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Sprendžiamieji Mūšiai.
Ar Jau Bus Vokietijos

Galas ?
Visgi Jam Labai Nepatikto.
Smetonukas Tebekukuoja.
Apie Brooklyn© ir Chicagos

Lenktynes.
Rašo A. BIMBA

Patys kruviniausi ir žiau
riausi mūšiai dabar eina prie 
Berlyno. Naciai laikosi despe
ratiškai. Jie patys sako, kad 
ta kova panaši i tikrąją “pek-

Berlynas bus paimtas. Apie 
tai niekas neabejoja. Gal dar 
ims keletą dienų, ar savaičių, 
bet paimtas jis bus. Naciai 
Berlyne bus sumalti.

Bet kas tada? Ar jau bus 
galutinai apsidirbta su hitleri
ne Vokietija?

Taip nemano “Now York 
Times.” Dienraštis sako : “Ber
lyno paėmimas bus didelis žy
gis i pilną pergalę, bet dar j 
nebus pabaiga, 
tik tada, kada 
eis vadas bus 
paimtas, kada
kiečių divizija bus sunaikinta, 
kada paskutinis vokietis 
rys bus nuginkluotas arba 
muštas.”

Pabaiga ateis 
paskutinis na- 
nudėtas arba 
paskutinė vo

ką- 
už-

Darbo Žmonių 
Dienraštis
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Laukiama Oficialės Žinios 
Apie Amerikiečių Susisieki 
mą su Raudonąja Armija
Luksmeburgo r a d i ja s Londonas išleis bendrą o- 

skelbė, kad Amerikos ka-fjcialį pranešimą apie ame- 
riuomene susisiekė su R^U“rikiečiu susijungimą su So- 
donąja Armija ties Torgau, vietu armia. A ie tai bug 

pietus nuo Berlyno. ‘pranešta, kada susisieks
Vyriausia vakarinių tai- skaitlingi jankių ir raudon- 

kininkų komanda sakė, kadarmiečių junginiai, o ne tik 
Washingtonas, Maskva irpriekiniai jų būriai.

Molotovas Tariasi Raud. Armija Užėmė Ketvir-
Su Steltinium ir

Edenu Washingftone
tadalį Berlyno; Baigia 
Visai Apsupti Miestą

London, bal. 23. — So- noji Armija buvo užėmusUž trejeto valandų po at-1 
vykimo, Molotovas atšilau-i vietų kariuomenė vakar už-: ketvirtadalį Berlyno. Pirm 
kė pas prezidentą Trumą- ’ėmė 16 Berlyno priemiesčių• karo Berlynas turėjo dau- 
ną.

Molotovas atskrido di
džiuliu amerikiniu trans
porto lėktuvu iš Maskvos. 
Lėktuvų stotyje jį pasitiko 
ir šiltai sveikino Amerikos 

■valstybės sekretorius Stet- 
tinius, Jungt. Valstijų am-l 
basadorius Maskvai, W. 
Averell Harrimanas; Ang
lijos ambasadorius Mas
kvai, Sir Archibald Clark- 

ciscoj; palietė ir kitus daly-l^err’ Andrius Gromyko, 
kus ryšium su ta konferen-! Sovietų ambasadorius Wa- 
cija. ' shingtoųui.

Washington. — Sekma
dienio pavakariais atskrido 
į Washingtoną .Viačeslavas 
M. Molotovas, Sovietų už
sienio reikalų komisaras. 
Po ketverto valandų jis pra
dėjo tartis su Amerikos 
valstybės sekretorium Ed. 
J. Stettinium ir Anglijos 
užsieniniu ministeriu An
thony Edenu.

Jie svarstė klausimą dė
dei Lenkijos atstovų priė
mimo į Jungtinių Tautų 
konferencija, kuri šį trečia
dienį atsidarys San Fran- j

Jerlynas turėjo aau-
ir penkis artimuosius jo ap-igiau kaJp 4 milionus gy- 
skričius. Švedų pranešimas ■ ventojų.
iš Berlyno sakė, jog sovie
tiniai kariai sekmadienio 
naktį įsiveržė į Berlyno vi
durį. Jau tą naktį Raudo-

Teigiama, kad raudonar
miečiai pasiekė Unter den 
Linden ir Friedrichstrasse 
skersgatvį. Tai dvi garsio- • 
sios Berlyno gatvės.

Skandinavų Telegrafo 
Biuras sakė, kad rusai ap
supo Berlyną, apart keleto 
mylių spragos vakarinėje 
miesto pusėje. Bet spraga 
būsianti greit užtverta. Ne
oficialiai pranešta, kad jie 
apėjo ir Potsdamą, medin
gąjį pietiniai vakarinį Ber
lyno priemiestį.

Mieste verda kruviniausi 
mūšiai dėl kiekvieno namo. 
Gatvėse naciai ginasi iš už 
barikadų. Sakoma, kad 
Hitleris asmeniškai vado
vaująs miesto gynimui.

Hamburgo radijas įspėjo, 
kad jeigu rusai užims Ber
lyną ir Čechoslovakijos sos
tinę Pragą, tai vokiečiai

JANKIAI SPARČIAI 
ŽYGIUOJA PIRMYN

SOVIETŲ KARIAI i Iškrikusi Vokiečiy
BERLYNO ŠIRDY Arfflija

i Kaip Sako HitlerisŠveicarijos radijas pra- 
lai- nešė, jog Raudonoji ArmijaHitleris buvo pasirinkęs

mėt ar galą gauti. Galą gaus . p r a s i V e r Ž č į Berly
ne tik jis, bet visa prakeiktoji no širdį. Švedų korespon- 
naciu šaika. dentai siunčia iš Berlyno 

žinias jau be nacių cenzū
ros.

Sovietų kariai grumiasi
Pittsburgh© “Lietuvių žinių” 

čyfas ponas Gabaliauskas da
bar pasisako, kad Rooseveltas 
gyvas būdamas jam nelabai 
tepatikęs. Girdi, “negalime už
tylėti jo patarėjų ir bendra
darbių perdidelio nuolaidumo 
Sovietų Rusijai. Paskutiniu lai
ku tos nuolaidos buvo tokios 
stambios, kad ne vienas nuo- 

prezidento
Roosevelto draugų buvo pra- pergalės vėliavos Berlyne, o į 
dėję abejotj jo užsienio poli- kai kur baltuoja vokiečių 
tikos sėkmingumu., 
bal. 20).

Gabaliauskas turi mintyje 
klerikalus. Jie nebuvo pasiten
kinę Roosevelto politika. Jie 
prieš tą politiką, kovojo. Bet 
kaitų prieš tą Roosevelto poli- - 
tiką kovojo Hitleris ir Hirohi
to. Jie irgi kaltino Rooseveltą 
parsidavime bolševikams.

mirusio

Ties Hamburgu. — Ang
lai šioje apylinkėje sučiupo! 
Hitlerio į 
armijai vakariniame fron
te. Hitleris sako, kad na- į

Paryžius, bal. 23. —Ame
rikiečiai ir francūzai triuš
kindami nacių pasipriešini
mus, Bavarijoj, nubloškė 
vokiečius 28 mylias atgal 
per 12 valandų. Naciai lai- 

■ Sa" 
į ir • i. i •> • tingiausia savo tvirtove.
i Kuriuos Atskridusius j Trečioji Amerikos armija 
, Vnlfipriiic - pasiekė Dunojaus klonį ir "ViUCLIlIo paėmė vietas už 25 mylių

--------  nuo Regensburgo tvirtovės 
Stockholm. — Švedijos' Dunojaus pakrantėje, ir a- 

| jų Amerikos bombanešių du vyriausybė suėmė 30 at-.pie 50 mylių nuo Miunicho.
| sykiu per dieną puolė kari-' skridusių vokiečių. Jie pa- Kiti amerikiečių karinome- __
mius taikinius Japonijos sa-! šakoję, būk per klaidą nusi- nės daliniai užėmė pozicijas bus* nralaimėie kara 

qeidę gvedijon. J 1 J*

, . per 12 valandų. Naci:Didieji Amerikos Bom- Švedija Deportuos Karkė kainuotą Bavariją
'clKcli lllldlilc JL1OI1“ * </ *

piimyn didžiąja Bei lyno |cjaį įen -au nepajėgja dary- 
rrufun TTnfnv dnn T .mrlnn , . .gatve Unter den Linden.

Du Sovietų saržentai at-
' yjj?ava.^r!zaniškai kovoti. Rusai, gir-į

| ti didesnių karinių žygių, i 
įtaigi jie turėsią tik parti-

iškėlė ją virš Berlyno. Tie-1 kTip į
du saržentai yra apdovano-1. vesti part\zanų kova. i 
ti Gaibes Oidmais. Hitleris uždraudė savol

Plevėsuoja raudonosios |k di į ]ti stip.i;-
. , . . 4. n • • i lloie Kyushu,rius vakarinių talkininkų, J J

" punktus ir įsakė atakuoti į 
tiktai silpnesnes jų pozici
jas — pulti amerikiečius ir 
anglus iš šonų, iš užnuga- 
rės ir ardyti jų susisiekimo 

' linijas.

• ” (L. ž., i pasidavimo vėliavos.
i

Italijoj Talkininkai 
Sparčiai Šluoja 
Nacius Atgal Pairi jotai Mojosi Bombomis 

Nužudyti Mussolini
Roma. — Penktoji Ame-Dar vis nenurimsta ir Ju

lius Smetonukas. Jis surado, rikos armija nušlavė vokie- 
kad jau ir broliai iš Amerikos čius 35 mylias į šiaurvaka- 
Lietuvių 
mučio .ir 
taip pat 
Kam, jie, 
Bendrajam Fondui iš savo san- įu mazgą, kelyje į šiaurinės 
(lėlio paimti keletą tūkstan- Italijos ‘didmiestį Milaną, 
čių svarų drapanų ir pavesti Ąngįaį pasiekė Medelana ir 
Russian War p-1-'-* •
siuntimo Lietuvon! Esąs toks 
didelis prasižengimas, jog net 
visa lietuvių tauta, to jų žygio 
pasekmėje, atsidūrus antį 
slenksčio amžinosios pražūties. į 
(Vienybė, bal. 20 d.).

Tarybos, atseit, ši-, rius nuo savo užimto Bolog- 
GrigaiČio 
parsidavė 

girdi,

vaiskas, nos didmiesčio. Jankiai, ša-
Rusijai. lia kitko, paėmė Modena 

leido savo miestą, geležinkelių ir plen-

paimti keletą tūkstan-,įklijos didmiestį Milaną.

Rel,iel užėmė Marrara, Granarolo 
ir kelias kitas gyvenamą-

banešiai Kartotinai 
Puola Japoniją

Guam. — Būriai didžių-

Jie ypač bombardavo nau
jąsias japonų lėktuvų aikš
tes Miyazaki ir Tomitaka.

Berlyne sudegė Hitlerio 
laikraščio Voelkischer Beo- 
bachter namas. Naciškas 
pranešimas sako, kad gais
ras įvykęs, girdi, dėl darbi
ninkų neatsargumo.

... švedai iš-i už 125 mylių nuo Berchtes-i Sovietai užgmg Berlyno 
gabens juos atgal į Vokie- gadeno, asmeniškos Hitle- Įpriemiesčius Glienicke, Lu- 
" ,, , . . x . |ia0 sostinės, Bavarijos kaB’ebars, Blankefelde, Rosen-

_ ; . . . v_ I thal ir dvyliką kitų ir įsi-
Jankiai dar pamuše na-; Veržė į Tempelhof lėktuvų

cius atgal Cechoslovakijo-1 -- 
. . '!Anglai- kanadiečiai štur-j

muoja vokiečius Bremene! 
ir apgula Hamburgą.

tiją. j
Stockholmo priemiestyje i nuošė, 

apsigyveno ' Kari Schurre, Į 
žymus nacių užsienio rei
kalų ministerijos valdinin
kas. Jis norėjo įsiprašyti į 
sveikatnamį, bet švedai at
rado jį sveiku ir nepriėmė

i sveikatnamin.

Berlyno srityje sovietinė 
'kariuomenė per 4 dienas 
suėmė daugiau kaip 
13,000 vokiečių kareivių ir

London. — Pranešama, 
kad sprogo dvi italų patri- 
jotų užtaisytos bombos 
Mussolinio vasarnamyje 
prie Milano miesto, šiauri
nėje Italijoje. Tuo tarpu 
Mussolinis buvo kur kitur. 
Bombos užmušė du Musso
linio sargus.
sias vietoves. Italų partiza
nai paėmė Sestola.

Vienoj Stovykloj Naciai Numarino 150,000
Buchenwald, Vokietija. — 

Atsilankė 12 Amerikos se
natorių ir kongresmanų į 
Buchenwaldo koncentraci
jos stovyklą. Ten hitlerinin
kai badu ir ligomis numari
no, užkankino . bei tiesiog 
nužudė bent 150,000 belais- 

Įvių iš įvairių tautų. Tatai

liudija daugybė lavonų ir 
asmenys, kuriem pavyko iš' 
stovyklos pabėgti.

Tarp kitų kankynių, na
ciai belaisvius korė ant ge
ležinių kablių, panašiai 
kaip mėsininkai kabina di
džiuosius mėsos gabalus.

Masiniai Naikina Vokiečiu |Oflcieip ir. išgrobė 60 lėk- 
Tankus Rytuose - tuvų, daugiau kaip 100 tan- 

!kų ir motorinių patrankų ir 
500 lauko patrankų.

ka- i
bal. |

Maskva. — Sovietų 
riai visuose frontuose 
21 d. sunaikino bei sunkiai j tiškai atakuodami, japonai 
apšlubino 156 vokiečių tan-; privertė amerikiečius pasi- 
kus ir motorines patrankas, j traukt iš Temigusuku, pie- 
Tą pačią dieną buvo nušau-! tinėje Okinawos salos daly
ta 56 nacių lėktuvai. jje.

Sovietai iš trijų pusių 
šturmuoja Berlyną.

Naciai jau nelaido ro- 
botbombų į Angliją.

Guam, bal. 23. — Fana-

Sovietų ir Lenkijos Santarvė Pažabos Vokiečių Imperialistus, Sako Stalinas
Maskva.— Sovietų prem

jeras Stalinas ir Lenkijos 
> minis-Čia Smetonukas per daug laįRinosioS valdžios 

žiauriai u .sipuo a an up įteris pirmininkas Edvardas 
Končiaus ir Bendrojo Fondo 1 
promoterių iš Amerikos Lietu
vių Tarybos.

Ką jie daugiau galėjo dary
ti? Jie patys sako, kad jie lai
kėsi taip ilgai, kol pajėgė. 
Pagaliau turėjo pasiduoti Na
tional War Fund spaudimui, 
arba galėjo nustoti visų iš to 
fondo paskyrų.

Be to, gal Smetonukas ne
pastebėjo, kad kun. Končius 
atidavė pasiųst Lietuvon tik
tai mažytę dalelę surinktų rū
bų — gal tik. vieną dešimta
dalį. Kitus tebelaiko ir te- 
bepūdo Brooklyne po num. 
101 Grand St.

Mes galime Smetonuką už
tikrinti, kad jis smarkiai klys
ta, jeigu jis mano, kad kun. 
Končiui, Laučkai, Šimučiui ir 

(Tąsa 5-me pusi.)

Osubka - Moravski bal. 21 
d. pasirašė tarpusavio pa
galbos sutartį. Sekamą die
ną Stalinas per radiją pa
reiškė, jog ši sutartis pa
naikina senąjį priešiškumą 
tarp Lenkijos ir Rusijos 
ir pastoja kelią užpuoli
mams iš Vokietijos pusės į 
rytus.

Stalino Kalba
Stalinas sakė:
“Aš manau, jog turi di

delę istorinę reikšmę drau
giškumo, savitarpinės pa
galbos ir pokarinio bendra
darbiavimo sutartis, pasira
šyta tarp Sovietų Sąjungos 
ir Lenkijos. Jos reikšmė 
visųpirm glūdi tame fakte, 
kad jinai pažymi pamatinę 
atmainą santykiuose tarpe

Sovietų Sąjungos ir Lenki
jos — linkui draugiškumo 
ir santarvės, kuri susidarė 
beinant dabartiniam laisvi
nimo karui prieš Vokietiją 
ir kurią ši sutartis forma
liai sutvirtina.

Gerai žinoma, jog santy
kiai tarp mūsų kraštų per 
penkis šimtmečius pasižy
mėjo atsitolinimu, nedrau
giškumu ir dažnai atviru 
susikirtimu. Tokie santy
kiai silpnino abidvi mūsų 
šalis ir stiprino Vokietijos 
imperializmą.
Dabartinės sutarties svar

ba yra fakte, kad ji padaro 
galą seniesiems santykiams 
tarp mūsų kraštų, palaido
ja tuos santykius ir vietoj 
jų padeda tikrus pamatus 
draugiškam ir sąjunginiam 
santykiavimui tarp Sov. Są
jungos ir Lenkijos.

Per paskutinius 25 iki 30

metų, tai yra, per du pasta
ruosius pasaulinius karus, 
Vokietijai pavyko naudoti 
Lenkijos žemę kaip korido
rių įsiveržimui į rytus ir 
kaipo lieptą užpuolimui 
prieš Sovietų Sąjungą. Ta
tai galėjo įvykti tik todėl, 
kad nebuvo jokių draugiš
kų, sąjunginių ryšių tarpe 
mūsų kraštų. Senieji Len
kijos valdovai nenorėjo 
santarvės santykių su So
vietų Sąjunga. Jiem geriau 
patiko lošti Vokietijos loši 
prieš Sovietų Sąjungą ir, 
žinoma, jie persilošė. Len
kija buvo užimta, jos ne
priklausomybė panaikinta 
ir vokiečių kariuomenė ga
vo galimybę, dėka tos pra
gaištingos politikos, atsi
durti prie Maskvos vartų.

. Dabartinės s u t a r t i es 
svarba glūdi fakte, kad ji
nai padaro galą senajai nę reikšmę.

pražūting. politikai, lošimui 
iš vienos rankos su Vokie
tija prieš Sovietų Sąjungą, 
ir vietoj anos politikos įve
da santarvės ir draugišku
mo politiką tarp Lenkijos 
ir rytinių jos kaimynų. To
kia tai yra istorinė reikšmė 
sutarties, lįurią mes tik ką 
pasirašėme tarp Lenkijos 
ir Sovietų Sąjungos—drau
giškumo, tarpusavio pagal
bos ir pokarinio bendradar
biavimo sutarties.

Taigi nenuostabu, 
mūsų kraštų žmonės
kantriai laukė šios sutar
ties pasirašymo. Jie jaučia, 
jog ši sutartis yra nepri
klausomybės užtikrinimas 
naujajai demokratinei Len
kijai, jos galybės ir gerovės 
užtikrinimas. Bet tai dar 
ne viskas. Dabartinė sutar
tis turi ir didžią tarptąuti-

kad
ne-

Kol nebuvo santarvės kė j imu galima sakyti, jog 
tarp mūsų kraštų, Vokieti-'vokiškieji užpuolikai bus 
ja galėjo išnaudoti bendro pažaboti ir atras, kad ne- 
fronto stoką tarp mūsų; ji lengva bus jiems išsiveržti.
galėjo naudoti Lenkiją 
prieš Sovietų Sąjungą ir at
bulai, ir sumušti jas pavie
niui. Tatai pamatiniai pa
sikeitė, padarius santarvę 
tarp mūsų šalių. Dabar jau 
negalima lošti vieną prieš 
antrą. Dabar yra bendras 
frontas tarp mūsų dviejų 
kraštų, nuo Baltijos Jūros 
iki Karpatų kalnyno prieš 
bendrąjį priešą — prieš 
Vokietijos imperializmą.

Dabar galima tikrai pa-! 
sakyti, jog rytuose sulaiky
tas užpuolimas iš Vokieti
jos pusės. Nėra abejonės, 
kad šį užtvarą iš rytų pa
pildo užtvaras iš vakarų, 
tai yra, mūsų šalių sąjun
ga su mūsų talkiųinkais 
vakaruose. Tad su pasiti-

Todėl nestebėtina, jog 
laisvę mylinčios tautos, o 
pirmučiausiai visos slavų 
tautos, nekantriai laukė 
šios sutarties padarymo, 
nes jos yra įsitikinusios, 
kad ši sutartis reiškia ben
drojo Jungtinių Tautų 
fronto sustiprinimą prieš 
bendrąjį priešą Europoje. 
Užtat aš neabejoju, jog mū
sų talkininkai vakaruose 

I sveikins šią sutartį.
* Lai bujoja laisva ir ne
priklausoma Lenkija! Lai 
gyvuoja ir tarpsta rytinis 
jos kaimynas, Sovietų Są
junga! Lai gyvuoja santar
vė ir draugiškumas tarp 
mūsų šalių!”
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Atstovai Renkasi

miausiai sunaikinti, bendrai su Anglija 
ir Tarybų Sąjunga, Vokietiją.

Ir šiandien ta jo strategija džiaugiasi 
mūsų kraštas, džiaugiasi pasaulis. Bai
su beįsivaizduoti, jei 1941-11942 metais 
mes būtume visas pajėgas koncentravę 
prieš Japoniją, kas šiandien būtų.

Šis tai buvo vienas didžiausiųjų Roo- 
sevelto genijališkumų, padariusių jį di? 
dėlių ir garbingu vyru.

Jo pravedimas verstino kariuomenėn 
vyrų ėmimo, jo sugalvojimas lend-lease, 
jo griežtas stovėjimas už glaudžią kari
nę koaliciją su Tarybų Sąjunga ir Angli
ja; jo parinkimas mūsų ginkluotosioms 
pajėgoms vadų, — vis tai didelio žmo
gaus, žymaus karo stratego požymiai!

Daug dalykų, kuriuos Rooseveltas at
liko kaipo karo strategas, mes dar neži
nome, — jie nepaskelbti. Mes tai suži
nosime tik už metų kitų. Ir tai vis liu
dys Rooseveltą buvusį gabiu, dideliu ka
ro strategu^ — nepaprastai dideliu ka
ro metu musų krašto prezidentu!

Kas Ką Rašo ir Sako For Yalta and S. Francisco

Šiuos žodžius rašant, į San Francis? 
co renkasi viso demokratinio pasaulio 
žmonių atstovai į istorinę konferenciją. 
Lėktuvai ir traukiniai gabena atstovus, 
gabena spaudos ir radi jos koresponden
tus, gabena nemažai ir stebėtojų, turin
čių 'progos ten nuvykti ir galinčių pa
sisukti, jei ne salėse, tai bent jų korido
riuose, kuriais vaikščios konferencijos 
dalyviai.

Mes čia norime dar sykį priminti vie
ną svarbų dalyką ryšium su šia konfe
rencija.

Dar vis yra žmonių, -manančių, būk 
San Francisco konferencija būsianti tai
kos konferencija, *būsianti konferencija, 
kurioje bus aptariami kai kurių kraštų 
rubežiai arba sprendžiami nesusiprati
mai tarp tų ar kitų kraštų.

Klaida taip manyti!
San Francisco konferencija yra šau

kiama išimtinai sudarymui pastovios 
taikai palaikyti organizacijos arba ma
šinerijos.

San Francisco konferencijos dalyviai 
dės taikai palaikyti organizacijai pa
grindus, priims konstituciją. Bet kai to
ji konstitucija čia bus priimta, ji dar ne
galios. Ją turės užgirti paskiros valsty
bės — parlamentai arba vyriausybės tų 
kraštų, kurios turės savo atstovus kon
ferencijoje.

Tokiai organizacijai pagrindus padėjo 
Dumbarton Oaks konferencija, o paskui 
juos patvirtino ir praplėtė Jaltos konfe
rencija. Dabar, suvažiavę atstovai, atsi
vežė dar kai kurių papildymų arba pa
taisymų. Vieni jų bus priimti, o kiti — 
atmesti. Atrodo, kad ši konferencija tu
rės priimti pagrindinius principus, pa
teiktus Jaltos konferencijoje.

Taigi, kai mes nekantriai laukiame 
San Francisco konferencijos atsidarymo 
ir josios eigos, turėkime galvoje šiuos 
faktus, o jie padės mums orijentuotis.

Rooseeveltas Kaipo Karo 
Strategas

Savaitraštyj New Masses pulkininkas 
T. (Colonel T.) rašo apie mirusįjį pre
zidentą Rooseveltą kaipo karo strategą, 
kaipo vyriausi jį ginkluotųjų krašto pa
jėgų vadą.

Pirmiausiai straipsnio autorius atme
ta tą įsisenėjusią pas tūlus žmones nuo
monę, būk norint būti žymiu karo stra
tegu, žmogus turįs perskaityti lentynas 
knygų apie militarinę teoriją, istoriją, 
logistiką ir kitus dalykus. Svarbiausias 
dalykas yra, kaip žmonės sako, sveikas 
sensas (common sense). Kas tą turi, tas 
gali suprasti karo strategiją ir ją pritai
kyti gyvenimui. •

Be abejojimo, Rooseveltas buvo skaitęs 
nemažai militaristinėmis temomis kny
gų, bet vyriausias jo ramstis, buvo svei
kas sensas, blaivus protas. Juo besivado
vaudamas jis galėjo būti puikiu karo 
strategu.

Kada japonai užpuolė Perlų Uostą ir 
Japonija paskelbė Amerikai karą (po 
kelių dienų ją pasekė Vokietija ir Itali
ja), Amerikoje kilo didžiausias pasipik
tinimas japoniškais plėšikais, žmonės 
reikalavo jiems tuojau atkeršyti, pulti, 
triuškinti japoniškus užpuolikus. Buvo 
“ekspertų”, reikalavusių, kad Amerika 
sukoncentruotų pirmiausiai visas pajė
gas Japonijai pulti, prieš ją kariauti. 
Bet prez. Rooseveltas sake: Ne! Pirmu
tinis priešas yra hitlerinė Vokietija. Ją 
turime pirmiau sunaikinti, o paskui — 
Japoniją. Tai sakydamas, Rooseveltas, 
aišku, neturėjo galvoje Japoniją “ramy
bėje” palikti, bet jis turėjo galvoję ir jo 
pasiūlymas-reikalavimas įsikūnijo, pir-
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N irs 317,000!
Netenka aiškinti, kad iki-šiol ameri

kiečių didžiausias Europoje laimėjimas 
buvo — Ruhr’as. Ir jis parodo ne tik 
tvirtą mūsų kariuomenės galią, bet ir 
išmintingą vadovybės strategiją. Vy

riausias dėl to nuopelnas, žinoma, pri
klauso generolui Eisenhoweriui, vyriau
siajam visų talkininkų karinių pajėgų 
Europoje vadui.

Mūsų kariuomenė kirto priešui smū
gius taip greit ir smarkiai, kad priešas 
negalėjo nei pasidairyti. Mūsų armijos 
aklinai apsupo visą Ruhr’o sritį, su jo 
kasyklomis, su miestais (apgriautais) ir 
su milžinišku vokiečių kareivių skaičiu
mi. Tai buvo pakartojimas klasiško Can
nae apsupimo, tai buvo antras vokiečiam 
Stalingradas. Žinoma, apsupi
mas prie Stalingrado įvyko ki
tokiu laiku ir prie kitokių aplinky
bių ir dėl to jis pasiliks militari- 
nėje istorijoje didesniu ir svarbesniu 
reiškiniu, negu Ruhr’as, tačiau ir čia pa: 
darytas milžiniškas laimėjimas.

Kai Ruhr’as buvo apsuptas, buvo ma
nyta, kad nesą daugiau vokiečių karei
vių, kaip 150,000. Prasidėjo apsupos 
spaudimas; kaip gaspadinė spaudžia sū
rį sūrmaišyj, taip čia mūsų kariuomenė 
spaudė vokiečius. Ir per trumpą, paly
ginti, laikotarpį išspaudė virš 317,000 
belaisvių, vokiečių kareivių. Jų tarpe yra 
24 generolai ir vienas admirolas!

Galima įsivaizduoti, koks didžiulis šis 
laimėjimas!

Kodėl vokiečiai, turėdami tiek daug 
pajėgų, taip greit pasidavė? Kodėl jie 
nekariavo? — nesimušė, kaip, sakysime, 
Karaliaučiuje, Poznaniuje, Budapešte 
arba Breslau mieste? Sunku pasakyti. 
Gal jie neturėjo užtenkamai ginklų, gal 
kareivių moralas labai supliuško, o gal 
dar kas nors tokio įvyko. Tai išaiškės 
vėliau.

Dabar gi mums svarbu, kad taip įvy
ko, kad su mažais nuostoliais mums to
ki dideli nuostoliai buvo padaryti prie
šui.

Įdomus ‘Baltic Review' Numeris
Šiomis dienomis išėjo iš spaudos Ben

drojo Pabaltijo-Amerikos Informacijos 
Komiteto biuletinas “Baltic Review” 
(bal. 20 d.). Tai įdomus ir turiningas lei
dinys, kurio trys ketvirtadaliai paaukoti 
“lietuviškom problemom” gvildenti. Tai 
leidinys, beje, kuriame nušviečiama po
zicija pažangiosios lietuvių, latvių ir es
tų visuomenės linkui Jaltos ir San Fran
cisco konferencijos, taipgi parodoma fa
šistų ir jų sėbrų darbai.

Šio biuletino egzempliorių bus išsiun
tinėta į kolonijas ir Veikėjai turėtų ap
rūpinti jais vietos angliškąją spaudą, ra
dijo stotis ir kitus įvairius pareigūnus ir 
visuomenininkus.

Kurie norite “Baltic Review” gauti, 
rašykite: “Baltic Review”, P. O. Box 
242, D, New York 3, N. Y. (Egz. kopi
ja 10c.).

Sutinkame
“Tuščia kede, palikta Lenkijai San 

Franciscoj, būtų didelė tragedijA,” rašo 
londoniškių lenkų biuletinas “Poland 
Fights”, leidžiamas New Yorke.

Sutinkame su biuletino redaktoriais. 
Mes jau ne sykį pasisakėme už tai, kad 
Lenkija būtinai privalo turėti savo at
stovus San Francisco konferencijoje. 
Lenkiją turi atstovauti laikinoji josios 
vyriausybė!

AR SLA ORG. TĖVYNĖ 
APGAUDINĖJA SAVO I

SKAITYTOJUS IR 
VISUOMENĘ?

Balandžio 20 d. SLA. or- i 
ganas Tėvynė ant pirmo į 
puslapio rašo:

Kaipo paseka Amerikos 
Lietuvių Misijos žygių Wash
ingtone kovo 23-24 dd. ir po 
pasimatymo su gerb. II. S. 
Truman, dabartiniu Ameri
kos prezidentu, bei po pasi
matymo su įvairiais senato
riais ir kongresmanais, Vals
tybės Departmentas pakvietė 
Amerikos Lietuvių Misijos 
valdybos narius — A. Kums- 
kį, A. Olį ir P. J. žiūrį į 
Washingtona ir įteikė jiems 
raštišką užgyrimą Amerikos 
Lietuvių Misijos reprezenta
cijos į San Francisco Konfe
renciją su teise dalyvauti ple
numo posėdžiuose, pareiš
kiant, kad kooperuos su 
Amerikos Lietuvių Misijos 
delegatais, pasiųstais į mini
mą konferenciją. Amerikos 
Lietuvių Misija viešai pa
skelbs tekstą viršminėto Val-^ 
stybės Department© doku
mento lietuvių spaudai už ke-' 
lių dienų.

Tai raštu pareiškė adv. A.. 
Olis ir A. Kumskis, balandžio ;
16 d. atsilankę į Tėvynės re-j 
d akcija.

I
Betgi Naujienos, kurios 

iš peties remia tokią pat 
apgavingą organizaciją, —I 
Amerikos Lietuvių Tarybą,; 
kaip ir Olio-Žiurio-Kumskio ! 
“Misija”, kurios sekretorius, 
yra Pijus Grigaitis ir kuri 
taip pat siunčia į San Fran
cisco .“Misiją” “atstovauti 
visus lietuvius,” teigia, kad 
anie “misijohieriai” labai 
bjauriai apgaudinėja visuo
menę.

Naujienos sako:
šios savaitės pradžioje p. 

J. J. Bachtinas (iš Sodus, 
Mich.), atvykęs Chicagon, 
ėmė telefonuoti lietuvių vei
kėjams, kad Olio-Kumskio; 
“misija” gavusi iš Valstybės 
Department© Wash ingtone 
įgaliojimą “atstovauti lietu
vius” San Francisco konfe-Į 
rencijoje. Jisai tvirtino, kad 
tai esąs tikras dalykas ir ji
sai galįs parodyti “photo- 
static copy” raštiško įgalio
jimo iš minėtos valdžios 
įstaigos.

Todėl, girdi, “Misijos į 
Washingtona” komitetas da
bar nutarė siųsti į San Fran
cisco tris delegatus: A. A. 
Olį, Aleksandrą Kumskį ir 
Pijų žiūrį (iš Cleveland©). .

Tuo pačiu laiku rytuose 
dirbo patys “misijos” šulai. 
Olis su Kumskiu penktadie
nį (bal. 13 d.) buvo Wash
ingtone ir nuėjo į valstybės 
Departmentą prašyti, kad jų 
grupė būtų įgaliota siųsti at
stovus į San Francisco. Bet 
Departmente jie nieko nepe
šė. Iš Washingtono juodu mia 
nuvyko į New York ir aplan
kė kai kuriuos lietuvių kata- rikos lietuvių kūno. Tik be;Ciją. Jis primena, 
likų veikėjus, • kalbindami galo gaila,

juos eiti išvien su “misija.”
Antradienį juodu vėl buvo 

V a 1 s t y b ė S Departmente 
Washingtone ir vėl prašė 
“įgaliojimo.” Atsakymas bu
vo tpks pat. Tačiau Olis su 
Kumskiu antru kartu nuva
žiavo į New Yorką ir, nuėję 
į SLA centrą, pareiškė, kad 
juodu jau turi raštą iš Vals
tybės Department©, kurio 
“photostatic copy” būsianti 
parodyta ar paskelbta spau
doje. Paskui juodu užsipuolė 
reikalauti, kad “Tėvynės” 
redaktorius įdėtų jų praneši
mą SLA. organe apie tauti
ninkų “misijos” atstovų siun
timą į San Francisco.

Redaktorius Bajoras, tur 
būt, patikėjo, kad tautinin
kų “misionieriai” tikrai turi 
įgaliojimą iš valdžios ir kad 
jie atliks naudingą , darbą 
Lietuvos labui; ii* jų praneši
mą priėmė. “Tėvynę” reikėjo 
tuojau duoti spausdinti, to
dėl nebuvo laiko 
faktus.

Bet yra aiškus 
kad Olis, Kumskis
nieko atstovauti negali, kaip 
tik save. Aišku, taip pat, kad 
Valstybės Departmentas ne
galėjo duoti jokio įgaliojimo 
“misijos” komitetui, nes tai 
nėra įcokią nors svarbą turin
ti žmonių grupė. Valstybės 
Departmentas nedavė įgalio
jimo nė vienai tautinei gru
pei; nedavė dargi tokiai 
stambiai organizacijai, kaip 
Amerikos Lenkų Kongresas.
• Tačiau ta pasaka, kad 
Olis su Kumskiu gavo “raš
tą,” kurio fotostatinę kopiją 
jie parodysią ar paskelbsią 
spaudoje, kai kuriems žmo
nėms Chicagoje 
k e (ir, gal būt, 
nijose) apdūmė 
kiu būdu tapo
gandas publikoje, 
“misionieriai
Francisco “dalyvauti 
tautinėj e konf erenci j oj e 
“ginti Lietuvos reikalus.”
blofas pateko net į SLA or
gano špaltas, ir tūkstančiai 
SLA nariu bus suklaidinti.

Dabar tie drąsūs “veikė
jai” rengia mitingus ir prašo 
aukų iš publikos, kad jie ga
lėtų nukeliauti į San Francis
co ir tenai, apsigyvenę kote
lyje, “išgelbėti Lietuvą.” Chi
cagoje iš vienos radio stoties 
jau net yra reklamuojamos 
“delegatų išleistuvės”!

Visa tai yra grynas hum- 
bugas. Jokios naudos Lietu
vai iš jų važinėjimo nebus. 
Tuščiais 
mais jie 
o tiktai 
svarbų
neva nori 
bal. 19 d.).

Teisybę pasakius, tai visi 
jie, tiek “misionieriai”, 
“tarybininkai”, lygūs hum-: 
bugieriai. Visi jie sušilę ap-į senatorius McKellar 
gaudinėja visuomenę ir du-! tinkamas būti Senato 

žmonėms akis.
pikčiausias šašas ant Ame-i men tu užims teisingą pozi- 

kad po 
kad atsiranda Pirmojo Pasaulinio Karo

patikrinti

dalykas, 
ir Žiuris

ir New Yor- 
kitose kolo- 
akis. Ir to- 
paskleistas 

kad trys
važiuos j San 

tarp- 
ir 

Jų

blefais ir pasigyri- 
nieko gero neatliks, 
gali diskredituoti tą 
reikalą, kuriam jie 

patarnauti.

We firmly believe that not only the successful con
clusion of the present war, but also the fate, security 
and well-being of many generations to come will de
pend upon the continuation of the great coalition of 
the United States, Great Britain and the Soviet Union 
after the war. Hence, we wholeheartedly endorse the 
Dumbarton Oaks plan for world security organization 
and the aims of the San Francisco Conference of the 
United Nations. «,

We believe that the people of Lithuania made a wise 
choise in 1940 for their future security and indepen
dence by their decision to join the great family of na
tions in the Soviet Union. By this action they have 
established a firm basis for their future cultural, so
cial and political growth. Together with all honest 
Americans of Lithuanian descent we will continue to 
help the people of Lithuania to heal their war wounds, 
and to speed'the reconstruction of their free, indepen
dent, democratic Soviet Republic.

We condemn the pro-Nazi groups, such as the 
“Lithuanian Council of America,” led by Pijus Gri
gaitis and Leonard Shimutis, and the “League for 
Liberation of Lithuania”, led by Julius Smetona, K. S. 
Karpius, A. A. Olis and P. J. Zuris. Their recent mis
sions to Washington to stir up hatred and misunder
standing among the people of this country against our 
great ally — the Soviet Union, their attempt to have 
our government force upon the people of Lithuania 
the past fascist regime, their cry together with all 
fascist, semi-fascist and reactionary forces of this 
country, against the Yalta'decisions and San Francis
co Conference are detrimental to the safety and wel
fare of this country and of the freedom loving people 
of the entire world.

National Central Committee, 
American Lithuanian Literary Association.

tokių - lengvatikių, kurie į McKellar palaikė Wilsono 
tiems humbugieriams pati- pusę ir kovojo prieš reak- 
ki ir duoda pinigų tranky-! cionierius, kuriems Ameri- 
tis ir koteliuose “Lietuvą' koje vadovavo 
gelbėti.”

___ „. j senatorius 
Cabot Lodge iš Massachu
setts. Dar 1919 metais Mc- 

ISTORIJA AMŽINAI PA- I Kellar pareiškė:
LAIDOJO PROGRESO 

PRIEŠUS
“New York Post” kolum- 

nistas ir žymusis aktorius 
Orson Welles gražiai anali
zuoja naująjį Jungtinių 
Valstijų Senato pirminin
ką. Kaip žinoma, Senato 
pirmininku .būna Jungtinių 
Valstijų vice - prezidentas. 
Bet kadangi vice-preziden- 
tas Harry S. Truman tapo 
prezidentu, tai Senatas ne
teko pirmininko ir turėjo 
išrinkti iš savo tarpo. Ta 
didelė garbė ir atsakomybė 
teko senatoriui Kenneth 
McKellar iš Tennessee val
stijos.

Kas jis per vienas? Ko
kios jo pažiūros, kokią jo 
politika.?

Kai ateis į Senatą San 
Francisco konferencijos nu
tarimų užgyrimas, arba 
taikos sutarties užtvirtini
mas, Jungt. Valstijų sena
tas turės tarti savo žodį. O 
Senato pirmininkas gali bū- 

(N., ti nusprendžiamuoju balsu. 
Todėl labai svarbu žinoti,

- j kurioj pusėje stovi Senato 
X tiek pirmininkas p. McKellar.

Orson Welles mano, kad
labai 
pir- 

Taiimininku ir kritiškuoju mo-

“Visoje šioje šalyje, nuo 
pat mūsų valdžios atsiradi
mo, nėra buvę reakcionie
rių, kurie būtų sakę, kad 
tūlus daiktus galima pada
ryti. Bet yra buvę mūsų is
torijoje tiek ir tiek prog
resyvių žmonių, kurie sakė, 
kad daiktai, valdiškai gali
mi, gali būti padaryti ir jie 
juos padarė.”

Tai buvo 26 metai tani 
atgal. Tų laikų reakcionie
rius senatorius McKellar 
aiškiai ir atvirai pasmerkė.

“Senatoriai,” toliau kal
bėjo šis liberalas, “pasižiū- 
kite į mūsų istorijos pusla
pius. Ar jūs ten surasite 
vardus tų vyrų, kurie sakė, 
kad šiuos didelius žygius 
reikia daryti, ar tų reakcio
nierių, kurie sakė ‘Oh, ne, 
negalima; nedarykime to
kių žygių’? Jūs surasite 
vardus Washington©, Jef- 
fersono, Madisono ir Ha
miltono, kurie iš pat pra
džios kovojo už steigimą 
šios mūsų valdžios.

“Jūs rasite vardus Mon
roe, Jacksono, Polk, Mc
Kinley ir Roosevelto, kurie 
padėjo Ameriką išauklėti. 
Bet aš norėčiau, kad nors 
vienas iš senatorių, panau
dodamas visus savo gabu
mus, atsimintų vardus tų 
reakcinių senatorių, kurie 
niekino mūsų tuos prezi
dentus už tuos jų žygius.”

Todėl, Welles supratimu,
reikia pilnai pasitikėti se
natoriumi McKellar, kad 
jis ir šiandien eis su pa
žanga, laikysis tos politi- 

i kos, kurią taip uoliai išdir- 
i bo ir vedė mūsų didysis 
; prezidentas Rooseveltas.
I

Didžiajame New Yorke no
rima surinkti 150 milionų sva
rų drabužių kare nukentėjusių 

i žmonių paramai visuose tuose 
kraštuose, kur parama reika- 

! linga. Ar jau atidavėte savo 
šėrą ?

t
 10% SAVED 

NOW OR 100% 
TAKEN BY TH E 
AXIS LATER!

BUY WAR BONDS
Harry S. Truman prisiekdinamas kaipo Jungtinių Valstijų prezidentas.' Prie

saiką duoda Jungtinių Valstijų Aukščiausio Teismo pirmininkas Justice Harlan F. 
Stone. Trumanas yra 32-ras Amerikos prezidentas.



Antradienis, Bal and. 24, 1945 Laisvė—Liberty, Lithuanian baily Trečias puslapis

Nepasakyta Roose velvilizacija išsilaikytų, mes 
turime išvystyti žmonių 
santykiavimo mokslą, tai 
yra, visų žmonių pajėgumą 
gyventi ir darbuotis taikoje 
viename pasaulyje.

Leiskite man jus užtik
rinti,. jog mano rankos yra 
stipresnės tam darbui, ku
ris turi būti atliktas, jog aš 
stipriau imuosi už darbo, 

džio 11 d., o bal. 12 d. staiga mirė. Toji prakalba buvo 'žinodamas, kad jūs — mi- 
jausminga ir didelės istorinės svarbos, ji skamba se- čionai ir milionai jūsų *• e- 

s 'sate su manimi pasiryžime 
padaryti tą darbą pastoviu.

Tas darbas, mano priete- 
daugiau

to Prakalba
Kaip kasmet, taip ir šiemet balandžio 14 dieną de

mokratai ruošės turėti visą eilę vakarienių paminėji
mui Thomas Jeffersono. Prezidentas Rooseveltas ruo
šėsi per radiją tų vakarienių publikai ir visai Ameri 
kai pasakyti prakalbą. Tą prakalbą jis pasirašė balan

karnai:
Ištisai visą šalį amerikie-Įvų įgulos, yra neleistinas 

čiai šį vakarą susirinkę pa-'užsiėmimas tarpe kaimynų, liai, yra taika — 
gerbti gyvąją atmintį Tho- i Šiandien karo agonijoje! negu galas šiam karui, ga
mas Jeffersono — vieno di-: mes esame išmokę supras- las pradžiai visų karų, taip,' 
džiausiu demokratų. Ir aš , ti, kad didelė jėga yra susi- galas ant visados šitai ne
noriu aiškiai pabrėžti, jog jus su didele atsakomybe. 1 praktiškai, nepateisinamai 
žodį “demokratai” aš slebi- Šiandien mes ne daugiau t metodai spręsti skirtumus 
zuoju iš mažosios raidės i galime pabėgti nuo Vokieti-į (ginčus) tarpe valdžių pa- 
“d.” j’os ir Japonijos agresijos galba masinio žmonių žudy-

Aš labai norėčiau, kad aš i pasekmių, kaip prieš pusan- mo!

Šiandien, kai mes naiki
name šitą baisiąją karo pa- 
' vietrę, kai mes žygiuojam 
' linkui tokio patarnavimo 
žmonijai, kokį tik gali at
likti bile žmonių gentkar- 
tė, linkui Įkūrimo pasto
vios taikos, aš raginu ju
mis pasitikėti pasisekimu. 
Mastu jūsų pasitikėjimo sa
vimi ir jūsų ryžto aš sai
kuoju sveikumą ir pastovu
mą laimėjimo, kurį galima 
šiuo tarpu pasiekti. Jums 
ir visiems amerikiečiams, 
kurie kartu su mumis pa
siaukoja įsteigimui pasto
vios taikos, aš sakau:

Vienintelis apribojimas 
mūsų laimėjimui rytojaus 
yra šios dienos mūsų abejo
jimai. Ženkime pirmyn su 
tvirtu ir aktyvišku pasiti
kėjimu !

“MES TURIME DEKAVOTI DIEVUI” Shenandoah, Pa.
Kanados progresyvių uk- laisves. O tiek vokiečiai su-

rainiečių savaitraštyj “Uk- 
rajinskaja Žitje” skaitome:

, “Dabar ar vėliau, jūs visi 
įsitikinsite, nežiūrint to, ar 
Sovietų Sąjungos žmones 
meldžiasi Į Dievą, ar ne, 
kad vieną dieną mes visi 
sulenksime savo kojas ir 
suklaupę ant kelių dekavo- 
sime Dievui už tai, kad bu
vo žmogus, vardu Juozas 
Stalinas ir tauta, vardu 
sija.”

Tai žodžiai, pasakyti 
nigo Norman Ravson. 
taip pasakė žmonių 
rinkime 
bažnyčioj,

Ru-

galėčiau, tik šį vakarą, as
meniškai dalyvauti visuose 
tuose susirinkimuose.

Šiais istoriniais metais, 
daugiau negu kada nors 
pirmiau, pravartu mums 
pažiūrėti į Thomas Jeffer
sono charakterį kaipo į vi
so pasaulio amerikietišką 
pilietį.

Kaipo Amerikos minis
tras Francijai, paskui kai
po pirmutinis mūsų valsty
bės sekretorius ir vėliau 
kaipo trečiasis mūsų prezi
dentas, Jeffersonas darba
vosi padaryt Jungtines Val
stijas svarbiu faktoriumi 
tarptautiniuose reikaluose.

Tai jis buvo pirmutinis 
pasiųsti mūsų laivyną į to
limuosius vandenis apginti 
mūsų teises. O atsiradimas 
Monroe Doktrinos buvo lo
giškas Jeffersono toli nu- 
matančiosios užsieninės po
litikos išdavas.

Šiandien, ši tauta, prie 
kurios įkūrimo Jeffersonas 
tiek daug prisidėjo, lošia 
didžiausią vaidmenį kovoje 
už žmogaus teises visame 
pasaulyje.

Šiandien mes esame dalis, 
didžiules suvienytos jėgos 
— jėgos, susidedančios iš 
kūno, kraujo, plieno ir dva
sios, kuri šiandien naikina 
karo darytojus, neapykan
tos veisėjus Europoje ir A- 
zijoje.

Jeffersono laikais musu 
laivynas susidėjo tiktai iš 
saujelės nedidelių laivų, bet 
šis mažytis laivynas pamo
kino anoje pusėje Atlantiko 
tautas, kad plėšikavimas 
Viduržemio Jūroje — agre
sija prieš ramią prekybą ir 
pavergimas prekybiniųlai-

■ trą šimtmetį buvo galima: 
išventi Barbary piratų už-

' puolimo pasekmių.
Mes, kaipo amerikiečiai, į 

nenorime užsiginti atsako
mybės.

Neigi mes atsisakome sa-1 
į vo pasiryžimo pasiekti tai, Į 
kad laike mūsų vaiku ir

V V

į mūsų vaikų vaikų gyvenimo 
I Trečiojo Pasaulinio Karo! 
nebus.

Mes siekiame taikos — 
pastovios taikos. Daugiau, 
negu galo karui, mes nori
me galo pradžiai visų karų 
— taip, galo šitai brutališ- 
kai, nežmoniškai ir visiškai 
nepraktiškai metodai spręs
ti ginčus tarpe valdžių.

Buvusi galinga, pikta 
į naciškoji valstybė griūva, 
Japonijos karo lordai aplai- 
ko savo pačių žemėje atpil
dą, kurio jie jieškojo, kai 

; užpuolė Pearl Harbor.
Bet neužtenka nugalėji- 

(mo mūsų priešų.
Mes turime panaudoti vi

sas jėgas nugalėjimui abe
jonių ir baimės,ignorancijos 
ir godumo, kas padaro šią j 
baisenybę galimu daiktu.

Thomas Jeffersonas, pats! 
būdamas įžymiu moksliniu-' 
ku, kartą kalbėjo apie “bro- ■ 
liškąją mokslo dvasią, kuriI 
suvienija į vieną šeimą vi-į 
sus savo pasekėjus, nežiū- į 
rint kokio laipsnio jie būtų i 
ir kaip plačiai jie būtų išsi-į 
blaškę po visus žemės rutu
lio kampus.”

Šiandien mokslas taip su-| 
artino įvairius žemės rutu-! 
lio kampus, jog nebegalima 
vieną nuo kito atskirti.

Šiandien prieš mus stovi 
tas neužginčijamas faktas, 
jog jei mes norime, kad ei-

Lietuvos Veterinarijos 
Chirurgų Akademija

Rašo Prof. Jonas žemaitis
LTSR Veterinarijos Chirurgų Akademijos Rektorius
KAUNAS. — Mūsų aka

demija buvo įsteigta 1938 
metais. Pirm to laiko, veikė 
veterinarijos skyrius Kau
no universitete. Akademija 
įsteigta ant Stockholmo 
Veterinarijos Fakulteto 
modelio ir apima nedidelį 
skaičių studentų, atsižvel
giant į mūsų šalies reika
lus. Dabartiniu metu mes 
turime 22 studentus pirma
me 22 studentus pirmame 
kurse, 13 trečiame, 9 ket
virtame ir 12 penktame. 
Antro kurso nėra, kadangi 
vokiečiai uždarė pirmą kur
są 1943 metais, įvesdami 
prievolę dirbti vienus me
tus Vokietijoj, kad gauti 
teises įstoti į akademiją. 
Niekas nenorėjo pildyt šias 
sąlygas.

Pirmiausiais metais aka
demija turėjo arti šimto 
studentų. Į pirmą kursą 
mes galime priimti iki 80 
studentu. Vison akademi- 
jon gali sutilpti iki 300 stu
dentų. Vison akademijon 
gali sutilpti iki 300 studen
tų. Kadangi daug žmonių 
nori įstoti į mūsų įstaigą, 
veikiausiai trumpu laiku 
mes pasieksime pilno skai
čiaus.

Mūsų rūmai, kurie ran
dasi Vilijampolėj, netoli 
Kauno, beveik nenukentėjo 
laike vokiečių okupacijos. 
Tačiau vokiečiai paliko mus

be įrankių ir mokslo kny
gų; jie išsivežė visus ter
mostatus, šaldytuvus ir mi
kroskopus. Dar daugiau, jie 
sunaikino mūsų eksperi
mentinius ūkius, padary
dami negalimu davimą 
bent kokių praktiškų pamo
kų studentams. Dabar mes 
turime du pagelbinius ti
kins, kurie bendrai turi 167 
hektarus. Mes išpildėm sa
vo sėjimo planus 150 nuo
šimčių. Mums padėjo Rau
donoji Armija.

Mūsų personalas nepra
šoka 40 nuošimčių to, ką 
buvo pirmiau. Iš senųjų 
mokytojų, profesor. Aleksa 
duoda lekcijas apie gyvulių 
veisimąsi ir higieną, profe
sor. Užupis mokina patolo
ginės anatomijos ir fiziolo
gijos. Save skaitau taipgi 
vienu iš “senųjų”, kadangi 
tebemokinu chirurgijos. A- 
natomijos mokina docentas 
daktaras Pobijanis, o do
centas Janonis mokina, 
kaip gydyti vidujines ligas 

į ir veterinariškos chirurgi
jos. Pamokos normalios ir 
studentai progresuoja ge
rai.

Akademijos serumo ir tu- 
berkuliozo institutai taipgi 
veikia.

Vokiečiai išsivarė 120 
arklių. Tačiau mes šiaip 
taip pagaminame kiek se
rumo. Tuberkuliozo institu
tas taipgi ima liaukų ir ki-

naikino Sovietų turto, kiek 
milionų gyventojų visai a- 
piplėšė iki paskutiniųjų 
marškinių!

Žinoma, kalbėdami apie 
Sovietų Sąjungos liaudies 

pasiaukojimą šiame kare, 
neturime pamiršti pasiau
kojimo ir kitų sąjunginin
kų. Mes irgi kariavome ir 
tebekariaujame su tuomi 
žiauriuoju priešu. Anglijos, 
Amerikos, Kanados ir kitų 
kraštų šimtai tūkstančių 
jaunų vyrų irgi yra jau žu-į 

|vę.
Jei šiandien, tačiau, yra 

išlaisvintos Lietuva, Latvi
ja, Estija, Baltarusija, Uk
raina, Rumunija ir kitos ša
lys ir tautos, tai buvo pa
siekta visų pirma Sovietų 
Sąjungos liaudies didžiuoju 
pasiaukojimu. Tą gerai su- 
|pranta Churchillas, tą ge
rai suprato prez. Roosevel- 

‘ tas, tą gerai supranta 
jlionai ir milionai laisvę 

linčiųjų žmonių visam 
išaulyje.

Vienok labai gaila, 
dar yra nemažai tokių žmo
nių, kurie yra suėsti hitle
rinės propagandos nuodų ii

Drg. Paul K Valkauskas, iš 
Zion Grove, Pa. surinko tarp 
geru patriotu aukų nupirki
mui dovanų Lietuvos žmo
nėms, nukentėjusiems nuo Hit
lerio karo baisenybių.

kū
jis 

susi-į 
Century United į 

Toronto, Cana-! 
da.'Jis kalbėjo apie Sovie
tų Sąjungos didvyrišką ka
riuomenę ir josios gyvento
jų didžiausį pasiaukojimą 
šiame kare. Jis pasakė, kad 
Sovietų Sąjungos armija ir I 
partizanai užmušė daugiau I 
vokiečių, negu visi kiti są- į 
jungininkai kartu.

Suprantama, 1 
Juozas Stalinas, nei Sovie- į 
tų Sąjungos liaudis nepra
šo, kad už juos kas melstų-. 
si ir dėkavotų Dievui. Vie
nok sveiko proto žmogui, 
kuiio piotas nėia užnuody-,vįsįškai nesiskaito su teisv-i 
tas hitlerines propagandos^. PaHk atvirais mclr,j 
nuodais, nesunku suprasti, . - - 
kodėl kunigas N. Ravson į 
taip aukštai įvertina Sovie-' 
tų Sąjungos liaudį ir Juozą i 
Staliną. Sovietų liaudis su-' 
mokėjo visų didžiausią kai
ną žmonijos istorijoje už 
žmonių laisvę. Milionai So- i 
vietų Sąjungos kareivių pa- į 
aukojo gyvybę karo mū-' 
šiuose su hitleriniais bude- j 
liais, .kurie tikėjosi užka-l 
riauti visą pasaulį, o visus i 
jojo gyventojus turėti savo' 
vergais. O kiek milionų So-į 
vietų žemės moterų, vyrų ir' 
vaikų hitleriniai dvikojai! 
žvėrys išžudė tokiomis bai- ! 
siomis žudymo priemonėmis,1 
kokias tik galėjo išmislyti 
dvidešimtojo amžiaus . su
žvėrėjusių vokiečių protas! 
O kiek milionų Sovietų Są
jungos vyrų, moterų ir net 
vaikų liko išvežti į Vokie
tiją katorginiams darbams, 
kur badu marinami ir žu- I 
domi! Tik maža tų vergų ; 
dalis išliks gyvi ir susilauks:

mi
ni v- 
pa-

P. D. Kvalkauskas $5.
C. Shlomas $2.
Po $1 : S. Vaiker, Chas. 

Vaitkus, Rose Chenkus, Wm. 
Shepenas.

John Jacina 75c.
Nežinomas vardas 60c.
Po 50c: J. Bludus, Petras 

‘ j Labanauskas, Katy Navitsky, 
|Joe Yenkavich, Peter Stasuko- 
nis, Ambrose Vidunas.

Po 30c: Zaucuvienė, Vero
nica Naunyslu.

Po 25c: Stosukonis, Mrs. A. 
Novitsky, Mary Zetzen, Jo
seph Y u kilis, Mary Zukuvie- 
nė, Jieva Kolorienė, Anthony 
Yakubauskas, Julia Gelgot, 
■\. Razanosky, Lud. Wolches- 
ky, Cikanavičienė.

15c: M. Poniatowski, 
Mazgo.
10c: Victor Kerspila,

kad

John
Po

Mary Sakorienė, Adam Dūks
ta, Helen Post, Vilusienė, Leo 
G oven, J. Muscavitch, Merca- 
vich. Welch esky, A. Zellner.

Prossive 5c. Viso $20.25.

Windsor, Conn
giai, jie tiesiog tarnauja di-i 

įdžiajam žmonijos priešui.! 
O tokių išsigimėlių turi: 

į kiekviena tauta. Nemažai i neje 
jų turi ir lietuvių tauta. To-| 
Iriais Lietuv. liaudies ir lie-1 

į tuvių tautos priešais yra! 
mūsiškiai Grigaitis, Šimu- 

Įtis, Jurgėla, Smetona, 
įPrunskis, Karpius, Michel- 
įsonas, Strazdas,' Laučka, 
Gabaliauskas ir kiti tos po
litinės veislės sutvėrimai. 
Jie nežengia nė žingsnio 
piktai neužkabinę Sovietų 
[Sąjungos ir neužpylę ant 
j jos liaudies veido pamazgų. 
| Kartu jie, žinoma, tas pa
mazgas pila ir ant savo 
brolių Lietuvos žmonių, ku- 

|rie pasirinko tokią santvar
ką, kurioje nebėra vietos 
išnaudotojams ir smetoni
niams inkvizitoriams.

Juozas Girkus

Drg. P. Zeikus dar vis ser- 
. Randasi Hartfordo ligoni- 

ir buvo padaryta sunki 
j operacija. Atlankiau antroj 
1 dienoj po operacijos, sirgo 
įsunkia). Atlankykite, tai ligo
niui bus smagiau. Jis yra at
skirame kambaryje No. 253. 
Nuo savęs linkiu draugui grei
tai pasveikti.

J. Margaitis.

Jūs centai ar doleris Lai
svei aukotas, — tai smūgis 
j galvą fašizmui užduotas! Henry Morgcnthau, Jr.

JIE Yra Atidavę Viską 
Išskiriant Pačią Gyvybę!

Franklin Delano Rooseveltas įvairiose pozose. Jis mokėdavo gražiai, širdingai 
pasijuokti, taipgi būti giliai^ rimtai m^stančiuų prislėgta ir liūdna mina.

tas ligas. Abu institutai la
bai svarbūs visai respubli
kai.

Pirma grupė studentų 
užbaigė mūsų akademiją 
1941 metais. Dabar mes 
duodame panaujinamuosius 
kursus mūsų veterinarijos 
chirurgams, kurie labai po
puliarūs tarp pirmesnių 
mūsų studentų. Civiliai au
toritetai ir Raud. Armijos 
komanda duoda mums daug 

i pagalbos. Raud. Armija tei- 
kai mums arklius del seru
mo instituto. Taipgi daug 
padėjo su sėja apsidirbti.

Aš turiu pažymėti, kad 
arkliai, kuriuos vokiečiai 
išsigabeno, buvo seni; to
kiose vietose jie visuomet 
būna tokie. Ir vokiečiai tą 
žinojo. Jie nieko 'nepadėjo 
jiems laike jų pasitrauki
mo. Išsigabendami tuos 
arklius jie parodė, kad 
jiems rūpėjo atimti iš Lie
tuvos žmonių galimybes se
rumui įsigyti. Kaip ir ki
tuose klausimuose, taip ir 
čia, vokiečiai savo tikslo ne
atsiekė.

Skaitydamas Laisvę tei
sybę žinosi, ir priešui mo
kėsi užduoti per nosį! j

i?JI/aJ^Sjlin^imuit drabužių nacių nuteriotiems žmonėms užjūriuose. 
vniiiQ nrn«id-,SOmi Nešiotų drabužių. Senų bei nešiotų drabužių rinkimui 
naaukoti • vJri%SU balandžio ir baigsis su 30 d. balandžio. Kas tik ką galite
ąinfvkifp i 1),S’- mo^er^Į<Us ar vaikam drabužius ir avalynę—surinkite ir pri- 

o caiminystėje esančiam senų drabužių rinkimo Komitetui.

“No!IlD SAT.!9.NAl clothing collection tor Overseas War Relief • HENRY J. KAISER, National chairman
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Baltuoja Burės Tolumoj
Parašė Valentin Katajev. Lietuvių kalbon vertė Antanas Venclova, 
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A. L. D. L. D. REIKALAI

(Tąsa)
Jis puikiai suprato, kad juodu su se

noliu visiškai priklauso nuo šios moters. 
Vadinasi, reikia būti kiek galima kuk
lesniam ir mandagesniam. Jis būtų būti
nai nusiėmęs kepurę, jeigu ją būtų turė
jęs. Tačiau kepurės nebuvo.

Berniukas pasitenkino tuo, kad tyliai 
pastatė skiaurę žemėje, nuleido rankas 
ir žiūrėjo į savo basas trypčiojancias ko
jas, ligi kulkštymų apautas pilkomis 
zomšinėmis dulkėmis.

Nors buvo reikalas iš viso tik dėl dvie
jų dešimtų sprundagalvių, prekyba tru
ko baisiai ilgai.

Dešimtį kartų pirkėja ėjo ir dešimtį 
kartų grįžo. Dešimtį kartų turgaus boba 
ėmėsi varinių svarstyklių lėkščių, apli
pusių žuvų žvynais, ir dešimtį kartų 
metė juos atgal į kraitę su plekšnėmis.

Ji smarkiai mostagavo mėsingom ran
kom su juodom siūlų pirštinėm nuplau
tais pirštais, neužmiršdama grakščiai 
atstatyti mažuosius pirštus.

Ji šluostėsi rankove tamsiai mėlynai 
raudoną žibantį veidą su juodais ūsiu
kais ir juodais žiedeliais ant smakro. Ji 
virpėdama smeigėsi į mėlynus taukuo
tus plaukus didelius geležinius smeig
tus. Ji šaukė užkimusiu balsu:

— Madame, ką čia šnekėti? Tokių 
sprundagalvių tamsta niekur negausi! 
Argi tai sprundagalviai? Tai auksas!

— Smulkmena, — kalbėjo pirkėja, pa- ' 
niekinamai nueidama, — nėra ko kepti.

— Madame, grįžkite! Jeigu šias žuvis 
tamsta vadini nėra ko kepti, tai aš ne
žinau, kur tamsta gausi stambesnių! 
Gal pas žydpalaikius? Tai eik tamsta 
pas žydpalaikius! Juk tamsta mane ge
rai pažįsti. Aš niekad sau neleidžiu nuo
latinei pirkėjai įkišti niekų!

— Toki sprundagalviai — dešimt ka
peikų dešimtis? Niekados! Daugiausia
— aštuonios.

— Paimkit dvi dešimtis už devynioli
ka.

— Geriau iš ko kito už tuos pinigus aš 
paimsiu dryžgalvių krėklių.

— Madame! Paskutinė kaina — aš
tuoniolika. Nenorite — kaip norite.. Ma
dame, kur gi tamsta eini?

Pagaliau susiderėjo ir, atidavusi žuvį, 
turgaus boba į piniginę supylė pinigus.

Gavrikas kantriai laukė, kada jį pa
stebės. Tačiau turgaus boba, nors seniai 
pamatė berniuką, apsimetė jo nepaste
binti.

Toks buvo prekyvietės paprotys. Kam 
reikia pinigų, tegu tas ir laukia. Nieko. 
Nenudvės — pastovės.

— Kam šviežios žuvies? Gyvi sprun
dagalviai! Plekšnės, plekšnės, plekšnės!
— ėmė šaukti turgaus boba atsikvėpusi 
ir staiga, nežiūrėdama į Gavriką, tarė:
— Na? Parodyk!

Berniukas atidarė skiaurės dureles ir 
prislinko ją prie turgaus bobos.

— Sprundagalviai, — pagarbiai jis pa
sakė.

Ji nuleido į skiaurę penkis pirštus ir 
vikriai ištraukė keletą sprundagalvių, 
probėgomis į juos pažiūrėjo ir įsmeigė į 
Gavriką apvalias akis, juodas ir mėly
nas kaip vynuogės “Izabella.”

— Na? Kame gi sprundagalviai?
Gavrikas tylėjo.
— Aš tave klausiu, kame sprundagal

viai?
Berniukas, nūdulio apimtas, atsistojo 

nuo vienos kojos ant kitos ir kukliai nu
sišypsojo, nemalonų pokalbį stengdama
sis paversti juokais.

— Taigi štai kur sprundagalviai, teta. 
Jūsų rankose. Ką gi jūs, nematote?

— Kame sprundagalviai? — staiga 
sušuko turgaus boba, iš įnirtimo dary
damas! raudona kaip burokas. — Kame 
sprundagalviai? Parodyk man, kame? 
Aš nematau. Gal štai tie, kuriuos aš 
laikau rankose? Čia ne sprundagalviai, 
o utėlės! Argi čia yra ką kepti? Čia nėra 
net ko kepti! Ko jūs man vis nešate ir 
nešate smulkmenas? Žydpalaikiams neš
kite smulkmenas!

Gavrikas tylėjo.
Žinoma, negalima pasakyti, kad 

sprundagalviai būtų buvę stambūs, bet 
jau, šiaip ar taip, ir ne toki smulkūs, 
kaip rėkė turgaus boba. Tačiau prieš
tarauti neteko.
, Baigusi rėkti, turgaus boba visai ra

miai fantui dėlioti sprundagalvius iš

skiaurės į savo kraitę, vikriai atskaity- 
dama dešimtimis.

Jos rankos švysčiojo taip greitai, jog 
Gavrikas nessupėjo sekti skaičiavimo. 
Jam rodėsi, kad ji norinti jį apkvailinti. 
Tačiau niekaip nebuvo galima patikrin
ti. Jos kraitėje gulėjo kiti sprundagal
viai. Susigaudyk, kad nori!

Gavriką apėmė siaubas. Jis išprakai
tavo nuo susijaudinimo.

— Dėl lygaus skaičiaus pustrečio šim
to,— tarė turgaus boba, kraitelę už
dengdama plaušiniu. — Imkis skiaurę. 
Ligi pasimatymo. Senoliui pasakysi, kad 
jis dar lieka skolingas aštuoniasdešimt 
kapeikų. Kad atsimintų. Ir tegu daugiau 
nebesiunčia smulkmenų, nes nebeimsiu.

Berniukas sustingo. Jis norėjo kažką 
pasakyti, bet susispaudė gerklė.

O turgaus boba jau šaukė, nekreipda
ma į jį jokio dėmesio:

—Plekšnės, plekšnės, plekšnės! Sprun
dagalviai, sprundagalviai, sprundagal
viai !

— Madame Storoženko, — pagaliau 
su dideliu vargu prakalbo berniukas, — 
madame Storoženko...

Ji nekantriai apsigręžė:
— Tu dar čia? Na?
— Madame Storoženko, kiek gi jūs 

duodate už šimtą?
— Trisdešimt kapeikų šimtas, iš viso 

septyniasdešimt penkios kapeikos, o jūs 
man likote skolingi rublį penkiasdešimt 
penkias, vadinasi, iš jūsų dar aštuonias
dešimt. Taip ir pasakysi senoliui. Ligi 
pasimatymo.

— Trisdešimt kapeikų šimtas!
Gavrikui norėjos šaukti iš nuoskaudos 

ir pykčio. Uždrožti jai iš visų jėgų kūm- 
ščia į snukį, kad iš nosies juka imtų bėg
ti! Būtinai kad imtų bėgti. Arba įkąsti...

Tačiau vietoj to jis staiga prisigerina
mai nusišypsojo ir pratarė, vos neverk
damas:

— Madame Storoženko, juk jūs visada 
duodavote po keturiasdešimt penkias...

— Pasakykite ačiū,, kad už tokius 
skursnas duodu po trisdešimt. Eik su 
Dievu.

— Madame Storoženko... Juk jūs pati 
parduodate po aštuoniasdešimt...

— Eik, eik, nesuk galvos. Mano pre
kės. Po kiek reikia, po tiek ir pardavi
nėju. Gali man nenurodinėti. Plekšnės, 
plekšnės, plekšnės!

Gavrikas pažiūrėjo į madame Storo
ženko. Ji sėdėjo ant savo vaikiško suo
liuko — didžiulė, neprieinama, akmeni
nė.

Jis būtų galėjęs jai pasakyti, kad jis 
su senoliu visiškai nebeturi pinigų, kad 
būtinai reikia nupirkti duonos ir mėsos 
striktui, jog iš viso tereikia apie penkio
likos, dvidešimt kapeikų, — bet ar ver
tėjo žemintis?

Berniuke staiga prabilo žvejo išdidu
mas.

Rankove jis nusišluostė ašaras, gnai
biusias apsilupusią nosikę, dviem pirš
tais išsišnypštė į dulkes, ant peties užsi
metė lengvą skiaurę ir nuėjo šalin savo 
pakabia, Juodosios jūros eisena.

Jis ėjo ir galvojo, kur gauti mėsos ir 
duonos.

KETURIOLIKTAS SKYRIUS
Nors, kaip matėme, Gavriko gyveni

mas buvo pilnas darbų ir rūpesčių, visai 
kaip suaugusio žmogaus, vis dėlto nerei
kia užmiršti, kad jis buvo tiktai devy- 
nerių metų berniukas.

Jis turėjo bičiulių ir draugų, su ku
riais mielai žaidė, bėgiojo, mušėsi, gaudė 
žvirblius, šaudė iš timpos ir, apskritai, 
dirbo visa tai, ką dirbo visi Odesos ne
turtingų šeimų berniukai.

Jis priklausė prie vadinamųjų “gatvės 
berniukų” kategorijos, todėl jo pažintys 
buvo plačios.

Niekas jam nekliudydavo vaikščioti po 
bet kuriuos kiemus ir žaisti bet kurioje 
gatvėje. Jis buvo laisvas paukštis. Visas 
miestas buvo jo.

Tačiau ir visų laisviausias paukštis 
turi savo ypatingai mėgstamas vietas. 
Gavrikas žvarbiausia įsikūrė pajūrinių 
Paguodos ir Mažojo Fontano gatvių ra
jone. Čia jis ištisai viešaptavo tarp kitų 
berniukų, su baime ir pasigerėjimu žiū
rėjusių į jo nepriklausomą gyvenimą.

Prietelių Gavrikas turėjo daug, o tik
rų bičiulių tiktai vieną —- Petią.

(Bus daugiau)

ALDLD 2 Apskričio Lenktynių 
Vajaus Žinios

Nežinau, ar visi Antro Aps- 
skričio nariai pastebėjo drg. 
Yurio, ALDLD Pirmo Apskri
čio pirmininko, pranešimą 
Laisvėje apie Čikagos vajaus 
lenktynių pasekmes. Bet aš 
pastebėjau ir mane net šiur
puliai nukrėtė jį skaitant. 
Kiek galima suprasti iš drg. 
Yurio kalbos, tai čikagiečiai iš 
mūsų pradėjo juoktis ne tik 
rankovėn, kaip yra sakoma, 
ale jau ir visa burna. Ir ko 
gi jie nesijuoks? Jų apskri
čio pirmininkas sako, jog jie 
jau turi net šimtinę naujų na
rių ! Pasirodo, kad čikagiečiai 
dirba, taip sakant, kad tik mus 
sumušti naujų narių gavimo 
lenktynėse.

Tikrų žinių, tikro skaičiaus 
neturiu, kiek mūsų, Antro Ap
skričio, kuopos jau turi naujų 
narių. Tačiau iš ankstesnių ži
nių iš Bayonnės, Brooklyno ir 
Patersono galima spėti, jog ir 
mūsų draugai neapsileidžia. 
Vienok, galiu sakyti tikrų tik
riausiai, jog šimtinės naujų na
rių, tai dar neturime. Ot, tas 
ir bėda, tas ir bloga! Pasiro
do, kaip tie amerikiečiai sa-

ko, “We got caught nap
ping” ; biskį per ilgai snaudi- 
nėjome!

Drg. J. Bimba, iš Paterso- 
no, šaukia į mane, kad laiky- 
čiaus prieš čikagiečius. Tą tai 
jau darau. Bet galiu jums, 
draugai, Antro Apskričio na
riai, sakyti, jog aš galėsiu iš
silaikyti prieš čikagiečius tik 
tada, jeigu jūs padėsite ir 
bandysite gauti po naują narį, 
ko Antro Apskričio komitetas 
taip širdingai jūsų prašo. Nau
jų narių gavime darbas nėra 
vieno kurio darbas. Tai yra vi
sų narių darbas. Vienam gauti 
200 naujų narių stačiai neį
manoma. Bet vienam gauti tik 
vieną naują narį, taip 
tik juokas. . .

Nereikia turėti

sakant,

tos 
būk naujas narys turi 
vyras ir atkeliavęs iš Lietuvos. 
Nieko panašaus. Nauju nariu 
gali būti ir bile demokratiniai 
nusistačius moteris, jaunuolis, 
jaunuolė, lygiai, kaip ir bile 
vyras. Jeigu tik gerai apsi
žiūrėsime, tai pamatysime, jog 
naujų narių turimę net ir savo 
stubose. Daugelio narių žmo
nos dar ir po šiai dienai ne
priklauso prie ALDLD. Taipgi

minties, 
būti tik

Nurodymai Vakarienei
gauti

Extra Raudonų Punktų!

ir daugelio narių sūnūs ir dūk- i 
terys dar nepriklauso. Aš pats 
prie tų griekų prisipažįstu. Bet ; 
šiame lenktynių vajuje, mano, 
kaip moteris, taip ir duktė sto
ja į ALDLD. Tą gali atlikti ir 
daugelis narių. Tik apmislyki- 
te gerai ir pamatysite, jog tas 
labai lengvai galima; visi šei
mynos nariai gali priklausyti 
prie garbingosios ALDLD, ly
giai kaip ir katalikiškųjų žmo
nių ištisos šeimynos priklauso 
prie tos pačios parapijos.

Nereikia manyti, būk jau
nuoliai negali gauti naudos iš 
ALDLD. Visi žinome, kurie 
turime šeimynas, jog mūsų 
jaunuoliai perskaito galybes 
knygų; jie stačiai visus knygy
nus išskaito per savo jaunas 
ir linksmas dieneles. Bet jie 
ne visada gauna knygas, ku
rias tėvai norėtų, kad jie gau
tų. Dažnhi tokių knygų knygy
ne ir nėra. O priklausydami 
prie ALDLD jaunuoliai gaus 
nors retkarčiais knygų, kurios 
bus naudingos kaip patiems 
jaunuoliams, taip ir jų te-į 
vams, nes tik tokiu būdu jau-! 
nuoliai gali išmokti gyventi' 
tėvų pamylėtą gyvenimą. Jie' 
gaus mažiausia dvi knygas i 
metams, ir tik už .$1.50, ku-| 
riu niekados kitur už tiek nie
kas negaus.

Ir nereikia manyti, būk jau-, 
nuoliams ALDLD duodamos' 
tik tokios knygos, kurių jie 
“nemyli,” arba “sunkios” ir 
neinteresingos. Nieko tokio! 
Jaunuoliams knygos yra pa
renkamos pačių jaunuolių su 
paaugusių patarimu. Jio išsi
renka, kurios tik jiems ge
riausiai reikalingos.

Čia norėčiau paraginti nau
jų narių gavime ir maspethie- 
čius, ridgewoodiecius, great-' 
neckiečius, taipgi lindeniečius,. ryj nuo 1942 
cliffsidečius ir harrisoniečius, i šiai Anglijoje,
idant ir jie stengtųsi gauti nau
jų narių šiame vajuje pagal 
savo išgalę. Nereikia atsidėti 
vien tik ant didžiųjų kuopų. 
Mažosios kuopos irgi daugel 
gali priduoti reikšmės vajaus 
laimėjime. Nors jos gautų tik 
ir po pustuzinį naujų narių li
tai sudarytų didelį skaičių. 
Taigi, pasistengkite, draugai,
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DEŠROS, OBUOLINIAI RIESTAINIAI ir sutrintos bulvės 
lietingiems Balandžio vakarams. Visados nuimk taukus, kada 
gamini dešras. Tatai papildys jūsų taupomų riebalų dėžę. Kiek
vienas jų lašas reikalingas mūsų kraštui būtiniesiems karo 
lauko ir namų fronto dalykams.

SUMALTOS SŪDYTOS JAUTIENOS valgis gali būti paga
mintas su mažai mėsos ir daug bulvių, o vis būti labai skanus. 
Kuomet ruoši sūdytą jautieną valgiui, neužmiršk taupyti tas 
mažas taukų atkarpas. Sutirpink jas; iškošk jas j riebalų 
taupymo dėžę.
SMETONUOTA KENUOTA ŽUVIS, kada ji inde šutinančiai 
kepama ir paruduoja, atrodo, lyg kad svečių laukiama. Bet 
būtinai nuleisk aliejų, kuriame ji buvo sutaisyta,.. Atsimink, 
kad tie maži kiekiai greitai sudaro svarą ir duoda 2 geistinuo
sius raudonuosius punktus ir 4 centus! Šį pranešimą užgyrė 
WFA ir OPA ir apmokėjo Pramone.

Mes Turime Daugiau Sutaupinti 
Panaudotų Riebalų!

Telef. HUmboIdt 2-7964

suminėtų kuopų nariai, išnau
doti visas galimybes gavimui 
naujų narių. Jeigu kur žinote 
vyrą, moterį ar jaunuolį dar 
nepriklausantį prie ALDLD, 
eikite ir kalbinkite jį ar ją 
stoti prie mūs, nelaukite ilgai, 
nes laiko iki pabaigos 
nių vajaus nebedaug, 
paskutinės birželio.

Kiekvienas gaukime 
ną naują narį į Antrą Apskri
tį! Laimėkime lenktynių vajų! 
Lai čikagiečiai verkia iš gėdos, 
o

lenkty- 
tik iki

po vie-

ne mes!
A. Gilmanas,
ALDLD 2 Apskričio
Pirmininkas.

Daisytown, Pa.
Kovūnas Louis Bartkus iš 

Daisytown žuvo kovoj. Pir
miau buvo pranešta, kad jis 
be žinios žuvo “missing,” bet 
Karo Departmentas gruodžio 
12 d., 1944 m., pranešė, kad 
jis užmuštas karo veiksmuose 
Vokietijoj.'

Louis Bartkus
L. Bartkus jau buvo užjū- 

metų, pirmiau- 
o vėliau su 83 
į Vokietiją ko- 
laisvę.

divizija išvyko 
vai už žmonių

Louis paliko nuliūdime tė
vus, brolį ir dvi seseris. Brolis 
randasi Wilmingtone, Del., se
serys Philadelphijoj, o tėvas 
ir motina gyvena Daisytown. 
Louis buvo 23 metų amžiaus. 
Reiškiame jo tėvams ir gimi
nėms gilią užuojautą.

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

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

chroniškos Ligos
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos Mėšlažarnės 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 MOTERIS

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

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

Liūdėsio valandoj kreip 
kitės prie manęs diena 
ar naktį, greit suteiksi 
me moderniškų patarna 
vimų Patogiai ir gražia' 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainom li
ausite patenkinti

1113 Mt Vernon Si 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4118

(Isist. 28 m.)

Arti Union Squart
Sekm 9 A M 2 P M

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

NOTARY 
PUBLIC

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

DR. ZINS
110 East in SI., N. Y.
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

S
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Pirmoji Karo Diena
(Lakūno pasakojimas)

Buvo tai beržų giraitėje, 
naikintuvų pulko komanda
vimo punkte. Šaltokas vėjas 
privertė mus nusileisti į že
minę ir prie stalo mes'sė
dome, užsimetę ant pečių 
milines. Vakarienei padavė 
grybus ir keptas bulves su 
sūroka konservine dešra.

Čia dalies viršininkas pa
pulkininkis Andriejus Ste- 
panovičius Danilovas ir 
pradėjo savo pasakojimų. 
Prisiminimai apėmė jį vis 
su didesne jėga, akys su
blizgėjo karštligiška ugni
mi, jis dažnai rūkė ir nepri- 
silietė vakarienės.

1941 m. pavasarį mūsų 
pulkas stovėjo Skidelių kai
melyje, netoli Gardino — 
pradėjo papulkininkis savo 
pasakojimą. Aš buvau es- i
kadrilės komisaru vyrės- j Po to aš žvelgiau prieš 
niojo politvadovo laipsnyje, j save ir pamačiau dar vieną! 
Skraidėme mes “žuvėdro-1 priešo mašiną. Vokietis, j 
mis” — taip vadino dvi- j matomai, taip pat mane pa-1 
sparnius naikintuvus “I—[stebėjo ir nusprendė atsi-į 
15”, kurie tuo metu mums traukti. Aš pasileidau į sta-l 
tarnavo ir kaip šturmuoto-1 čia pikę ir čia pastebėjau, ! 
jai. Naktį į birž. 22 d. ma-|kad mašina dviuodegė — 
no eskadrilė budėjo. Prieš “Fokke Vulf 
rytą pasigirdo pavojaus kaip mes ją vėliau prade 
signalas. Mes išbėgome prie jOme vadinti, 
lėktuvų.

Signalai pas mus būdavo 
dažnai. Skelbė juos arba 
kad patikrintų lėktuvų eki
pažų pasirengimą, arba ta
da, kai vokiečių lėktuvai, 
paklydę arba su žvalgybos 
tikslais, perskrisdavo mūsų 
siena. Dėl to netikėtas iš
skridimas nenustebino nei 
manęs,

rėmai”. Tai 
buvo žvalgas, kurį lydėjo 
mane puolę tie trys ‘“mes- 
serai”.

Stūmiu vairolazdę nuo 
savęs, didinu gazą, pilnais 
motoro apsisukimais, stai
giai žemėdamas, vejuosi 
“rėmus”. Greitis pasiutęs, 
nuo sukuriu kabinoje vėsu- 
lai, oras maišosi ir dulkės 

nei mano pilotų, su šiukšlėmis iš po kojų
Pulko vadas pasakė mums, 
kad trys “junkersai” Gar
dino rajone perskrido sie
ną ir, kaip bendrai, perspė
jo, per sieną neperskristi ir 
stengtis gretimosios valsty
bės lakūnus priversti nusi
leisti tarybinėn teritorijom

Mūsų penkiukė ore. Ei
nam į Gardiną. Tamsu. Vis 
arčiau siena. Matau: išilgai 
visos sienos — ugnys. Daž
nos, melsvai raudonos ug
nys. Nesunku buvo atspėti: 
muša artilerija. “Kas gi 
čia? — pagalvojau aš —ka
ras?” Ir nusprendžiau savo 
atsakomybe ir rizika pa
sielgti, kaip kare.

Pakraštyj miesto, tik tik 
prašvitusio prieš saulės te
kėjimą, dangaus fone aš 
pamačiau mėlynas išmeta
mųjų vamzdžių ugneles ir 
vokiečių bombanešių “Jun
kers - 88” siluetus.

Tie lėktuvai lengva ats
kirti nuo kitų. Kabina ir 
motorai išsikiša toli į prie
kį, panašiai kaip trys dan
tys, ir tai teikia lėktuvui 
plėšrią išvaizdą. Sprendi
mas pribrendo akimirka — 
atakuoti! Aš virtau iš vir
šaus ant vedančiosios maši
nos ir pirmąja ataka, ne
galvodamas, greičiau pasi
duodamas kokiam tai kovos 
instinktui, pašoviau ją. Jun- 
kersas apsisuko atgal. Ei
damas beveik prie pačios 
žemės ir palikdamas už sa
vęs juostą alyvinio, juodo 
dūmo, jis visomis jėgomis 
stengėsi pritraukti ligi sie
nos. Aš stengiausi neišleis
ti šios juodos dėmės iš’ sa
vo taikinio, kaip staiga ji 
išnyko, ir aš supratau, kad 
priešo lėktuvas įsirėžė į že
mę ir dabar guli kur tai už
pakalyje. Nieko man neli
ko daugiau veikti, kaip im
ti aukštį ir paimti kursą į 
savo aerodromą.

Saulė dar nepatekėjo, kai 
aš ir mano draugai, beveik 
vienu metu, nutūpėm Skide- 
liuose.rAš sužinojau, kad jie 
numušė du “junkersus” ir 
raportavo tai viršininkui. 
Viršininkas minutę tylėjo, 

dargi ramiai, kaip man pa
sirodė, su pabrėžtu lėtumu 
įsakė naujai pakilti, šį kar
tą septyniuke ir davė užda
vinį patruliuoti ir dengti 
Gardiną.

Naujas susitikimas su 
priešu įvyko tuojau, kai tik 
mes pasirodėme viršum 
miesto. Trys “messeršmi- 
tai” atakavo mano porą iš 
viršaus, na, bet beveik ta 
pačia akimirka poviuke “žu
vėdrų”, buvusių aukščiau 
manęs, pikiravo į priešo 
naikintuvus ir pradėjo 
spausti juos žemyn. Kele
tą sekundžių aš sekiau 
“messeršmitus”, man dargi 
pasirodė, kad vieną iš jų 
va, va, tuoj įvarys į Nemu
ną, kur tai tarp miesto ir 
geležinkelio tiltų.

189” arba

muša tiesiai į veidą. Prie 
pat žemės vokietis išlygina 
savo aparatą — tą pat da
rau ir aš. Jis traukia į pa
sienį — aš už jo. Nervuo- 
juosi, širdis šokinėją, grei
tai alsuoju. Nenuleidžiu a- 
kių iš fašisto juodų kryžių 
ir paleidžiu kelias trumpas 
serijas prisišaudyti. Ir 
staiga “rėmai” nustoja 
greičio, aš vos spėju pasi
sukti, kad neįsirėžčiau 
jiems į uodegą. Apsisuku ir 
matau, kaip “Fokke Vulf” 
subyra virš gerai man žino
mu Krapinu kaimu. Pada
rau posūkį ir matau, kaip 
“rėmai” krinta ant kelio ir 
kaip jų liekanas apgaubia 
liepsna. Sukinėjuosi ir gė
riuosi savo pergalės regi
niu. Čia priskrenda iš ma
no grandies Deriuginas. Aš 
jam mosuoju ranka: “Pas
kui mane!”

Mes jau keturiasdešimts 
oenkios minutės ore. Lai
mas namon. Prisiartinam 
prie Skidelių ir matome, 
kad aerodromas padengtas 
dūmais. Greit per dūmus 
pasirodo gaisrų” ugnys ir 
fontanai į viršų lekiančių 
žemių. Bombarduoja!

Aš neatitraukiu akių nuo 
aerodromo ir nepastebiu, 
kad priešais mūs eina trys 
“junkersai” ir “Messer- 
šmitt — 110”. Kad atkreipt 
mano dėmesį Deriuginas iš
šoko pirmyn ir pamosuoja 
man sparnais. Galvoti nėra 
laiko. Imu sau “messeršmi- 
tą” ir einu į jį. Nutaikau 
kulkosvaidį ir pradedu duo
ti trumpomis serijomis, 
kad jis pasisuktų nuo mano 
šviečiamųjų kulkų pėdsakų 
ir pastaytų šoną, šita prie
monė pavyksta ir vokietis 
sukasi. Čia aš jam palei
džiu ilgą seriją ir matau, 
kaip naikintuvas virsta no
simi žemyn, o šalia jo išsi
skleidžia parašiuto kupolas.

Pasisuku, vejuosi Deriu- 
giną ir matau: keliolika 
“Dome — 217”, o Deriugi
nas ima aukštį, eina prie
šais juos atakon! Aš paskui 
jį. Jis jau vieną padegė, aš

metuosi kakton prieš se- žvilgtelėju. Vienas taip 
kantį, išleidžiu seriją, pasi-gražiai į mane ateina. Ir 
suku ir prie trečio. O vo- matau savo mirti. Dabar 
kiečiai — kas dešinėn, kas jau nesvarbu: taranas, tai 
kairėn, kas į viršų, o kastaranas! Jis į pikę, o aš už- 
apačion.* Pas mane vienas keliu nosį į jį, ir netaikin- 
užrūko ir į spiralę... Bet damas, spaudžiu nuleidiką. 
jau šalia mūsų devyni “me-Jis ir pasipylė... Krinta, dū- 
sseriai”. Duodu gerą serijąmų juosta iš jo vis tirštes- 
iš didelio atstumo, beveik išnė, ir aš šalia, keliolika met- 
akies. Vienas pradėjo suk-rų nuo jo krintu.
tis, suktis ir nuėjo!... Bet Matau tiktai mišką, tank-! 
čia davė ir man — nuėjaumę, rugius, o akyse tamsė-! 
ir aš suktukam Kai išve- ja ir pasirodo ratai. Galvo- 
džiau, matau, kairysis spar-ju: dabar jau tikrai, už- 
nas sudraskytas, jo apdan-muštas!
galas plevėsuoja, šonkauliai Guliu rugiuose. Dirstelė- 1 
viršuje. Mašina klausosiju į laikrodį — laikrodis> 
blogai. Vargais negalais eina. Galvoju: Tik penkios į 
padarau smulkų posūkį kai-valandos ryto, o aš jau bai-I 
rėn, šiaip taip laikausi. giau kariauti. Pakylu. Nu- '

O “messeriai” tuo laiku imu parašiuto diržus. Su- 
apsupo ir mane. Ugnis, dū-tinku moterį su vaikais. Ji 
mai, pėdsakais nuo švie-mane priglaudė, perrišo, į 
čiančių kulipkų, kaip tinklu nuo vokiečių paslėpė, 
aptraukė. “Dabar — gal- ...Lakūnas baigė pasako-į 
voju,—tai jau žuvau!” jimą, truputį patylėjo, o;

Priešo sviedinys apatinį paskui pasakė: Į
sparną pramušė, kulipka į — Dabar, kai tik nuo ka- j 
kairiosios rankos sausgyslęro darbo atsikvėpsiu, nu- j 
pataikė, visas veidas smul- skrisiu ir būtinai aplanky- i 
kiomis skeveldromis išrai-siu prie Gardino tą valstie- į 
žytas, apsiaustą suplėšė... . tę... V. T..

suteikia Amerikos lie-Vilniaus Šalpos Komisijos 
tuvių pasiųstų dovanų Agnei 
Josios vyras randasi fronte Raudonosios Armijose eilėse.

narys
Valinčienei ir josios sūneliui.

apie jų teises ir privi 
Parduoda po 10 cen

Public Affairs Komitetas, 30 
Rockefeller Center, išleido ■ 
naują knygutę patarimų vete-j 
ranams 
1 egi j as. 
tų.

Springfield, III.
Mirė Jonas lUsas ir P.

Salasevičius
Balandžio 2 d. mirė Jonas 

Ūsas, 55 metų amžiaus. Buvo 
pavienis. Paliko nuliūdime bro
lį ir kitas gimines. Buvo an
gliakasys, sunkaus darbo'žmo
gus. Tapo palaidotas su baž
nyčios apeigomis.

Balandžio 8 d. mirė Petras 
Salasevičius, 75 metų. Paliko 
nuliūdime moterį, 4 dukras ir 
2 sūnus. Velionis per daugelį 
metų anglį kasė, buvo sužeis
tas ir kasyklose neteko akies. 
Tai už tą sužeidimą gaudavo 
primokėti ir taip gyveno. Pa
laidotas su bažnyčios apeigo
mis. Lai būna jiems ramybė il
sėtis /žemelėje!,

Trys anglies kasyklos dirba 
gerai. Kitos, mažos kasyklos, 
tai užsidarė, nes ten anglį vež
davo tik trekais. Bendrai apie 
Springfieldą jau baigia išnyk
ti anglies kasyklos. Atrodo, 
kad kaifc tik anglį iškas, kuri 
yra po žeme, tai toliau nega
lės eiti ir kasyklos užsidarys.

Viršutiniai fabrikai dirba 
gerai, mat, gamina visokius 
kariškus dalykus.

Pavasaris pas mus yra anks
tyvas ir vaisiniai medžiai veik 
visi jau peržydėjo. Bet šalto
kas oras kartais dar užeina. 
Prisi bijoma, kad tas .gali pa
kenkti vaisiams.

A. Čekanauskas.

Kas platina Laisvę, kai
mynui užrašo, — tas laimę 
per apšvietą neša. ......

Maspethiete Serga
pVIrs. Pazuso sunkiai serga. 

Randasi namuose, po daktaro 
priežiūra. Draugai ir draugės 
kviečiami aplankyti ;
Jos antrašas: 60-21 56 Drive,

greitaiGeriausi linkėjimai 
pasveikti mūsų draugei.

Jūsų gerieji draugai.

“Išlaisvinimas Vilniaus”
Nauja Filmą iš Sovietų 

Sąjungos

George Klimas tik dabar 
gavo iš Sovietų Sąjungos nau
ją filmą, kur rodoma išlaisvi
nimas Vilniaus.

Tačiau nepamanykite, kad 
ta pati, kuri buvo rodoma Em
bassy Teatre. Tai ne. Ji yra 
visai nauja filmą. Plačiai ro
doma mūšiai, pilnas Raudono
sios Armijos užėmimas Vil
niaus, perleidimas iš militarės 
valdžios į rankas civilių lietu
vių Vilniaus gyventojų.

Matysite daug naujų daly
kų, kurių čia negalima nė su
rašyti.

Kuriose kolonijose norėtu
mėte matyti šią ir kitas Sovie
tines filmas, prašau kreiptis 
žemiau nurodytu antrašu. Aš 
turiu visas Sovietines filmas, 
kokios tik yra rodomos Ameri
koje.

GEO. KLIMAS
128 — 19th Str.,

Brooklyn 32, N. Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PAPRASTI DARBININKAI 
ir 

PAGELBININKAI 
Darbas prie lokomotyvų budavojimų 

karo pasttangom. Gera alga, viršlaikiai 
ir pakilimai kai tinkamai. 

Klauskite jūsų artimiausio USES Ofise 
susisiekimui su 

BALDWIN LOCOMOTIVE 
WORKS 

Chester Pike, Eddystone, Pa. 

< (97)

VAGONŲ KROVIKAI 
NUOLATINIS DARBAS 

BŪTINA PRAMONĖ 
KRAMER BROS.

FREIGHT LINES, INC. 
303 PATERSON PLANKROAD, 

CARLSTADT, N. J.
PHONE RUTHERFORD 2-8404 

Prisilaikoma WMC Taisyklių
(98)

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

VYRAI - MOTERYS
19 Metų ir Viršaus 

Patyrimas Nereikalingas 
Geros Darbo Sąlygos

48 VALANDŲ SAVAITE
ŠIFTŲ DARBAS 

Laikas ir rusė už Viršlaikius

Prisilaikoma WMC Taisyklių
Kreipkitės Tarp 8 A.M. ir 4:30 P.M.

BABCOCK & WILCOX CO.
Hobart Ave. ir 4th St.

BAYONNE, NJ J. 
_____________________________________ (90

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

Grigaičiui daugiau rūpi para
ma nuo karo nukentėjusioms 
Lietuvos žmonėms, negu jam. 
Principe jie su juomi sutinka 
ant šimto procentų.

Skaitau Chicagos Vilnyje, 
kad Lietuvių Literatūros Drau
gijos čikagiškės kuopos jau 
turi įrašiusios 83 naujus na
rius. O jos šiame vajuje yrn 
nusitarusios įrašyti nemažiau 
kaip du šimtu naujų narių.

Bet kaip su Brook lyno apy
linkės apskritimi? Nekurie dar 
nebuvo paskelbti rezultatai. O 
mūsų apskritys yra' pasižadė
jęs Chicagos apskritį pralenk
ti. Mūsų pirmininkui A. Gil- 
manui yra ko susirūpinti.

Sandėlis Knygų ir Žolių
Gydykla nuo Baimės Mirties .....................50c
Girtuoklių Linksmos Dainos —..—„ 15c
Apio Dangų, Saulę ir žvaigždes ....... 10c
Celibatas, arba Nevedusių Kunigų

Gyvenimas ir Darbai .....____ __ 30c
Mikaldos Papasakojimai ... ...............  / 25c
Duktė Marių, graži apysaka   —..... 25c
Duktė Gyvena Pūstynėjc   —.— 25c
Burykla ir Burtininkas ...................... 25c
Kunigas Šmitas, papjovė Savo Meilužę

ir Paskandino Hudson Upėj—
su meilužės paveikslu................... 15c

Neapmokamas Žiedas, graži pasaka .. 25c
Velniškas Tiltas, Erodas Boba ....... 35c
Raktas, atidaryk slaptybių duris, at

rasi savo laimes, turtus ir slap
tybes, nuo tavęs paslėptas .....   75c

Sapnas Marijos Alyvų Kalne   — 15c
Karvės, Nauda ir Sūrių Padarymai ., 25c
.Sapnų Knyga su Paveikslais, apdaryta $1.25 
Kapitonas Velnias, 400 pusi.............  $1.25
Istorija Seno ir Naujo Įstatymo, su

paveikslais ....................................... 25c
Paparčio Žiedas, kada ir kur jį ga

lima sučiupti, o kai jį gausi, tai 
viską ant pasaulio žinosi ... 20c

Nedoras Žydas, įdomūs skaitymai ..... 35c
GREGORIUS buvo prirakytas ant sa

los per 17 metų už tėvų nusidė
jimus ir tapo POPIEŽIUM . 25c

Scbūklingas Zerkilas .......................... 25c
DVARINE PANA, graži apysaka .... 25c
GRIGO Kalėdos ir nusiminimas se

no Jaunikio ...................................... 35c
PINIGAI .galvažudžiai ir kaip Rąžan

čius išgelbsti nuo smerties ......... 25c
Geros naminės rodos ir daug juokų 15c 
Trys nekeiktos karaliaus dukterės ..... 25c
RAGANA ir keliaunikas Jonas ........... 30c
KELIAUTOJAI į Šventą žemę JERU-

ZOLIMĄ ...........   25c
Kabalas, Zobovos Knygutė .................. 10c
Praloto Olšausko Darbai ................ 25c
Ko Nori Kunigas Kaulinis.................. 10c
Lengvas Būdas Išmokt Anglų Kalbos

be kito pagclbos .......................... 35c
Sveikata, Ligoniams. Aprašo apie 350

įvairių žolių, nuo kokių ligų jos 
yra ir kur jų galima gauti ......... 25c

Lytiškos Ligos, kaip apsisaugoti ir
gydytis ............................................... 30c

Virėja, knyga apie su 450 visokių 
gaspadinystčs pamokinimų.....  $1.00

Pekla, su paveiksi. Parodo, kokioj
vietoj ji randasi ir kaip kankina 30c

GROMATOS į Lietuvą su pasveikinimais ir 
gražiomis kvietkeiėmėms; apie 15 skirtingų 
pasveikinimų bei dainų. Tuzinas 40c, 3 tu
zinai už $1, arba 10 tuzinų už $3.

ŽOLES ARBATOS FORMOJE
Nuo Venerinių ir Vėžio ligos $2.25c 

Mostis nuo bile kokio niežulio skaudulio, 
rožės įsikirtimų, apdegintų ir vėžio $2.25.

Nervų ir nuo sutukimo po 85c; Inkstų 
arbata, varo akmenėlius 60c; Kraujo Va
lytojas 60c; Kosulio, Kokliušo 'ir Dusulio po 
60c; Vandeninės ir Širdies Ligos 60c; Pa
taisymui Vyriškumo 85c; Nuo Užsisenėjusio 
Kataro' (hey-fever) 85c; Nuo Cukrinės Li
gos (diabetų) 85c; Nuo Pražilimo ir Pleis
kanų 60c; Nemalonaus kvapo iš burnos 85c; 
Reumatiškų sausgėlų 60c; Palangos Trejan- 
kės (stambios) 60c; nuo surūgusio pilvo 
((heart-burn) 85c; PaiŲų arbata ir mostis 
po 85c; P

Nuo papučkų ant burnos ir kitokių odos 
išbėrimų $1.25.

Aukšto kraujo milteliai 35c, 3 pakeliai 
už $1.

M. ŽUKAITIS 
834 Dean Street, 

SPENCERPORT, N. Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI IR BERNIUKAI
BŪTINAS KARINIS DARBAS 

Patyrimas Nereikalingas 
40 VALANDŲ, 

PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI
Mokestis 60c iki 65c Pradžiai
HILO VARNISH CORP. 

42 STEWART AVENUE 
(ARTI FLUSHING AVE.) 

BROOKLYN.
________________ (96)

VYRAI
PRIE

KARINIO DARBO
Pramonėje, kuri operuoja pilną 

laiką taikos ir karo metu.
Išsilavinimo Nereikalaujama

PROGOS VIRŠLAIKIAM 
UŽ LAIKĄ IR PUSĘ 

IR DVIGUBAI.
APMOKAMOS ŠVENTES IR 

V AKACIJOS.
GREITI PAKILIMAI

Linksmos darbo sąlygos.
Prisilaikoma WMC Taisyklių

Kreipkitės j
CLIFTON PAPER 

BOARD CO.
1 Ackerman Ave., 

Clifton, N. J.
(100)

STALIORIUS IR MOKINIAI 
Pokarinis darbas prie plastikų 

HYPRODUCTS
47-05 FIFTH STREET, L. I. C.

 (96)

VYRAI - VYRAI
PRIE 

BŪTINOS MAISTO IŠDIRBYSTES 
DAUG VIRŠLAIKIŲ 

KREIPKITĖS, JACK GOLDENHORN, SUPT.
JOE LOWE CORPORATION 

601 W. 26TH ST., (9-TOS LUBOS) N.Y.C.
(07)

APVALYTOJAI
atlikimui abelno valymo fabrike.

PUIKIAUSIA ALGA 
NUOLATINIS POKARINIS 

DARBAS
Moderniškas fabrikas. 

Patogios Valandos.
BŪTINA PRAMONĖ

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

RUBBERSET CO.
31 PROSPECT ST. 

NEWARK, N. J.
(97)

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI^

Ir

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

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

(98)

VYRAI
ABELNAM DARBUI 

Ice Cream dirbtuvėje. 
Patyrimas Nereikalingas. 

GERA ALGA 
SEKMADIENĮ NEDIRBAMA. 
Prisilaikoma WMC Taisyklių.

PIONEER ICE CREAM DIVISION
THE BORDEN COMPANY 

564 — 20TH AVE., 
PATERSON, N. J.

(97)

VAGONŲ KROVIKAI 
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSE PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
(102)

TOOL MAKERS (2) 
LATHE OPERATORIAI

Linksmos Darbo Sąlygos 
581/2 Valandos Į Savaitę 

Pokarinė Proga
WILLIAM KARL & SONS

62-22 METROPOLITAN AVENUE 
MIDDLE VILLAGE, L. I.
' (98)

REIKIA VYRŲ
Dirbti

ŽUVŲ ŠALDYMO 
DIRBTUVĖJE

40 Valandų Savaitė
Nuo Pirmadienio iki Penktadienio

ALGA $42.50 
šeštadieniais ir už Viršlaikį

$1.60 Į VALANDĄ
SEKMADIENIAIS 
$18.00 J DIENĄ 

Brooklyn Bridge Freezing
& Cold Storage Co. 
109 CLIFF STREET,

N. Y. C. . (96)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI IR BERNIUKAI
Lengvas Darbas

$24 — 40 VALANDŲ
Laikas ir puse už viršlaikius

KREIPKITĖS I KRAUTUVĘ
2071 FULTON STREET

BROOKLYN.
(97)

ŠVEITĖJAI
Patyrę

taipgi _
ELEKTROS PAJfcGA PRESŲ

OPERATORIAI
Patyrę

CROMWELL SILVER
40-05 21 ST ST.,

L. I. CITY.
(96)

VULKANIZUOTOJAI
Reikalingi į vulkanizavimo kambarį

PUIKIAUSIA ALGA
NUOLATINIS POKARINIS 

DARBAS
Moderniškas fabrikas 

Patogios Valandos.

BŪTINA PRAMONĖ
Prisilaikoma WMC Taisyklių

RUBBERSET CO.
31 PROSPECT ST.

NEWARK, N. J.
' (97)

PEČKURIAI ’
Reikalingi pečkuriai. Turės kūrenti šildymui 

pečius (boilers), išnešti pelenus ir 
apvalyti skiepus.

Grandview Court Homes 
Company

7 Savoie Street at Route 6
Lodi, N. J. Phone PASSAIC 3-4327

(104)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

JAUNOS MERGINOS
PAKAVIMUI MAKARONŲ

Kreipkitės
NATIONAL MACARONI 

MFG. CO.
18 PASSAIC STREET, 

GARFIELD, N. J.
Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo. 

;(97)
MOTERYS APVALYMUI

Ofisų būdinke. 24 valandos į savaitę.
' 55c J VALANDĄ.

APPLY SU P ERIN TEN D EN T, 
60 JOHN STREET.

VALYTOJOS IR PROSYTOJOS, patyrusios, 
reikalingos prie suknelių.

EMEL MANUFACTURING CORP., 
77 RICHMOND ST., (3-čios lubos) 
NEWARK, N. J. MARKET 3-9899 

101

REIKALINGOS 
MERGINOS IR MOTERYS 

AMŽIAUS 18 IKI 50 
LENGVAS DARBAS 

Patyrimas Nereikalingas 
LABAI GEROS ALGOS 

KARINIS DARBAS 
EKSTRA MOKESTIS UŽ VIDURNAKČIO 

ŠIITUS 
Prisilaikoma WMC Taisyklių 

Approved Equipment Mfg. Co. 
«7 Eighth Street, PASSAIC. N. J. 

PASSAIC 2-1769 — PASSAIC 2-2569
101

MERGINOS IR MOTERYS
Pakavimui Cookies 
BŪTINA PRAMONĖ 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
$28.60 už 48 Valandų Savaitę

Pradžiai
Poilsio periodai ir Muzika 

Kreipkitės
GRAND CAKE 

34 HOPKINS STREET 
Brooklyn.

_______________________________________ (X)

MERGINOS-MOTERYS 
Dirbti Prie Singer Sewing Mašinų 

TAIPGI MERGINA ABELNAM 
DARBUI

Nuolatinis Darbas. Gera Alga. 
Laikas ir Pusė už Viršlaikius. 

PERFECT WEAR NOVELTY 
26 Waverly Place, N. Y. C. 

_________________________ L1222
PRADINĖS

Su Šiek-Tiek High School 
Mokytis Knygvedystės, 
Ofiso Mašinų, Filing. 

Gera Alga. Proga.
BOX 302, 20 W. 43RD STU 

N. Y. C.
(96)

MERGINOS—KELETOS
Raštines Darbininkės New Yorko Grandininei 

Krautuvei. (Chain Store).
5 DIENŲ SAVAITE 

Linksmos Darbo Sąlygos 
Nugent’s National Stores 

370 W. 35TII STREET, N. Y. C.
(96)

MERGINOS (6) 
Gera Alga.

40 Valandų Savaitė, laikas ir puse už 
viršlaikius.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Lengvas Fabriko Darbas. 

UTILITY SUPPLY CO. 
188 WATER ST., N. Y. C. 

WHITEHALL 3-6950
(99) 

MERGINOS - MOTERYS. OPERATORES — 
MERROW. Mokinės ar patyrusios prie vai

kam sveterukų. Būtinas <f*rbas. Nuolat.
25-40 49th St. (Arti 30TH AVĖ.) 

ASTORIA, L. I.
__________________________________(85)
MOTERYS ruošiavimui naujų sveterių at

karpų. Geros darbo sąlygos. Gera alga'. 
HELLERMAN WASTE CO..

65 GEORGE STREET. BROOKLYN. 
(Tarpe Central & Wilson Avės.).

(98)
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Būrys Policistu Kovėsi 
Su 1 Areštantu

i ir naktį be sustojimo gelia. Bi- 
j jomasi, kad ir antroji
■ tų nupjauti. . .

G alintieji, 
ti nelaimėn patekusį 
Jis randasi 
Graduate
East 20 St., prie 2-nd Ave.,

■ kambario numeris 380. Klaus- 
i kite Charles Stephans.

prašomi

nereikė- Turgaviečių Komisionierius
atlanky- 
d raugą. 

New York Post
I lospitalėje, 303

Kaltina Dewey Patarnavime 
Juodajam Turgui

Lietuvių Komunistų Kliubas, 
’o nariai, visuomet buvo uo
liais kovotojais už darbo žmo- 

Gegužės.
■ Reikėjo kovoti, kol iškovojo 
jai pilietines teises tais laikais, 
kada tą Amerikos darbo žmo
nių įkurtą pirm Maskvos lai
kų pagimdytą dieną darbo 
žmonių priešai skelbė esant 
importuota iš Maskvos.

Tai dienai prigijus ir jos mi
nėjimams 'praplitus, atitinka
mai ji tapo pažangių darbo 
unijų demonstracijų diena,' 
bendra visų demokratinių jė
gų diena. Komunistai ištiki
mai ir pasišventusiai dirbda
vome už tų bendrų gegužinių 
sėkmingumą.

Karo mettais,’ nenorint su
trukdyti gamybos karui, tapo 
nepraktiška visos dienos laiko 
ir pajėgų reikalaujančias iš
kilmes turėti. Gegužinė vėl 

į susiedįjos pramogų 
kur galima sueiti po 

darbo, be sugai.šavimo iš dar- 
: bo, be didelio nuovargio daly
viams.

Dienraščio Laisvės pramogų J° 
Brooklyne per metus įvyksta ' 
4-rios. O jeigu skaitytume ba-111’1.1 šventę, Pirmą 
z aro visas dienas atskirai, tai; 
turėtume (5 dienas pramogų- 
metuose. Ir kožnoje iš tų pra
mogų dirba desėtkai darbinin
kų. Dirba vieni sunkiau, kiti 
lengviau. Vieni visose pramo
gose, kiti tik kai kuriose — 
kožnas pagal geriausią savo iš
galę. Visi tie darbai, sunkes
ni ar lengvesni, yra reikalingi. 
Be jų negalėtų būti pramogų. 
Tai tų visų darbininkų bend
ram pasilinksminimui buvo su
ruošta šeimyniška - draugiška 
sueigėlė Laisvės salėj pereito 
šeštadienio vakarą. į

Padėkodamas visiems dirbu
siems, Laisvės gaspadorius. 
Buknys pranešė, kiek paskiau
sias bazaras davė pelno. O bū
ta gražaus. Pranešimas sutik
tas džiaugsmingais aplodis- ■ sugrįžo 
mentais. Smagu, kada darbas1; skalę, 
duoda naudos tikslui, kuriam j 
dirbi.

Pakviestas R. M i žara, Lais
vės redaktorius, priminė, jog 
mūsų laikraštis yra kaip duo
na — kasdieninis. Kasdien rei-, 
kia laikraščio, kasdien prisiei
na rūpintis jo išlaikymu, kas-i 
dien geri jo patrijotai rūpina-; 
si jo rėmimu ir iš to noro pa-i 
remti išplaukia mūsų tankios i 
pramogos. Jis taipgi dėkojo vi 
siems dirbusiems.

Šiemetinė mūsų, lietuvių, ge
gužinė įvyks balandžio 27-tos 
vakaro 7:30, Piliečių Kliubo 
salėje, 280 Union Avė., Brook
lyne. Mes kviečiame visus se
nus Pirmos Gegužės minėji
mų steigėjus - patrijotus. 
Kviečiame ir visus norinčius 
susipažinti su tos dienos istori
ja praeityje ir ] 
dienose. Kviečiame visus no-įjas

John Williams ,šešių pėdų

New York o miesto turgavie- 
! čių komisionierius Henry M. 
Brundage pereitą penktadienį 
pareiškė, kad gubernatoriaus 
Dewey pereitą ketvirtadienį 
pasirašytas bilius padeda juo
dajam turgui ir kainų kėlimui.

Tuomi patylomis, ant grei
tųjų praskubintu valstijos sei
melyje ir Dewey
biliumi panaikinama nepapras
tasis karo laiko teismas —

John Williams ,sesių pėdų, j jau antras metas kaip ne- 
200 svarų vyras, buvęs paste-; sveikuoja senas Laisvės skaity- 
bėtas West 135th St. gatvėje | to j as Antanas Baltaitis. Jis 
girtas ,spardant moteriškę. Į serga širdies liga. Gydosi na-
Trys City Patrol Korpo nariai un.ieje, 534 Essex St., Brookly- 
ėmęsi jį suvaldyti. Bet jis vie-jne< 
na, saržentą Edward Eisen- Baltaitis yra gerai prityręs 

_ I berg, taip skaudžiai įspyręs,, mechanikas, išdirbęs Bliss ma- 
reiksme mūsų h<af| jam gaj trūkęs kojos kau-J

. ,v . ---- L ”” iWilliams nuo jų trijų iš-, tu. Tokie žmonės dabar labai i War Emercencv Court
rincius išgirsti apie San k ran- i trūko, nepajėgė jo išlaikyti.

| šinšapėj daugiau kaip 30 me-

vietoj, bet kur tie trafiko teis
mai susirinks. Pavyzdžiui, an
tradieniais bus Brooklyne, 
ketvirtadieniais — Queens, 
penktadieniais Bronxe.

Toks kilnojimas reikš kur 
kas daugiau susitrukdymo 
žmonėms, kurie prieš kainų 
lupikus veikia — įteikia skun- 

pasirašytu ; dus, stoja liudininkais.
Prieš tokį kliudymą suval

dyti pelnagrobius tuojau už
protestavo Daniel P. Woolley, 
Kainų Administracijos virši
ninkas šioje apylinkėje ir še
rifas John J. McCloskey, Jr., 
kuriam yra uždėta 
be pravesti kainų 
Prieš tai protestavo 
sias miesto teisėjas 
Curran.

| reikalingi karo mašinų pra-
Kada paskui jį prispyrė Į monėj, bet liga neleidžia dirb- 

ankštumon šeši radio masino-j ti.. .
mis atsiviję policistai, jis juos j Bakaičių sūnus Jonas, buvęs 
irgi daužė, spardė, braižė. Bet; Brooklyno ugniagesių koman- 
visgi policistai jį sulaikė, nu-i doj, dabar tarnauja Dėdės Sa- 
vežė Harlem ligoninėn pirmai Į mo laivyne.
pagalbai, o paskui po sargy
ba vežė i Bellevue. Ambu-
lanse jis vėl apkūlė ginkluo
tus savo sargybinius, nugalėjo

; ir pabėgo. Bet netoli nubėgo.'

cisco konferenciją, nes tokia 
bus vyriausia tema šių metų 
gegužinės pas mus ir visame 
pasaulyje.

Ir, svarbiausia, prašome vi
sus Lietuvių Komunistų Kliu
bo narius jaustis rengėjais šio 
mitingo. Taipgi prašome visus 
kliubo draugus ir prietelius bū
ti talkininkais mitingui 
sinti. , _

Kalbėtojais pakviesti ir pa-Į Sargybinis policistas padavė Į 
sižadėjo Rojus Mizara, 
nas Bimba, Domininkas M. šo-Įvo. 
1 omskas.

Kviečia visus, lauks visų.

—L. K. Kliubo Valdyba

išgar-

Lietuvių Liaudies Teatro 
Vakaras Puikiai Pavyko

Anta-■ signalą ir kiti policistai pribu-| 
Tačiau ir taip tiktai pašo-i 

; vus jam ranką jį vėl iš naujoj 
I suėmė ii- nuvežė jau ne į Bel- 
I levue, bet į artimiausia pasi-

• i taikiusią Knickerbocker ligoni-
“ I ne-

Williams esąs 39 m., 
'nęs 222 W. 146th St.
i Yorke.

gyve-
New

New York o teatrininkai pa
sigamino milžinišką atvirutę ir 
ant jos 1200 teatrininkų pa
sižadėjo valstybės iždininkui 
Morgenthau kooperuoti 7-tos 
Karo Paskolos vajuje.

Tasai teismas prasikaltusius 
Ribinėm kainoms ir kaip kitaip 
peržengusius padorios preky
bos ribas imdavo nagan tuo
jau. Panaikinus tą teismą, 
prasikaltusieji ir kaltintojai 
turės laukti progos trafiko 
teismuose ir ne vienoj kurioj

atsakomy- 
kontrolę.

ir vyriau-
Henry II.

UELP WANTED

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

Balandžio 22-ros popietį 
Lietuvių Liaudies Teatras, va
dovybėje Aldonos šęrtvietytės, 

i statė scenoje trijų veiksmų ko- 
. mediją “Moterims Neišsime- 
luosi.“ Vaidinimas išėjo pui- 

; kiai, tikroviškai. Publikos bu- 
i vo daug. Tai dar kartą paro- 
1 do, kad mūsų žmonės teatrą 
myli.

Juoko iš tikro būta gra-

Vieną iš tų, Stasį Kuzmic
ką, Laisvės vajininka iš She-Į 
nandoah, Pa., Buknys kviečia 
dainuoti. Svečias savo drau
gams aiškinasi, kad jis atvy
kęs kitais reikalais, nepasi-i 
ruošęs dainuoti. Tačiau vis-> žaus, smagus klegesys lydėjo 
tiek užtraukė dainą kitą. Pri-į veik kas sakinį, kadangi tie 
sidėjo brooklyniečiai t...... ..
mėgėjai: Velička, Grabaus-j 
kas ir kiti, o paskiau ir visi.

Taipgi turėjome svečiais 
Laisvės pereito vajaus čampi-i 
jonus vajininkus, Antaną Stri- 
peiką iš Elizabeth ir George ir' 
Helen Kudirkus iš Hillside, N.

dainos sakiniai ėjo kartu su atitinka
mu veiksmu, atrodė tikru prie
tikiu.

O prietikių ten tikrai būta, 
įsivaizduokite sau 
matėte), 
Stasė ir 
duktė iš 
kaip reikia, padorios, šventai 
tiki, kad jų vyrai jas už die
vaites laiko, be galo, be kraš-

kad dvi 
Milė — 
stuomens

(kurie ne- 
žmonelės, 

motina ir 
ir liemens

Tai jau trečiu kartu grįžo į 
ligoninę klifsaidietis Kazys 
Steponavičius. Ligoninėje jam 
■teko išgulėti daugiau kaip še
šis mėnesius. Prieš Velykas 
jam nupjovė iki kirkšnies kai
riąją koją, bet dešinėji koja 
irgi neduoda ramybės; dieną

PASTOVŪS DARBAI
Su Pokarine Ateičia

Daliai laikui ar pilnam laikui darbai vy
rams ir moterims prie serai mokamo 
darbo, pavyzdingoj skalbykloj Brooklyne. 

Kasykite, telefonuokite ar ateikite 
asmeniškai pasitarimui.

Pilgrim Laundry, Inc.
1102 Prospect Avenue

Brooklyn 18, New York
Tel. SOUTH 8-4567.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės.

Kasdien Turime Karštų
Užkandžių

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius

VELTU! ŠERMENINĖ i
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom i 

ir kitkam,
231 BEDFORD AVENUE i

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Nupiešiam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

VALANDOS:
A

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
v

PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS 
Atdara kas dieną ir naktį apart sekmadienių. 

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVK BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

su mumis'
pramogo-į

mūsų ge-

G. Waresono.

jos yra iš 
dirbusių

Bet kada 
po darbš-

Dikčiai mielų svetelių turė
jome, bet dar daugelio pasi
gedome. Gal būt turėjimas pa-; to myli. Gi čia išsiaiškina, kad 
keisti dieną tūliems neleido jie prisilaižinėja prie kitų, 
pribūti. Tačiau laukiame ir ti
kimės, kad jie bus 
ateities darbuose ir 
se.

Vaišes pagamino
ros gaspadinės: Josefina Au- 
gutienė ir Ona Malinauskienė, 
prigelbstimos 
Tiesą pasakius, jos irgi turėjo
būti prie vaišinamųjų stalo, 
ne vaišintojų, nes 
grupės daugiausia 
mūsų pramogose, 
pasidairai aplink
čiuosius žmones, retai rasi ne
dirbusių. Tad kam nors iš 
daug dirbusių tenka ir vėl pa
dirbėti. P. Bukniui pareiškus 
padėką toms mūsų vaišinto
joms, svečiai savo padėką pri
dėjo entuziastišku plojimu.

Geras Laisvės kaimynas 
Juozas Juškauskas padovano
jo bačką alaus, o Mike Sapie
ga, iš New Yorko, apdovano
jo alum bonkutėse.

Vacius Senkevičius 
Nesveikuoja

Jau per tūlą laiką nusiąkųs-

Arba persistatykite sau vy
rų, Alberto ir Alpio nelaimę. 
Jie taip puikiai buvo susipla
navę vardan svarbių reikalų 
aplankyti gražuolę aktorę, bet 
pasijunta, kad jų žmonelės 
nusimano daugiau apie jų rei
kalus, negu jie tikėjosi, šok
dinamos “per virvutę“ mote
rys juos nuveja nuo vieno me
lo prie kito ir ant kelių. O dar 
aršiau, kada net ir ta gražuo
lė, iš keršto, kad Al pis ne jai 
vienai, prisideda prie anų 
dviejų moterų tuos vargšus 
pamokyti.

Stasės, anot jos vyro, tikrai 
“raganiškai” įdūkusios, pasi
ruošusios vyrą ir žentą pamo
kyti pačios ir uošvės rolę tik
rai valdoniškai atvaizdavo Ju
lija Stankaitienė. Jos dukters 
Milės rolėje gana gerai vaidi
no Anelė Ventienė.

Alberto, tėvo (kurio jau be
veik gaila, kad jis savo žiloje, 
bet karštoje meilėje iš visų pu
sių apsigauna) rolę įspūdin
gai vaidino Jonas Juška. Alpio 
(kitu vardu vadinamo irgi Al
bertu) puikiai vaidino Jonas 
Lazauskas. Jis, kaip sakoma,

davęs silpna sveikata, Vacio- norėjo išeiti per balą sausas— 
vas Senkevičius pereitą šešta- r ’ -1 
dienį nebepajėgė išdirbti die
ną, nuėjo namo ilsėtis. Iš pra
džios šios savaitės taipgi ne
dirba, neturi gana spėkų. Eis 
ligoninėn nuodugniai ištirti ne
sveikatos priežastis ir j ieško
ti būdo pataisyti sveikatą. 
Senkevičiui atitrūkus nuo dar
bo, Laisvės spaustuvė, ir be to 
turėjusi didelį nedateklių dar
bininkų, likosi dar daug bied- 
nesnė.

tik biskį pasimeilinti pas sve
timą ir nepamiršti pačios. Bet 
iš to turėjo be galo daug strio- 
ko ir prasikalto abiem.

Tos visų vyrų nelaimės apa
čioje arba pamate buvo gra
žuolė Zosė, aktorė. Ją artistiš
kai vaidino Aldona šertviety- 
tė, kuri taipgi dirigavo veika
lo perstatymui ir grimiravimą. 
Ji labai įtikinančiai atvaizduo
ja jauną, įtaiga į vilioklės, ža
vios aktorės laipsnį pašokusią

Grabauskas atlieka 
direkto- 
Jis sta- 
iš buto 

jis pats

tarnaites

mergšę, prie kurios vyrai 
skrenda, kaip bitės prie avilio 
ir kuri turi smagumo iš jų vi
liojimo, taipgi gana apmaudo 
drįsusioms jos didybei prasi
kalsti. Bet iš to viso ir jinai tu
ri bėdų, o publika juokų.

Aplink žvaigždes, žinoma, 
sukasi dar jų palydovai. Tos 
rolės, mano manymu, irgi at
liktos gerai, prisidedančiai 
prie bendro vaizdo.
* Juozas Byronas gerai" vaidi
no Alpio draugą Joną, kuris 
gelbėjimu savo draugui jo 
šelmystėse prasikalsta abie- 
jiems — jo moterims ir jam 
pačiam, nors jo vardą, net į 
narsuolius iškelia.

Petras
tikrai paneigto teatro 
riaus rolę pagirtinai, 
čia galva išmušamas 
panelės Zosės, kurią 
iškėlė kaipo artistę.

Adelė Rainienė,
rolėje, motiniškai, bet veltui 
stengėsi privaldyti panelę Zo
sę jos pačios labui, bet bene 
ponai kada tarnų klausė.

Jonas Rušinskas, Zosės tar
no Marčiaus rolėje, turėjo tik 
kelis žodžius, bet jų tone mo
kėjo išreikšti savo vyrišką už- 
vydą, kad visas svietas prie 
panelės lenda ir pasipiktinimą 
jos dykavimu.

Kazys Yuknys tinkamai at
vaizdavo Zosės sužadėtinį 
Liudviką, kuriam dėl turto pa
žadėtą meilę reikią su revol
veriu saugoti.

Iš to paviršutinio apsklem- 
bimo komedijos turinio ir jos 
aktorių bus numanu, dėl ko 
buvusieji svečiai iš apylinkių 
ant vietos apstojo Liaudies 
Teatro veikėjus ir aktorius 
klausinėti, ar dar jie galėtų 
suvaidinti kur kitur? Kokios 
būtų sąlygos? Svečių po vieną 
kitą buvo iš Bayonne, Eliza
beth, grupė iš Great Neck, 
Kuzmickas iš Shenandoah ir 
gal dar iš kur kitur, negi vi
sus pamatysi.

R. Mizara pertraukoje pa
sakė trumpą, atitinkamą kal
bą. Pirmininkavo J. Gužas.

Greta veiksmų scenoje, prie 
teatro yra ir nematomų darbų.

Scenos įrengime su šertvie- 
tyte darbavosi Adelė Rainienė, 
Juozas Byronas, Kazys Yuk
nys, George Waresonas. Biz- 
niškąja vakaro puse rūpinosi 
Gužas, šeimininkystėje ir ki
tuose darbuose jam talkino 
Gražienė, Rušinskienė, Bukriie- 
nė, Bovinienė, Grubis, Kasmo- 
čius, Kuraitis, šokiams grojo 
J. Stuko grupė.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

OFICIALIS IDS OPTIKAS
OPTICAL CO.
UNION SQ. 

147 FOURTH AVE. 
Arti 14th St.

Akis Ištiria
GYDYTOJAI 

100 ntioš. unija žapoj 
Telcf.: GR. 7-7553

< 2539 Woodward Avenue 
DETROITE: ( 602 Hofmann Bldg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

F otografas
Traukiu paveikslus familijų, ves- 

grupių ir pavienių.
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.

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn

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

Tel. ’GLenmore 5-6191

tuvių, kitokių

F. W. Shalins
(8IIALINSKA8)

Funeral Home

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

PRIEINAMOS KAINOS

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN G, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotifVes

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Patogiai ir gražiai 
Įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Nedė- 
liomis atdaras nūo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y
Blokas nuo Hewee St. eleveiterio stoties. TeL EVergreen 4-9508

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką pramisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas “Green Star Bar and Gri'V’ nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 
ho h

159 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

Persodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.

Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 
Bulovą, Benrus, Gruen, Longines, 

Jules, Jurgensen.

VEM THIN RYTHM...
movement Smartly ityled yellow

•aU MU mm . . . . . . $1171

ROBERT LIPTON
701 Grand St
Tel. ST. 2-2173

Jeweler 
Brooklyn, N. Y. 

ATDARA VAKARAIS.




