrų Darbo-Samdytojų Ko
mitetų užgiria bendrą susitari
mą nacionale papėde. Tary
bos žinioje yra 244 komitetai, 
veikiantieji karo šapose.

Pareiškime pasižada tą dar
bą remti ir išreiškia viltį, kad 
“progresyviški samdytojai ir 
darbininkai nuo vieno pajūrio 
iki kito” stovės su jais toje su
tartyje kooperuoti. Murray, 
Green ir Johnson pasirašė 
Darbininkų-Samdytojų nacio- 
nalę sutartį.

Kviečiame į “Pare”
Kitą šeštadienį, bal. (April) 

14 d., bus Laisvės bazaro ir 
kitų didžiųjų Laisvės naudai 
parengimų darbininkų pavaiši
nimui “pare.” Kviečiame visus, 
kurie esate dirbę dienraščio 
Laisvės parengimuose. Bus 
Laisvės salėje. Pradžia 7 v.v.

Ne visų iš pasidarbavusių 
dienraščio parengimuose turi
me antrašus, ne visus galėtu
me laiškais pakviesti. Todėl 
prašome šį mūsų, pranešimą 
priimti kaipo asmenišką jūsų 
pakvietimą ir dalyvauti “pa
rėję.”

Kurie iš vyrų dirbote bile 
kuriame parengime, ateikite

Dovanos Bazami
Nors bazaras praėjo, vis 

vien gauname dar po biskį au
kų, nes pirm bazaro buvo iš
siuntinėta aukų kolektavimui 
blankos. Dar ne visi grąžino, 
tačiau povaliai grįžta tos blan
kos.

Alex Klimas, Hartford, 
Conn, (bl.) : Po $2: A. Kli
mas, Millie Barnett. E. Klimas, 
$1.25. Po $1: John Vasiliaus
kas, A. Totorėlis, L. Mankie- 
nė. Po 50c: John P. Vilčins
kas, Michael Pvamanauskas, 
Antanas Latvėnas. A. Rauli- 
naitis, 25c. Viso $10.

Popiera bus labai reikalin
ga dar ilgai po to, kada bus 
iššautas paskutinis karo šūvis. 
Atiduokite popiera karui.

su žmonom ; jei turite vaikučių, 
atsiveskite ir juos. Taip pat 
moteris prašome atsivesti savo 
vyrus ir vaikučius.

Laisvės Direktoriai.
PIRKITE KARO BONUS

••PI.IKLS!” . . . “TRIUMFAS!” 
Giliai jausmingas judis apie vieną 

Biooklyno šeimą! 
BETTY SMITH'S

A Tree Grows in Brooklyn 
visi aktoriai žvaigždiniai. SCENOJE. 
VICTOR HORGE ir JOAN EDWARDS. 

Dar ir kiti šaunūs aktai.
r~) z~x W \y 7th Avė. ir 50th St.,
I V T New York

Didi šiandienos Auksiniai Vakarai!
Mary O’Hara’s patinkamiausias, 

perkamiausias!

THUNDERHEAD
SON OF FL1CKA

su Roddy McDowall, Preston Foster, Rita 
Johnson. Pagamintas Techni-spalvomis 
naturalėse Utah aplinkybėse! Dramatiš

kas . . . Sujaudinąs . . . (domiausias!

VICTORIA "R,»’syY ■

Brooklynas dar nebaigęs su
kelti savo kvotą Raudonajam 

I Kryžiui.l--  -----------------
I PUIKIAUSI VELYKŲ VAIDINIMAI 

BROADWAY
Meilės ir juoko audra . . . labai juokinga, 
kai didvyris sugrįžta namo pas merginą, 

kurios jis nepaliko! PARAMOUNT 
perstato

Claudette Colbert : Fred MacMurray

Practically Yours
MITCHELL LEISEN Veikalas su 

GIL LAMB * CECIL KELLAWAY * 
ROBERT BENCHLEY « IR DAR 
ASMENIŠKAI SCENOJE- BENNY 

į GOODMAN. Jo Klernatas ir Orkestras su 
I RED NORVO. TEDDY WILSON, MOREY 

FELD. Ir THE CONDOS BROTHERS, 
didžiausi pasaulio tap šokikai ir
EXTRA, numerio 1 Pilvakalbis, 

BOB EVANS
PARAMOUNT

BROADWAY ir 43rd ST., N.Y.C.

Vėjas Užmušė Kūdikį
Peter Francis, 4 mėnesių, ta

po užmuštas stipriai vėjo sro
vei pagavus ant namų stogo 
pastatytą vežimėlį su kūdikiu: 
Francis gyvena 1191 Spofford 
A.fe, Bronx. Vaikutis buvo pa
liktas vežimėlyje ant stogelio, 
dengiančio ’ pribudavotą iki 
.trečiojo aukšto bildingo priedą, 

i Šeima gyvena trečiam aukšte. 
Sakoma, vežimėlis ten buvo pa
statytas ne pirmu kartu. Stai
ga stiprus vėjas susiūbavo ve
žimėlį. Pastūmėtas vežimėlis 
nukrito į tuščią lotą už apie 25 
pėdų nuo stubos, apie 30 pėdų 
žemyn, ore dar persivertęs ra
gožium.

Nelaimę matė .kūdikio tėvas, 
sesutė ir senukas, bet nebuvo 
galima suspėti bent kokią pa
galbą kūdikiui suteikti. Kūdi
kio motina tuo tarpu virtuvėj 
gaminus šeimai valgį. Visa šei-

Didžiojo New Yorko Tary
ba pereitą ketvirtadienį savo 
susirinkime priėmė rezoliuci
ją, kuria užgiriama Murray- 
Johnson - Green pasirašytas 
darbininkų su samdytojais ko- 
operavimo čartgris.

Rezoliucija sijjo, kad laike 
karo atsiektas Ifukštas laips
nis kooperacijos,' tarp darbi
ninkų ir samdytojų gali būti 
“ne mažiau sėkmingas kare 
prieš skurdą, ndearbą ir de
presiją.”

Taryba sako, kad čarteris 
“yra vienu iš reikalingiausių 
įrankių atsiekimui Amerikai 
60,000,000 darbų po karo ir 
pastovaus saugumo.” 
Filmos-teatrai

Taryba taipgi užgyrė miesto 
budžeto kryptį, ypatingai kas 
liečia pagirinimą padėties mie
sto darbininkams algų srityje. 
Nusistatė veiklą Jungtinių 
Tautų drabužių rinkliavoje. 
Užgyrė I Am An American 
Dieną. Nusitarė dalyvauti dele
gacijoj į Washingtona parem
ti Marcantonio rezoliuciją už 
pripažinimą Italijos viena iš 
Jungtinių Tautų.- Taipgi siųsti 
delegatus 2-ron Amerikos len
kų darbininkų konferencijom

Paramount Teatre
Prie Times Square ir toliau 

rodoma komiška filmą “Prac
tically Yours,” o scenoj tebe- 
pasilieka Benny Goodman, su 
savo orkestrą, ir kiti.

Embassy Teatruose
Šią savaitę Embassy News

reel teatruose, New Yorke, 
rodoma Raudonosios Armijos 
smarki žygiuotė pirmyn rytų 
fronae; amerikiečių įsiverži
mas į Okinawa mūšiuose prieš 
japonus; New Yorko velykinis 
paradas.

Radio City Music Hall
Ir' toliau rodo spalvotą fil

mą “Without Love.” O didžio
joj scenoj vaidinamas Velykų 
ceremonijas atvaizduojąs ak
tas “Glory of Easter.”

MATYK išsisystančią istoriją! Matyk naujausias žinias iš visų pasaulio karo frontų!
MATYK Talkininkų armijų šaunų prasiveržimą per Kheiną!
MATYK sėkmingą mūsų įsiveržimą j Japonų valdomą Ryukyus salą!
MATYK puikius naujausius Rusų žygius Vokietijoje!
GIRDRK naujausią Žinių Forumą “Brotton Woods Flan”
MATYK įdomų ir žinišką trumpą judį, “This is America on Guard”

Ir dar visi naujausi žinių judžiai. Puikiausi judžiai mieste

EMBASSY NEWSREEL THEATRE 
BROADWAY IR 46 ST.

ma buvo namie popiečiu pasi- 
rušiant laidoti senutę, Mrs. 
Mary Francis, kurios kūnas 
buvo parvežtas iš Wells, Me. 
Kūdikį palaidojo kartu su se
nute.

Mieste eina visokiausios spe
kuliacijos dėl nįajoro kelionės 
į Washingtona * šiomis dieno
mis. J

i
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“Thunderhead”
Ketvirta savaitė rodoma Vic

toria Teatre, Broadway ir 46th 
St., New Yorke.

i tt DANTŲ GYDYTOJAS Į 

Į DR. A. PETRIKĄ Į 
Į 221 So. 4th Street f
i BROOKLYN, N. Y. I

| Tel. EVergreen 7-6868 f 
T fT   I
| VALANDOS: jįf vakare 

į Penktadieniais uždaryta. i
i..,.. ..„.........♦..•..•..•..•..•..•..•..•..•-•••••••-••••••••i

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

CHARLES’
UP-TO$)ATE

BARBE# SHOP
K. DEGUTIS?’ Savininkas

PRIEINAMO^ KAINOS

306 Unioi 
Tarp Ten Eyck

BROOKLYJ
GERAI PATYRĖ B ARBERIAI

Avenue
r Maujer Sts.
G, N. Y.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

CARNEGIE HALL Penktad. Vakare, Balandžio 13, 8:30

Naujovinč Rusų Muzika
ĮPLAUKOS KARINIAMS STALINGRADO NAŠLAIČIAMS 

LEONARD BERNSTEIN vadovauja Simfonijos Orkestrui 
su 

LAWRENCE TIBBETT - MARIA KURENKO - EUGEN LIST 
Rusų Choras, Lan Adomiano Vadovybėje

Naujos Dainos, šostakovičiaus Piano Concerto, 
Prokofieff’o Klasiškoji Simfonija. Khatshaturian Symphony No. 2. 

(Pirmas Perstatymas)

RENGIA RUSSKY GOLOS, Rusų Dienraštis

Tikietai $3.00, $2.40, $1.20 (apima taksus). Perkami:
CARNEGIE HALL 
57th St. ir 7th Ave. 
New York City

RUSSKY GOLOS 
130 E. ICth St. 
New York City

WAR ORPPHANS OF STALINGRAD 
Room 414, 103 Park Ave.
New York City

LITUANICA SQUARE 

RESTAURANT 
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas dienų ir naktį apart sekmadienių.
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
282 UNION AVR ~~~ BROOKLYN 

Tel. EVergreen 4-9612GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką pra’eisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas "Green Star Bar and Gri’V’ nes žino, kad visados bus patenkinti

Ateikite pasimatyti su Glviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

KETVIRTA DIDŽIOJI SAVAITĖ!
3 magiški kiekvieno kareivio žodžiai 

širdies moteriai, kurią jis myli!

Pagal Konstantino 
Simonovo poemą 
ANGLŲ KALBA 

Sovietuose Gaminta 
Artkino Perstatymas

EXTRA! Žmonėms reikalaujant

iš

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-mos kuopos metinis paren
gimas jvyks balandžio ■V d., Laisvės 
salėje, 419 Lorimer St., 7 v. v. Tu
rėsime gardžių užkandžių, bulvinių 
dešrų ir keptų silkių, taipgi visokių 
gėrimų. Prašome narių ir simpati- 
kų dalyvauti šiame iškilmingame 
parengime. Kuopos Valdyba.

1 ............................ lĮifr—111

. V.
Egzammuoįam Akis,

Rašome Receptus
Nupiešia

Darome ir Pritikome Akinius

JONAS STOKES 
512 Marion St. Brooklyn

Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 
►◄□H

159 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Planus

“The Battle of Russia”

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 4 kambarių apart- 

mentai. Naujai ištaisyti, karštas 
vanduo. $16 j mėnesį. Lietuvių ap
gyventa kaiminystė. Dėl daugiau in
formacijų kreipitės pas Superinten
dent Apt. 1. (yra du namai) 317 ir 
319 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

(80-85)

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

F. W. Shalins
(SHALINSKA8)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

Pagaminta U. S. Valdžios 
DIDINGIAUSIA KARO FILMĄ!

PRANEŠIMAI

STANLEY
■ Į —t—■» ■ ■ ------------ ! I_.jj.L-.-... . .. ... ■ ■■ llf. ■>-■■■

RADIO CITY MUSIC HALL
TEATRINE TAUTOS VIETA — ROCKEFELLER CENTER

Smagi komedija ... naujoviška kaip rytojus ... linksma ir romantiška 
SFENCER TRACY ★ KATHARINE HEPBURN

"Without Love"
su LUCILLE BALL. Metro-Goldwyn-Mayer Judis 

paremtas Philip’o Barry veikalu
ir THE MUSIC HALL’S DIDIS VELYKINIS VAIDINIMAS SCE
NOJ "GLORY OF EASTER,’” tradiciniai vaizdai ir reginiai, ir dar4 
iškilminga^ šventadieniškas "SPRING IS HERE’’ su šaunais Music 
Hall’s scenos vaidintojais.

Notice is hereby given that Dolly 
Fruit Products Corp., of Brooklyn, 
New York, has registered its trade
mark "Dolly" with the Secretary 
of State of New York, to be used 
on food products, namely, syrups 
for beverages. (65-82)

Notice is hereby given that "Yeah 
Man" Products Co., of Brooklyn, 
New York, has registered its trade
mark “Yeah Man" and "Hula-Kula” 
with the Secretary of State of New 
York, to be used on food products, 
namely, syrups. (65-82)

Notice is hereby given that I. 
Lefkowitz & Sons, Inc., of Brooklyn, 
New York, has registered its trade
mark "Blossom" with the Secretary 
of State of New York, to be used 
on food products, namely, beverage 
syrups. -(65-82)

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

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

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. ST. 2-2178 ATDARA VAKARAIS.




