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Savo brandžioj kalboj, sa
kytėj Gegužės Pirmąją, Stali
nas gražiai apibūdino vokiškų 
karininkų “didvyriškumą.“ Jie 
“didvyriai” ten, kur reikia 
šaudyti, žudyti beginklius ci
vilinius gyventojus; jie “did
vyriai“ ten, kur nesutinka did
vyrių. Ir Stalinas privedė se
kamą žmonių posakį:

“Atsistojęs prieš avį, jis — 
didvyris. Bet atsistojęs prieš 
didvyrį — jis pats avis.”

Vokiški karininkai buvo did-1 
vyriai Francijoje, 
je, Belgijoje, kur karinome- i 
nėms vadovavo, pardavikai,j 
bailiai. Bet kai jie susitiko' 
tikruosius d i d v y rius Rytų 
Fronte, jie patys patapo bai-r 
liais.

Lietuvių tautos atstovai bu
vo susirinkę į konferenciją 
Maskvoje. Jie išleido atsišau
kimą į Lietuvą, į pasaulio lie
tuvius, į visą pasaulį.

Jie pareiškė visam pasau
liui, kad lietuvių tauta nežus, 
kad Lietuvos žmonės kovoja ir 
kovos, iki jie ir vėl bus laisvi, 
iki naciški okupantai bus iš 
Lietuvos išvyti.

Savo sveikinime Stalinui 
konferencija primena, kaip 
lietuvių tauta seniau per 
šimtmečius didvyriškai mušė 
užpuolikus kryžiuočius.

“Tuomet,” sako Stalinui 
sveikinimas, “Lietuvos žmonės 
išgelbėjo savo kraštą savo did
vyriškomis pastangomis. Kitą

einant išvien su rusais ir len
kais, lietuviai galutinai nuga
lėjo vokiečius Žalgirio mūšyje, 
kuris pasiliks garsus per am
žius.**

Konferencija priėmė sveiki
nimus ir padrąsinimus ir 
mums, Amerikos lietuviams!

Mes užtikriname mūsų bro
lius, kovojančius su ruduoju 
žvėrimi, kad mes bandysime 
savo pareigas atlikti šimtu 
nuošimčių!

Čikagos menševikų galvo
čius prikaišioja man, kam aš 
pernai Gegužės Pirmąją rašęs 
už taiką, o šiemet už karą.

Pasaulio darbo žmonės Ge
gužės Pirmąją mini kaipo 
tarptautinę šventę, tarptautinę 
dieną, per virš pusę šimto me
tų. Per tą visą laiką Gegužės 
Pirmąją buvo keliami taikos 
obalsiai.

šiemet bus pirmas kartas, 
kai Gegužės Pirmąją pasaulio 
darbininkai ir bendrai visi 
darbo žmonės stovi už kara. 
Kodėl ? Aiškinti nereikia. Kas 
jau kas, bet Čikagos menševi
kų tūzas turėtų tą suprasti.

Pernai Gegužės Pirmąją 
Amerika nebuvo užpulta, o 
šiemet ji yra kare; ji tapo už
pulta fašistiškų plėšikų.

Pernai Gegužės Pirmąją 
Lietuva nebuvo užpulta, o šie
met ji yra okupuota rudojo 
žvėries.

Pernai Gegužės Pirmąją So
vietų Sąjunga nebuvo užpulta, 
o Šiemet ji veda žūtbūtinę ko
va su fašizmu.• t

Šis karas patapo visiškai 
.skirtingas nuo pirmesnių karų.
Šis karas yra žmonių karas.
Šis karas yra pavergtų tautų 
karas prieš pavergėjus, šis ka
ras yra laisvę mylinčių tautų 
karas prieš juodąjį bestiją.

Jeigu žmogus negali atskir
ti to, kas yra šiemet, nuo to, 
kas buvo pernai, tai jis privalo 
turėti reikalo su gydytoju. Ir 

•greičiau!

Tūli - Brooklyn© tautininkai 
didžiuojasi, būk Laukaitis lai
mėjęs SLA prezidento vietą. 
Kiti tautininkai sako: Nesidi
džiuokit per anksti, nes dar 
gali būti . . . “pafiksyta.”

Gal jie žino,’ką kalbą, nes 
gerai savuosius pažįsta.

LATCViŽC ANTRAŠAS: 427 LORIMER STREET
ZY1O V U.O Telefonas STagg; 2-3878

KVOJ, ŠAUKIA SUMUŠT NACIUS 
IŠLAISVINT LIETUVĄ

i Korp.AukaMedikalei RAD0 58,000 KARIŲ 
i Sovietų Pagalbai

Maskva^ bal. 29, TASS.—| žygius Lietuvos partizanų, 
IIollandijo-[Lieįuvių tautoj

;susirinkę Maskvoje bal. 26 
Id., atsišaukė į lietuvius vi- 
: suose kraštuose grumtis 
.prieš hitlerinę Vokietiją ir 
pasiuntė sveikin 
nui, pasižadėdąmi 
kol vokiečiai 
taps išvyti laukan. Susirin
kimo eiga ir kalbos buvo 
skleidžiama per Maskvos 

■ radiją.
Tarp kalbėtoji 

lleckis, pirminin 
Į Lietuvos Respuįlikos Aukš
čiausios Tarybos; Raudono
sios Armijos generolas lei
tenantas Vitkauskas; direk
torius Dotnuvos Lauko Ur
kio Akademijas, profeso
rius Jonas Krikščiūnas; 
Lietuvos Tarybų Respubli
kos švietimo viįe-komisaras 
Žiugžda, ir Lietuvos Kojnu- 
nistų Partijos 
miteto sekreto 

! šas.
SVEIKINIMAS AMERI

KOS LIET
Susirinkimas 

specialį sveikin 
kos lietuviams, 
kovą dėl išsilai 
rią veda lietuvi 
sirinkime buv( 
keli pareiškimai nuo lietu
vių organizacijų iš Jungti
nių Valstijų.

Savo atsišaukime į lietu- 
į vius susirinkimas šaukė iš- 
;vien kovot prieš hitlerizma, 
pareikšdamas, 
gimtoji mūsų 
kiekvieną patriotą pagal jo 
veiklumą kovoj prieš hitle- 
riečius įsiveržėlius, 
partizanų kov 
sišaukimas, — 
.vystyta į visaftautini lietu
vių karą prieš 

Atsišaukimai 
spartų išsivyįtymą Lietu
vos pramonėj ir kultūros, 
pažangos ūkininkų būklėje 
ir bendros lietuviu gerovės 
prie Tarybų valdžios, o iš 
antros pusės, parodė, kokį 
alkį, priespaudą ir išnaudo
jimą lietuviai! kenčia nuo 
vokiečių. Buvo pabrėžta is
toriniai Lietuvos pasiprieši
nimai vokiečių bandymams- 
plėtotis toliaū į rytus, Lie
tuvos kaštais.

JUSTO PALECKIO 
KAtBA

Pirmininkas Paleckis* sa
vo kalboj nupiešė baisingą 
paveikslą vokiečių fašistų 
viešpatavimo Lietuvoje. 
Kiekvienas kelias, kuriuom 
ėjo įsiveržėliai, yra atžymė
tas sudegintais kaimais, sa
kė jis. Masiniai žmonių šau
dymai, Ynote 
lietuviu nuosavybės plėši
mai, tai paprasti dalykai 
šiandien Lietuvėje.

GENEROLO VITKAUS-
• KO

Generolas Vitkauskas kal
bėjo apie didvyrišką ir 
svarbų vaidmenį, kurį lie
tuvių kariuomenė suvaidi
no laimėjimuose Raudono
sios Armijos pergalių. Ki
ti kalbėtojai pranešė apie

atstovai, I kovojančių užnugarėje prie
šų linijų, ir apie karinę ro
lę Lietuvos moterų.
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GEN. V. VITKAUSKAS

ŽIUGŽDOS PAREIŠKI
MAS v APIE LIETUVOS

MOKYKLAS PRIE TA
RYBŲ IR DABAR

Švietimo’-Vice - komisaras 
Žiugžda, kalbėdamas apie 
to komisariato nuveikimus 
per vienus metus Tarybinės 
santvarkos, tarp kitko, sa-

“Visa Lietuva buvo ap
tiesta tinklu pradinių, vidu
rinių ir amatinių mokyklų. 
Aukštesnės mokslo įstaigos 
pasidarė prieinamos žmonių 
dauguomenei. Buvo įkurta 
U e tu vos Tarybų Respubli
kos Mokslų Akademija ir 
-sudaryta palankios sąlygos 
plitimui literatūros ir meno. 
Barbarai hitleriečiai sunai
kino. tuos didžius pasieki
mus ir vis dar tęsia savo 
naikinimo darbą.”
PREIKŠAS PARODO NA

CIŲ PLĖŠIKŲ DARBUS 
LIETUVOJE

Lietuvos Komunistų Par
tijos sekretorius Preikšas, 
be kitko, sakė:

“Tarybinė santvarka pa- 
liuosavo tautinį Lietuvos 
ūkį nuo visų pančių ir suA 
tvėrė visas sąlygas, reika- 
lingąs greitam jo kilimui ir 
pažangai. Skaičius pramo
nės darbininkų Lietuvoje 
daugiau kaip keturis kartus 
padidėjo. Nedarbas tapo vi
siškai panaikintas. Pastū- 
mėjimas pirmyn pramonės 
plėtojimosi paakstino ir vi
sas kitas ūkio sritis ir su
darė pastovų pagrindą me
džiaginiam ir kultūriniam 
lietuvių tautos progresui.

“Bet per 10 mėnesių kru
vinos hitlerinės okupacijos 
tapo išplėšta iš Lietuvos 
žmonių tie didieji pasieki
mai. Hitleriečiai užkorė lie
tuviams badą. Jįe išgabeno 
maistą ir -kitus reikmenis į 
Vokietiją, išsamiai apiplėš- 
dami lietuvius gyventojus. 
Bet nepavyks hitleriečiams 
pavergt ar išnaikint lietu
vių tauta. Ištikimi padavi
mams didvyriškos savo pra
eities ir vadovaujami di
džiojo Stalino genijaus, lie-

tuviai pakilo kovon 
vokiečius įsiveržėlius.”
LIETUVIŲ ATSTOVŲ SU

SIRINKIMO SVEIKINI
MAS STALINUI

“Šiomis sunkiomis ir ryž
tomis dienomis švento So
vietų žmonių tėvyniško ka
ro prieš vokiečius fašistus 
įsiveržėlius, mes, lietuvių 
tautos atstovai, suėję susi- 
rinkiman didvyriškoje Mas
kvoje, siunčiam jums, drau
ge Stalin, karštus sveikini
mus !

“Išmintingoje jūsų vado
vybėje ir su parama Sovie
tų Sąjungos tautų, jaunoji 
Lietuvos Tarybų Respubli
ka pačiais pirmaisiais me
tais savo gyvavimo įstojo į 
kelią audringai smarkios 
pirmyneigos visame politini 
niame, ūkiniame ir kultūri-l 
.niame lietuvių tautos gyve
nime. Vokiečių fašistai, pa- 
salingai įsiverždami į mūsų i 
gimtinę, nukirto laimingą, 
ramų lietuvių gyvenimą ir 
atnešė mums didžius var
gus ir sielvartus. Hitleri
niai banditai išpūsti j o mūsų 
šalį ir išplėšė tūkstančiams 
lietuvių namus, šeimas ir 
gyvybes.

“Tai jau ne pirmą kartą! 
mylintiei laisvę lietuviai pa
tiria baisenybes tų žvėriškų 
priešų — vokiečių įsiveržė
lių. Vienu laikotarpiu nuož
mi ir atkakli žūt-būtinė ko
va tarp Lietuvos ir vokiečių 
kryžiuočių ir kardininkų, — 
šiandieninių imperialistinių 
grobikų bočių, — tęsėsi per 
.du šimtmečius be paliovos. 
Tada lietuvių tauta didvy
riškomis pastangomis išgel
bėjo savo šalį. Kitą kartą, 
vadovybėje Vytauto ir ben
dradarbiaujant rusams ir 
lenkams, lietuviai galutinai 
sumušė vokiečius Žalgirio 
mūšiuose, kurie liksis gar- 

I sūs per amžius.
“Lietuvių tauta yra pilna 

nepalenkiamo pasitikėjimo, 
kad ir dabar vokiečiai taps 
sumušti, kaip kad buvo <500 
metų atgal. Šis pasitikėji
mas rymo ant Sovietų Są
jungos galybės, ant didžio 
draugingumo broliškų so-l 
vietinių tautų, ant didvyriš-l 
kos Raudonosios Armijos, 
kuri jūsų vadovybėje dau
žo vokiečius banditus. Mes 
pareiškiame jum nuoširdžią 
meilę ir tvirtą, nepajudina
mą pasiryžimą, dar atkak-! 
liau ir kiečiau kovot prieš 
tuos aršiausius visos žmoni
jos priešus — vokiečius įsi
veržėlius.

“Gimtinėje mūsų šalyje, 
užimtoje fašistinių barbarų, 
narsūs lietuvių partizanai 
neduoda okupantams ramy
bės nei dieną nei naktį, kirs-l 
darni smūgius užnugarėje 
priešų linijų ir be gailesčio 
naikindami juos. Tų drąsių 
lietuvių tautos sūnų negali 
sulaikyt mirties bausmės, 
taip dažnai skiriamos voh 
kiečių Teismų,’ puikiausiem, 
Lietuvos sūnums ir dukte
rims.

1 New York/—Jungtinių!
j Valstijų Plieno Korporacija i 

paaukojo 75 tūkstančius do
lerių medikalei pagalbai so-j 
vietiniams kovotojams prieš! 
nacius. 1

Nuo geg. 7-tos d. prasi-1 vokiečių ____ ________________
deda vajus sukėlimui sesių .fronte ii sunaikino 248 na- Qfgpcjyyj^ kaip rašo sovieti- 
milionų dolerių medikalei cių orlaivių per tą mėnesį nes kariuomenės laikraštis 
Sovietų paramai. Leningrado srityje. “Raudonoji žvaigždė.”

_ ““T-, ”1Tv SOVIETŲ BALTIJOS LAI-į Paskutiniu atveju sovieti-
Japonai Sakosi Užėmę i vynas nuskandino

447 NACIŲ LAIVUS
Vienas tik Raudonasis

Baltijos Jūrų Laivynas nuo 
karo pradžios iki šiol nu
skandino 447 vokiečių lai-

New Delhi", Indija. — Ang- vus, tame skaičiuje vieną
lų kariuomenė pasitraukė 10 didi karo laivą, vieną šar- 
mylių į pietus nuo Mandalay | vuotlaivj, 16 naikintuvų, 18 
ir apie 50 mylių į šiaurius nuo 
to miesto. .

Kuibišev, SSRS. — Vien torpedlaivių ir 114 trans- 
balandžio mėnesi raudonai’- Pol’to laivų su kariuomene, 

Imiečiai užmušė bei pavojin- ir amunicija. _ _
igai sužeidė 58 tūkstančius keitami smūgiai

tik Leningrado pag.lk;J pavasJarinę‘ vokie<^

Mandalay Miestą
Tokip. — Japonai skelbia, 

kad jie už’ėmę Mandalay, 
Burmos sostamiestį.

Iniai bombininkai centrali- 
'niame fronte sunaikino tris 
nacių traukinius su kariuo
mene, sudaužė dvi svarbias 
vokiečių karo štabų buvei
nes ir vieną didelę jų karei
vinę (kazermę). Naciai per 
dvi dienas vilko lavonus sa
viškių užmuštų iš tos karei
vinės.

Vokiečiai Sušaudę
Chinai Apmušė Japonus 30 Prancūzų ’ • •

Chungking, Chinija. ■— Chi-! 
nai Barnioje atmušė japonus: 
i šiaurius nuo Lashio miesto, j 
1,350 japonų liko užmušta ir į Švedijos, kad 
sunaikinta šeši jų tankai.

Didžiulė Oro Nelaimė
Salt Lake City, Utah. >— 

Per lietingą audrą naktį, ke
leivinis United Airlines orlai
vis sudužo į Ensign Peak kal
ną. žuvo visi jame buvę žmo
nes — 14 keleivių, du lakūnai j 
ir orlaivio šeimininkė.

Oficieriy
Maskva. Pranešta iš 

naciai sušaudė 
j <30 francūzų oficierių už tai, 
kad jie padėję pabėgt gar
siam Franci jop generolui be
laisviui, II. II. Giraud’ui iš 

:Koenigsteno kalėjimo, Vokie
tijoj. . .. ; ’

REGISTRACIJA ęUKRAUS 
PIRKIMUI

New York. — Nuo šio pir- 
įmadięnio iki ketvirtadienio, 
I įimtinai, Didžiojo New York o 

Washington. — B i r ž e i y j: gyventojai privalo užsiregis- 
pradės šaukt armijon 36 ikijjruoti viešose mokyklose gavi- 
44 motų vyrus. mui cukraus pirkti.

“Šiapus fronto linijos, 
‘tūkstančiai mūsų tautos sū
nų eilėse Raudonosios Ar
mijos kartotinai parodė be
baimę narsą ir drąsą mū
šiuose, gindami Sovietų že
mę nuo žiaurių įsiveržėlių. 
Kareiviui, komandieriai ir 
politiniai darbuotojai lietu
vių kariuomenės tautinių 
dalinių yra pilni pasiryžimo 
išlaikyt garbingus padavi
mus didvyriškų savo prabo
čių kautynėse prieš vokie
čius įsiveržėlius.

Mes žinome, drauge Sta- 
kad mes laimėsime, nes

Teisybė yra mūsų pusėje, o 
jėga taip pat.. Karo sunke- 

inybės negąsdina mūsų, bet 
.tiktai užgrūdina mus, kaip.

u

tin,

“Tegyvuoja laisva Tary
binė Lietuva! Tegyvuoja di
džioji Sovietų Sąjunga — 
broliška Sąjunga laisvų Ta
rybinių Respublikų! Tegy
vuoja didvyriška mūs Rau
donoji Armija ir Raudona
sis Laivynas! Tegyvuoja 
Stalinas — 
ateinančios 
galės, kuri sprendžia 
žmonijos likimą!”

organ ižu o toj as 
didžiosios per- 

visos
4

Gen. MacArthur Prašo 
Cigaretų Savo 

Kareiviam
Paterson, N. J. — Wright 

orlaivių darbininkai sudėjo 10 
tūkstančių dolerių dovanų ge
nerolo MacArthuro kariuome
nei Australijoj. MacArthur,, 
per kablegramą dėkodamas 
jiems, prašo už visus tuos p(į ’ 4 1 
nigiis nupirkt ir atsiust eiga- 
retų jo kareiviams.

r

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Washington. — Per keturis 

pirmuosius mėnesius karo 
tarp Japonijos ir Amerikos vi
so žuvo 2,991-nas šios šalies 
jūreivis; nežinia kur dingo 2,t 
495 ir buvo sužeista 907.

Allahabad, Indija. — Visos 
Indijos Kongreso Partija nu
tarė tik hoikotuot japonus, o 
ne ginklais kovot prieš juos, 
jeigu japonai įsiveržtų Indi
jon. •

London. — Sovietų kariuo
menė įlenkė vokiečių linijas 
ties Briansku, Oriolu ir Kurs
ku.

LeningradoLondon.
fronte raudonarmiečiai užmU 
ša po 1,000 nacių per dieną.

i

f.

L 'į i
’ VU

Maskva. — Praeitą penkta
dienį Sovietai sunaikino 47 
vokiečiu orlaivius; savo nete
ko 12. ‘

Tokio. — Jungtinių Tautų 
submarinas nuskandino Japo
nijos garlaivį, “Calcutta Ma
ru,“ arti Japonijos.

Radijo Paveikslai iš Lie 
tuvių Susirinkimo Mas

kvoj Bus “Laisvėj”
“Laisvė” gavo radijo fo

tografinių paveikslų iš lie
tuvių tautos atstovų susi
rinkimo Maskvoje. Tos per 
radiją atsiųstos fotografi
jos vaizduoja pati susirin- • 
kinią ir patiekia paveikslus 
Tarybų Lietuvos prezidento 
Paleckio, generolo Vitkaus
ko ir kitų dalyvių.

Šie paveikslai neužilgo 
i bus “Laisvėje” išspausdin

A
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ŽODIS

JUSTAS PALECKIS, 
Tarybų LLietuvos Prezidentas
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J. Stalino Pareiškimas Gegužės 
Pirmąja

Gegužės Pirmąją Juozas Stalinas, So
vietų Sąjungos premjeras, padarė pa
reiškimą žmonėms ir kariuomenei. Sta
linas, kaip jau visas pasaulis gerai žino, 
nemėgsta daug kalbėti ir dažnai kalbėti; 
Per virš dešimts karo mėnesių jis sakė 
viešas kalbas arba darė viešus pareiški
mus tik penkis sykius. Bet kai jis ką 
pasako, jo kiekvienas žodis yra “savo 
vietoje,” jo pareiškimus ne tik skaito, 
bet studijuoja šimtai milijonų žmonių vi
same pasaulyje. Stalinas kalba, mat, ne 
tam, kad ką nors “nublofinti,” ką nors* 
apgauti, bet tam, kad pasakyti tikrą tie
są, kaip ji yra, nors ta tiesa kartais gali 
būti labai nesmagi.

Ir šitame savo pareiškime Stalinas pa
brėžė vieną džiūginančiausių žinių, bū
tent: Raudonoji Armija šiandien yra sti
presnė, negu ji buvo karo pradžioje, o 
priešo armijos šiandien yra silpnesnės, 
negu jos buvo karo pradžioje!

Kitas labai svarbus dalykas, tai tas, 
kad Raudonoji Armija turi puikiausių 
ginklų; pati Sovietų liaudis gamina gink
lus. ir dalis ginklų plaukia iš Amerikos 

rir Anglijos — jų pristatymas vis didėja, 
Vienintelis ’dalykas, kuris raudonarmie- j 
Čiams tenka atlikti: išmokti tuos gink
lus puikiausiai naudoti. Ir Stalinas, kai
po šalies premjeras, kaipo krašto apsau
gos liaudies komisaras, įsako visai Rau
donajai Armijai: Naudokite tuos gink-" 
lūs ir galutinai sumuškite vokiškus na
cius 1942 metais, nepaliekant nei vieno 
to kirmino Sovietų Sąjungos žemėje!

Partizanai Graikijoj
x Anglijoj gavo pranešimų, kad nacių 

pavergtoj Graikijoj smarkiai plečiasi 
partizanų veikla.. Graikų partizanų ar
mija iš 5,000 žmonių, išilgai Bulgarijos 
šieną, pradėjo naujas kovas. Pirmuose 
susirėmimuose partizanai užmušė kelis 
šimtus fašistų kareivių.

Partizanų būriai veikia ir kitose Grai
kijos dalyse ir net Creta saloj. Yra da
vinių, kad Balkanų tautų partizanai ruo
šiasi prie smarkaus veikimo prieš fašis
tus. Jugoslavijos partizanų vadas gene
rolas Draja Michailovich išleido tuo rei
kalu atsišaukimą ir visus gyventojus 
šaukia į pavasario ofensyvą.

Graikijos valdžia užsieny j gavusi pra
nešimų, kad smarkūs partizanų būriai 
veikia išilgai Seres, Drava upes ir Ma
kedonijoj. Partizanai ardo traukinių bė
gius, traukinius nuleidžia į pakalnes, 
sprogdina tiltus ir, kenkia industrijai, 
kuri gamina nacių armijai reikmenis.

Sakoma, kad Graikijos partizanų bū
rius organizuoja ir vadovauja jiems eilė 
buvusių armijos oficierių, kurie, matyt, 
kaip nors pasiekė savo šalį. Kada taip 
įsitraukia į kovą Balkanų tautos, kada 
energingai kaunasi Sovietų Sąjungos 
Raudonoji Armija ir nacių okupuotuose 
plotuose partizanai, tai susidaro labai 
prielankios sąlygos Anglijai -ir Jungti
nėms Valstijoms atidaryti Antrą Frontą 
Franci j o j, Norvegijoj, Belgijoj ir net da
ryti diversijas Italijoj.

Tiesiog sunku įsivaizdinti, kodėl Ang
lija laiko ant savo salų be jokio užsiėmi
mo apie keturis milionus armijos, gerai 
išlavintos ir Amerikos ginklais apgin
kluotos? Nors Anglijos liaudis kietai rei
kalauja Antro Fronto, nors Anglijos val
džioj girdisi už jį balsų, bet praktiško 
veikimo vis nėra. O tas juk tik užtęsia 
karą, kas pareikalaus daugiau gyvasčių 
ir turto iš Apvienytų Tautų.

STALINO PAREIŠKIMAS 
PIRMAJAI GEGUŽES

4

(Pabaiga iš šeštadienio numerio)
Sovietų Sąjungos veiksmai paskutiniu laikotarpiu su

stiprėjo ir buvo geriau suorganizuoti, negu pirma. Tai ne 
pripuolamas dalykas, jog po laikinų pralaimėjimų, ku
riuos turėjome per pasalingą ųžklupimą iš niekšiško prie
šų imperializmo pusės, Raudonoji Armija perėjo iš veik
laus apsigynimo į sėkmingą ataką prieš priešų jėgas.

Tatai įvyko; ir ačiū Raudonosios Arhiijos pasiseki
mams, šis tėvyniškas karas įgijo naują pobūdį, tokį po
būdį, kur sovietinė žemė yra apvaloma nuo hitleriško 
brudo. Tiesa, Raudonoji Armija, atlikdama šį istorinį 
uždavinį, kovojo sunkiose sąlygose žiaurios ir sniegingos 
žiemos.

O vis dėlto ji turėjo didžių pasisekimų ir, paėmus ka
rinių veiksmų iniciatyvą į savp rankas, Raudonoji Armi
ja keliais atvejais skaudžiai sumušė vokiečių fašistų ka
riuomenę ir privertė juos pasitraukt iš didelės dalies so
vietinio ploto. . j

Suiro fašistų planai, kur jie tikėjosi panaudot žiemą 
poilsiui. Raudonoji Armija, žygiuodama pirmyn, sunai
kino milžiniškus kiekius priešų kariuomenės jėgų ir tech
nikinių įrengimų. Ji privertė vokiečius statyt veiksniau 
atsarginius jų kareivius, ištraukiant juos iš bazių, kur 
jie buvo laikomi pavasariui.

NEAPKĘST PRIEŠO!

Hitlerio generolas saistančiam savo kareiviui Rytų 
Fronte: 'Kodėl tu, Šule, taip susitraukęs!. . .”

Estonija Tęsia Kovą 
Prieš Fašistus

Vienas svarbus dalykas, ką Sovietų 
Sąjungos kovotojai jau išmoko, jie išmo
ko priešo neapkęsti. Nes be pilnos prie
šo neapykantos žmogus negali gerai ka
riauti. Priešas, vokiškas nacis, išmokė 

, tarybinius kovotojus kaip jo neapkęsti. 
JisHšmokė savo baisiais žiaurumais, at
liktais užimtuose kraštuose.

Stalinas pasakė savo krašto, tarybinių 
• respublikų žmonėms ir visam pasauliui, 

kad Sovietų Sąjunga netrokšta jokių te
ritorijų, jokių kolonijų. Ji nori tupėti 
tik tai, kas jai priklauso, kas yra Sovie
tų Sąjungos, kas buvo Sovietų Sąjungos 
karo pradžioje. Štai jo žodžiai:

“Draugai! Mes kariaujame už savo ša
lį! Mes neturime tikslų užgrobti sveti
mas teritorijas arba užkariauti svetimus 
žmones. Mūsų tikslas yra aiškus ir gar
bingas. Mes norime išlaisvinti tarybinę 
žemę nuo vokiškų fašistinių bestijų. Mes 
norime išlaisvinti mūsų brolius ukrainie
čius, moldavus, bielorusus, lietuvius, lat
vius, estus ir karelus iš išniekinimų, ku- 

! riuos vokiški bestijos ant jų antdėjo/’
Kaip tuos vokiškus fašistinius bestijas 

nugalėti? Stalinas pasako be jokių dide
lių ceremonijų. Jie turi būti iki pasku
tiniojo išnaikinti! Raudonoji Armija ne
privalo tam gailėtis ginklų nei amuūici- 

, jos. “Nešykštekit kulipkų kovoje su sa
vo priešu,” pabrėžia tautų vadas kovoto
jams. Ir “po nenugalima Didžiojo Leni
no vėliava mes žygiuosime į pergalę!”

Šitaip Sovietų Sąjungos tautų vadas 
pareiškė kovojančiai liaudžiai Geg 
Pirmąją. Neslėpdamas priešo stipry 
jis žiūri į ateitį su viltimi, optimistę

|Aiškuį priešas irgi nesnaudžia. į 
vokiški užpuolikai, tiek jų talkininkai — 
italai, rumunai, vengrai, slovakai, suo
miai, ispanai ir francūziškį fašistai mo
bilizuos visas pajėgas ir bruks jas į Ry
tų Frontą. Mūšiai bus toki, kokių pa
saulis dar hera matęs!

Ir čia mes grįžtame prie mūsų “stenos 
temos:” Kad palengvinti garbingai Rau
donajai Armijai, kad užtikrinti visišką

įžės 
bes, 
?kai.

Kaip Kanadiečiai Balsavo ‘Taip
“Liaudies Balsas” (iš geg. 1 d.) pa

duoda įdomią žinią apie( tai,, kąip kana- 
dieeiai> balsavo- savo plebisci^ balandžio 
27 d. Kaip žinia, tą dieną Kanados pi
liečiai balsavo ar jie sutinka, kad Kana
doje būtų verstinas kareiviavimas ir vy
riausybė turėtų teisę siųsti kanadiečius 
į kitas šalis priešui mušti. Na, ir pilie
čių dauguma pasisakė “taip.”

“Liaudies Balsas” šitaip rašo:
“Pereitą pirmadienį įvykęs .plebiscitas 

aiškiai parodė, kad Kanados žmonės, iš
skyrus Kvebeko provincijos, stovi už di
desnes pastangas, įskaitant ir konskrip- 
ciją. Jeigu imti bendrai visą Kanadą, tai 
•ir tokiame atsitikime 64 nuošimčiai visų 
balsavusių pasisakė už atleidimą vyriau
sybės nuo duotų konskripciją varžančių 
prižadų. Neskaitant Kvebeko provinci
jos, kur tik 28 nuošimčiai balsavo “yes,” 
tai 80 nuošimčių balsavo “yes.”

, “Imant provincijomis, štai kaip balsa
vo:

Provincija
Prince Edward Is.
Nova Scotia
New Brunswick
Quebec
Ontario
Manitoba ✓
Saskatchewan
Alberta ' < ’
British Columbia

“Yes” 
83%

•79% 
71% 
28% 
84% 
81% 
73% 
72% 
80%

“Nuošimtis gali pasikeisti, kadangi 
dar nežinia, kaip balsavo kariuomenėj 
esantieji kanadiečiai, kurių skaičius sie
kia arti pusės milijono. Galima numaty
ti, kad kareivių tarpe “yes” balsų bus di
desnis nuošimtis, negu tarp civilių.

“Kas liečia žmonių susiinteresavimą 
plebiscitu, tai taipgi buvo gan didelis. 
Plebiscite dalyvavo 4,150,589 piliečiai, be 
kareivių. Parlamento rinkime 1940 me
tais dalyvavo 4,608,423.

“Didžiausias nuošimtis “yes” balsų bu
vo Toronte. Net 9Ž nuošimčiai balsavu
sių torontiečių balsavo “yes.” Montrea- 
las, kad ir Kvebeko provincijoj, pusiau 
balsavo “yes” ir pusiau “no” ”

Visa tai parodo, jog Raudonoji Armija sustiprėjo. Jos 
vadų eilės užsigrūdino kovoje, kaip plienas ir jos’karei
viai tapo geriau patyrusiais ir sekmingešniais savo žy
giuose. Žiūrėjimas į priešą tik taip sau ir lengvas nusi
teikimas linkui priešo — kurie buvo mūsų kariuomenėje 
požymis pirmaisiais karo mėnesiais — jąu dingo. jFašis- 
tinių užpuolikų žiaurumai, padaryti prieš civilius gyven
tojus ir’ prieš karo belaisvius, davė mūsų kariams įkvė
pimo.

Jie pasidarė griežtesni ir neatlaidesni. Jie pradėjo tik
rai neapkęst fašistinių užpuolikų ir suprato, jog negali
ma- kovot prieš priešą, neišmokus visa širdzia neapkęst jo.

DINGO PASAKOS APIE VOKIEČIŲ 
NESUMUŠTINUMĄ

Jau nebėra senų kūmučių pasakų apie tai, kad vokie
čių kariuomenė esanti nesumušama, pasakų, kurios taip 
palaidai buvo išnešiojamos ankstyvomis karo dienomis ir 
po kuriomis slėpėsi baimė vokiečių. ■ !<'

Garsieji mūšiai Rostovo, Kerčo, Maskvos, Kalinino, 
Tichvino įr Leningrado, kur Raudonoji Armija privertė 
vokiečius fašistus užpuolikus bėgti, įtikino mūsų kariuo
menę, jog šnekos apie nesumuštinumą vokiečių garinome- 
nes, tai pačių Skiečių propagandistų sdgal^tos -paša- 
kos. ’ j

LABAI LYGTINĖ NACIŲ OFICIERIŲ J 
NARSA.

Karo patyrimai įtikino mūsų kareivius, kad vadina
moji vokiečių ofieieriaus narsa yra .labai'lygtinės rūšies 
drąsa, kad vokiečių oficierius parodo narsą veiksmuose 
prieš civilius gyventojus, bet kad jo narsa apleidžia jį, 
kada jis susiduria su organizuota galybe Raudonosios 
Armijos. Atsiminkite senąją patarlę: “Didvyris prieš 
avį, bet prieš kitą didvyrį — tai pats avis.” Štai ką fašis
tiniai užpuolikai mėgsta.

Apie ką narsieji mūsų kareiviai kalbasi? Jie sako, kad 
mes turime mušt vokiečius fašistus užpuolikus, kol jie 
bus visiškai sunaikinti. .

KARAS UŽ TEISYBĘ IR LAISVĘ.

Draugai! Mes vedame karą už savo šalį! Už teisybę ir 
laisvę! Mes neturime tikslo užimt jokių svetimų žemių ar 
užkariaut svetimas tautas. Mūsų tikslas yra aiškus ir 
garbingas. Mes norime paliuosuot savo sovietinį kraštą 
nuo vokiečių fašistų bestijų. Mes norime išlaisvint mūsų 
brolius ukrainus, moldavus, baltgudžius, lietuvius, lat
vius, estus ir karelus nuo įžeidinėjimų, kuriais fašistiniai 
vokiečių bestijos niekina juoš.

Kad pasiektume to tikslo, mes turime sunaikint vokie
čių fašistų armiją i^ vokiečius įsiveržėlius, visus iki pa
skutinio, kurie tik nepasiduoda ir nesudeda savo ginklų. 
Kitos išeities nėra. Mes galime tatai padaryt ir turime 
tatai padaryt, nieko nepaisant.

Raudonoji Armija turi viską, kas reikalinga šiam tiks
lui pasiekti. Trūksta tik vieno dalyko, tai pilno išnaudo
jimo kiekvienos progos priešą naikinti. Puikūs techniki
niai įrengimai, turimi Sovietų šalies, nėra pilniausiai 
naudojami. Todėl raudonarmiečiai, tankų įgulos, kulka- 
svaidininkai, artileristai ir visi kiti tūri išmokt uolumo 
ir veiklumo ir kiekvienas žinot viską apie savo ginklų 
rūšį, kad taptų specialistaisį ir tuo būdu išmoktų tikrai 
sumušti priešus. Tik šitaip žmogus tegali išmokt meno, 
kaip sumušt savo priešą.

IŠMOKT PILNIAUSIAI IšNAUDOT VISUS 
GINKLUS!

Draugai, Raudonarmiečiai ir Raudonojo Laivyno jū
reiviai ! Komandieriai ir politiniai darbuotojai! Pirmojoj 
Gegužės aš įsakau jums:

1. Pėstininkai kovotojai: Išmokite visais būdais nau
dot šautuvą; tapkite specialistais veikimo šautuvu; išmo
kite šaudyt priešą, nęprašabnant pro šalį. Tąįkikliniai 
šauliai1, tatai ypač paliečia jus, kurie taip narsiai sunai
kinote tiek daug priešų.

2. Tankų įgulos, kanųoliniHkai, lakūnai: išmokite kiek
vieną būdą naudoti savo pabūklą; tapkite savų ginklų 
Specialistais; išmokite mušt priešą, kol jis liks visiškai 
sunaikintas.

3. Komandiniai: Išmokite Visus būdus, kokiais jūs

Johannes Varės, Pirmi
ninkas Prezidiumo Aukš
čiausiojo Sovieto Estonijos 
Respublikos, rašo: ,

Įsiveržę hitlerininkai Es
tonijos Tarybų Respublikos 
teritorijon, pirmuoju smū
giu manė sunaikinsią am
žiais sukurtą estų kultūrą. 
Viename seniausių Europos 
universitetų, Tartu, dabar 
studijos vedamos vokiečių 
kalba. Daugelis profesorių 
ir mokytojų — tikrų estų 
tautos patrijotų — likosi 
nužudyti. Knygynai, moks
lo institucijos ir mokyklos 
panaikintos. Bet Hitlerio 
barbarai neįstengė ir neį
stengs suhaikinti aukštąją 
Estonijos žmonių kultūrą, 
kuri buvo sukurta per šimt
mečius.

Žymieji to krašto moksli
ninkai, mužikai, ’ artistai, 
piešėjai - tapytojai ir rašy
tojai tebetęsia savo kūrybi
nį darbą broliškose respub
likose didžiosios Sovietų Są
jungos tautų šeimoje — Uz
bekistane, Baškyrijoje, 
Chuvashi, Tatarijoj bei Si
bire, buvęs dire k t o rium 
Tartu Universitete,. Hans 
Krųss, tik ką baigė ilgoką 
darbą, surinkdamas istori
nius duomenis iš kapitaliz
mo besivystymo Estonijoje. 
Dabar jisai darbuojasi rin
kdamas medžiagą apie Es
tonijos kovotojus prieš hit
lerininkus užfrontėje, apie 
partizanų kovą, apie politi
nius darbuotojus ir bendrai 
estų tautos pastangas su
mušimui Hitlerio jėgų.

Buvęs rektorium Talino 
Politechnikos Instituto, pro
fesorius Yuri Nuut, dabar 
skaito lekcijas Čeliabinsko 
Institute apie žemdirbystės 
mechanizaciją. Prieš kiek 
laiko, estų rašytojas August 
Jacobsonas užbaigė rašęs 
novelę apie savo tautos žmo
nių didį patrijotingumą 
šiame kare.

Laike karo geriausi estų 
anti - fašistiniai rašytojai 
bei poetai yra sukūrę daug 
grožinės literatūros. Vienas 
tomas jau paduotas spau
dai.

Žymusis smuikininkas

Vladimiras Alume, kuris 
buvo direktorium Talino 
Muzikos Konservatorijos, 
dabar duoda koncertus Če- 
liabinske. Muzikas - pianis
tas Bruno Lukk dabar kon
certuoja Novosibirske ir ten 
jis labai entuziastiškai žmo
nių sutinkamas. Estonijos 
žymūs aktoriai, artistai ir 
muzikai dabar Jaroslavlyje, 
vadovaujant Johannes Sem- 
per’iui, sudarė Estonijos 
Tarybų menininkų ansam
blį ir stebina tenykščius 
žmones savo gražia muzika, 
dainomis jr šokiais. _

Paul Pinna, vienas se
niausių Estonijos meninin
kų, labai gyvai dalyvauja 
neseniai . suorganizuotam 
dra^nę^į^J^amblyj. Žymėti
na, t^^goebpelsinė spūuda 
yra paskelbusi, būk Paul 
Pinna “žiauriai bolševikų 
nužudytas*”

Mūsų žyriausi sportinin
kai dabar randasi Raudono
sios Armijos eilėse. Karui 
prasidėjus, mūsų respubli
kos čampijonas jėčio meti
me (javelin), F. Isak, liuos- 
noriai išėjo karo . frontan 
kautis su priešu. Visa ge
riausioji ir darbščiausioji 
inteligentija veikia, sykiu su 
visos Sovietų Sąjungos liau
dimi, kad laimėti pergalę 
prieš barbariškąjį priešą. 
Ir mes žinome, kad toji die
na jau netoli, — raudonas 
papartis vėl plevėsuos Es
tonijoje. (Z. G. N.)

Hitleris ir Mussolinis 
Garsina Savo Vienybę
Berlin. —Hitleris ir Mus

solinis trečiadienį sūsitiko 
Salzburge, Austrijoj. Su 
jais buvo ir Vokietijos ir 
Italijos užsieniniai ministe
rial, generalių štabų galvos 
ir ambasadoriai.

Naciai skelbia, kad tas jų. 
susitikimas patvirtinęs ita
lų ir nacių “draugiškumą ir 
karinę brolybę.” Vokietija 
ir Italija, girdi, pilnoje vie
nybėje veikia, ir veiks po
litiniai ir kariniai.

galite pavartot ^esamus jūsų komandoje kareivius; tap
kite specialistais vadovybės mene; parodykite visam pa
sauliui, kad Raudonoji Armija gali atlikt savo didįjį lais
vinimo uždavinį.

4. Visai Raudonajai Armijai: Padarykite 1942 metus 
metais galutino fašistinės vokiečių kariuomenės sumu
šimo ir. sovietinės žemės paliuosavimo nuo hitlerinio 
brudo; /

Partizanai kovotojai: Tęskite partizanišką karą užnu- 
garėje priešų linijų; naikinkite jų susisiekimų ir važio- 
tės linijas; sunaikinkite priešų štabų ir technikinius cen
trus; nesigailėkite kulkų įsiveržėliams į jūšų šalį.

Po nenugalimąja Didžiojo Lenino vėliava, mes mar- 
šuosime į pergalę!”
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Spindulys iš Rytų
(Pabaiga)

Ir štai šiandien ji žiūri pro žlibą lan
gą ir tyliai svajoja, piešiasi ateities pla
nus. Pilku keliu eina vos velkančių kojas 
kalinių būrelis, apsuptas dviejų raitų ir 
kelių pėsčių policininkų. “Gali būti, Fe
liksas čia,” — pamanė ji, o paskui •atsi
grįžusi į drauges pradėjo:

—Smetonos valdžia vis labiau dūksta, 
matyt, prieš galą. Prigrūda kalėjimus. 
Bet tai nieko, visų į kalėjimus nesugrū
si. Dabar, rodosi, 1940 metų birželio mė
nuo.

—Taip, — patvirtino draugės.
—Man liko kalėjimo orą kvėpuoti šeši 

mėnesiai.
Tuo metu kameros durų langutyje pa

sirodė sargo galva ir suplerbėjo spyžinis 
balsas:

Na, politikai, eikit pasivaikščioti.
Apsiniaukusi Mira išėjo į platų kalėji

mo kiemą. Nuobodžiai žengė kelius žing
snius, su ilgesiu pažvelgė į kalėjimo tvo
rą.

Tą minutę kaž kas mažą ranką švel
niai padėjo ant jos peties. Mira, krūpte
lėjusi, atsigrįžo. Prieš ją stovėjo draugė 
Julė.
—Žinai, Mirute,—pradėjo ji springda
ma žodžiais ir žvalgydamosi. — Žinai, 
sako, per radiją pranešė, esą, ateina 
Raudonoji Armija.

—Ar tik tu nesapnavai? Šiąnakt gerai 
miegojai? — Juokavo Mira.

—Tokiuose pat pataluose, kaip ir tu... 
Bet aš nemeluoju ... Daugelis kalba, o 
tu netiki, — su nuoskauda balse tarė 
draugė.

Mira visą naktį nesumerkė akių.
i Pavakarė pritvino motorų kriokimo. 

Akiratyje pasirodė raudonsparniai pau
kščiai. Tuo pačiu keliu, kuriuo kasdien

varinėdavo dešimtis, šimtus kalinių, ga
lingomis plieninėmis atlaužomis ritosi 
pėstininkai.

—Eina išvaduotojai. r

* *
Raudonoji Armija sū savo vėliavomis 

atnešė laisvą gyvenimą, liaudies valdžią. 
Atsivėrė kalėjimų kameros ir iš ten kliū- 
sterėjo į aikštes ir gatves minios kalinių, 
susiliedamos su bendru džiūgaujančiu 
žmonių sriautu. Raudonosios vėliavos, 
šūkiai, plakatai, ryškūs transparentai, 
sudarė kaž kokią pasakišką spalvų jūrą. 
Visur skamba laisvos dainos, sklinda 
džiaugsmo riksmai :

—Garbė Raudonajai Armijai!
—Mūsų karščiausia padėka draugui 

Stalinui!
—Tegyvuoja Tarybų valdžia!
Mira išdidžiai žygiavo su žmonių ban

ga. Dabar ji galėjo laisvai alsuoti birže
lio mėnesio oru. “Kad dabar pamatyčiau 
Feliksą, — tyliai galvojo mergelė, o pati 
žvalgėsi po minią. — Aš jam viską papa
sakočiau ... Bet ką gi jam pasakočiau?... 
Jis pats viską žino.” Ir jos veidą apdengė 
abejojimo ir liūdesio šešėlis, kaip giedrią 
vasaros dieną debesys apdengia įkaitusį 
saulė diską ir žemę apkloja švelnus rū
kas.

Tą minutę kaž kieno ranka 
palietė Miros patį ir privertė

švelniai 
ją atsi-

pradėjo—Feliksai!. .. Tu matai, i - 
ji dėl susijaudinimo dusdama.

—Suprantu, suprantu, Mirute, — nu
traukė jis merginą. — Dabar mums gy
venimas tik prasideda. Štai tau skaistus 
spindulys iš rytų!

Jie ėjo ten, kur tvino džiūgaujanti 
liaudies banga, ėjo susitikti šviesų, kaip 
saulės spindulys, gyvenimą.

Raudonarmietis su ordinu ant krūti
nės ėjo sargybą. * M. K-nas.

s
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Anglų lordas Lovat’as, komandierius komandų, duoda įsakymus jiems, kaip už
pulti vokiečių užgrobtus Francijos pakraščius.

Pasakojimai Apie
Karo Meną

Gynybos liaudies komisa
ras Tarybų Sąjungos Did
vyris ir Maršalas S. K. Ti- 
mošenko, kreipdamasis į 
kovotojus ir komandierius, 
apie tai, kad mes turime 
“.. .auklėtis ir mokytis kie
tomis sąlygomis, jei nori
me ne žodžiais, o darbais, 
kaip reikiant rengtis perga
lės mūšiams už tėvynę.”

Karo meną sudaro ne tik 
narsumas ir gera ginklų 
technika, bet ir dalyko ži
nojimas, šaltas apskaičia
vimas, karinių gudrumų ini
ciatyva.

Žemiau pateikiami pa
prasti, teisingi kovų su bal- 
tasuomiais dalyvio Tarybų 
Sąjungos didvyrio majoro 
S. Nilovskio pasakojimai 
apie karo meną.

Maža Patranka
Ataka prasidėjo, bet įtvir

tinimas priešakyje dar bu
vo gyvas. Mūsų haubicų ug
nies buvo numuštos tik 
maskavimo “pagalvės.” Iš 
po žemių ir akmenų įtvir
tinimas iškilo į paviršių, ir 
pro žiūronus buvo gerai 
matyti stori, užkalais su
stiprinti orutinės sienos 
plieniniai lapai ir juodi an

gų plyšiai. Artilerija nesu
spėjo sugriauti įtvirtinimo. 
Apeiti įtvirtinimą nebuvo 
galima. Pėstininkai turėjo 
pereiti per jo apšaudomą 
barą.

Besikeliančių atakai ko
votojų akyse į įtvirtinimo 
sieną atsimušė du haubicos 
sviediniai. Tai buvo pasku
tinieji artilerinį atakos pa
rengimą užbaigę 152 mm. 
haubicų sviediniai. Vienas 
iš jų atšoko ir sprogo ša
lia, antras sumaigė vieną 
užkalą, bet tik įdrėskė 
aukštutinį plieno lapą. Į- 
tvirtinimo šarvai buvo per
daug stiprūs ir jiems. Mū
sų pėstininkų grandinės 
prisiartino per 250 — 300 
metrų — įtvirtinimas “pra
dėjo ugnį.” Pereiti sniego 
lauką, rūkstantį dėl paže
miui šaudžiusių kulkasvai- 
džių šūvių, žmogaus jėgoms 
buvo neįmanoma. Batajijo- 
nas prigulė. Ir tada visi pa
matė, kaip pjaudama ir 
versdama į šalis sniegą 
čmė slinkti į priekį maža 
prieštankinė 45 milimetrų 
patranka. Brisdama iki krū
tinės sniegu jaunesniojo ko- 
mandieriaus Jegorovo tar
nyba tempė pabūklą ranko

mis, slėpdamasi už patran
kos skydo nuo baltasuomių 
kulkasvaidžių šūvių.

— Jūs bepročiai, kur? — 
sušuko artileristams batali- 
jono komisaras. —Grįžkite!

Bet jie, matyt, negirdėjo. 
Patranka, kurios viršum 
sniego buvo matyti tik sky
do kampas, tebeslinko to
liau.

. — Užiųuš be reikalo,x — 
kalbėjo kovotojai. — Kur 
nulindo, uodo mirtis.

Haubicos nepaima tos 
baidyklės, o jie lenda.

Ivan Jegorovičius Jego- 
rovas, prie štankinių pa
trankų komandierius, turė
jo batalijone daug draugų.

— Vania! — šaukė jis 
jam, —' Vanka, grįšk! Bet 
jų balsus slopino šūvių tarš
kėjimas ir dažni minų spro
gimai. Patranka slinko. Per 
pusantro šimto metrų nuo 
įtvirtinimo ji sustojo ir tru
puti pakilo. Komandieriai 
stvėrėsi žiūronų. Buvo ma
tyti, kaip prie pabūklo kru
tėjo žmonės, kaip prie tai
kymo vamzdelio pripuolė 
Jegorovas, kaip krestelėjo 
pabūklas nuo savo pirmo 
šūvio. Ant įtvirtinimo sie
nos pasirodė sprogimo dė
mė, minutei praslinkus, pir
mos kuopos komandierius 
priskaitė įtvirtinime jau aš
tuoniolika tiesioginio patai
kymo žymių.

— Tai tau ne tankas, rei-

kia suprasti, — pasakė su. 
gailesčiu batalijono koman
dierius visai tyliai, tąrtum 
Jegorovas gulėtų greta jo ir 
turėtų girdėti kiekvieną jo 
žodį!

Tačiau tuo metu vienoje 
iš įtvirtinimo angų kažkaip 
nepaprastai švystelėjcį lieps
na ir kurtus sprogimas lyg, 
į žemę įsmigo. Dešiniajame 
batalijono sparne sniegas 
nustojo čirškėti, kulkasvai
džių šaudymas pažemiui 
nutilo.

— Drauge batalijono va
de, — sušuko komisaras. — 
Jūs suprantate... Jegoro
vas šaudo į angas.. 1

Maža patranka vėl paju
dėjo į priekį. Dabar'ji slin
ko dar lėčiau, palikdama ant 
sniego kraujo dėmes. Kaž
kas iš pabūklo tarnybos bu
vo sužeistas. Patranka tem
pė du žmonės. Ji slinko prie 
įtvirtinimo, vis arčiau. Vėl 
sustojo...

, — Per kiek metrų'jie pri
slinko? — paklausė kažkas 
batalijono komandieriaus,— 
jie gi visai greta. Gal, aš
tuoniasdešimt metrų.

Baltasuomių ugnies po
būdis griežtai pasikeitė. 
Pradžioje nekreipiu dėme
sio į “uodo mirtį,” kjuri slin
ko prie jų, dabar jie visą 
savo ugnį nukreipė į mažos 
patrankos poziciją. Čia pat 
perkėlė savo ugnį ir suomių 
minosvaidžiai. Minos spro
go visai arti, padengdamos 
sniegą aplink patranką juo
domis išmestos iŠ. duobių 
žemės dėmėmis. O patran
ka vis šaudė. Tai buvo ne
įtikėtinas, stulbinantis aki
plėšiškumas, tačiau taip bu
vo. Per ugnį ir nhirtį, be
veik ranka pasiekiamai pri

dėjęs prie sutvirtinimo Jego
rovas su savo “pątrankiūkš- 
te” kovėsi vienas! pats su 
milžiniška plieno — betono 
pabaisa, prieš _ kurią net 
sunkiosios haubicos pasiro
dė bejėgės.

Niekas ir niekuomet ne
sakė Jegorovui, kad jo pa
tranka gali kovoti su įtvir
tinimu, bet jis vis dėlto pa
siryžo pabandyti. Plieninėse 
plokštelėse buvo angos, 
reiškia buvo ir pažeidžia
mi taikiniai.

Stambios mlno^ skevel
dros numuštas nulėkė į ša’lį 
Jegorovo pabūklo skydas, 
nuvirto sužeistas draugas. 
Patranka vis šaudė, ir vie
nas po kito pradėjo nutilti 
įtvirtinimo kulkosvaidžiai, 
ir pakilę Raudonosios Ar
mijos pėstininkai pradėjo 
puolimą. Raudona vėliavėlė 
tuoj plevėsavo įtvirtinimo 
bokštelyje, o prie plieninės, 
sienos triūsė pionieriai — 
sprogdintojai.
. ...Apgadintą patranką 
nugabeno į jungihio užnu
garį. Vadas ilgai ir su dė
mesiu ją apžiūrinėjo.

— Maža, bet šauni, — jis 
pasakė, varteliodąmas ran
kose mažą patrankos tūtelę. 
— Štai dar viena norma ap
versta, draugai komandie
riai, dar vienas šablonas nu
šluotas.

Jegorovas dar kartą pa
tvirtinęs mūšyje Suvorovo 
įsakymo tiesą:

— Kas moka ųarbą, tas 
nežino baimės.

duotų savęs kokiu nors gy
vybės apsireiškimu.

Tačiau įtvirtinimai /labai 
iš lėto teišsidavė. Baterijos 
komandierius 1 e i tenantas 
Mūzikinas tris dienas ste
bėjo aukštumą, kurioje lyg 
ir nieko nebuvo, išskiriant 
akmenį, sniegą ir medžius.

Dvi dienas jis matė vis tą 
patį. Ramus akmuo, me
džiai, į kuriuos kartais nu
tūpdavo varnos, tylus snie
gas, apklojęs aukštumą: 
Trečią dieną jis pastebėjo, 
kad priėjimuose prie aukš
tumos, kažkaip nepapras
tai, banguodamas kruta 
sniegas. Nepastebimais ap
kasais traukė balti plieni
niai šalmai. Koks reikalas 
baltasuomiamas eiti į tuš
čią ir negyvą vietą? Leite
nantas Mūzikinas apie savo 
pastebėjimus pranešė. Jo
kių įrodymų, kad ten būtų 
įtvirtinimas, be savo spėlio
jimų ir pastebėto priešo ju
dėjimo, jis negalėjo pateik
ti.
, Leitenanto argumentai 
.atrodė įtikinami. Reikėjo 
įtvirtinimą priversti prabil
ti. Prie aukštumos buvo 
mesti trys tankai. Ir įtvir
tinimas prabilo...

, .. .Bėgo savaitės. Visa ei
lė įtvirtinimų buvo susek
ta ir sunaikinta. Bet dar 
pasiliko vienas ruožas gi
raitės “Molotok” pietų rytų 
pakraštyje, kur kalvos, krū
mokšliai ir akmenys nerodė 
jokių gyvybės ženklų. Pa
čioje mūšių pradžioje čia 
buvo artilerijos ugnies su
naikinti iš medžių ir akme
nų padaryti įtvirtinimai. 
Kelias atrodė išvalytas. Ta
čiau nesinorėjo tikėti, kad

.ištisą įtvirtinto rajono ruo
žą baltasuomiai būtų gynę 
tik tokiais mažo pajėgumo 
punktais.

. Pirmosios divizijos Žval- 
,gai, kurie per visą menesį 
negalėjo pastebėti priešais 

i save esant kokius nors į- 
tvirtintų puriktų ženklus, 
atvyko į štabą su įdomiu 
spėliojimu: ar tik tie iš me
džio ir akmens padaryti 
blindažai, kuriuos mes su
naikinome, nėra savo rūšies 
užmaskavimas mūsų jieš- 
komųjų. gelžbetoninių įtvir
tinimu.

Stebėjimas vyko . toliau. 
Vasario 6 d., penkias dienas 
prieš visuotinį p u o 1 imą, 
žvalgai pastebėjo, iš vienos 
sienos išvirtęs rąstas atsi
rado kitokioje padėtyje. Jis 
pats negalėjo pakrypti. 
Žvalgai smeigte įsmeigė a- 
kis į tą rąstą. Ir štai, va
sario 7 d., 17:35 vai., (5:30 
vai. vak.), kaip užrašyta 
žvalgybos žurnale, rąstas 
dar kartą pakrypo. Po griu
vėsiais buvo gyvybė...

Tris dienas mūsų sunkių
jų sistemų pabūklų grupė 
ąrdė tuos “griuvėsius.” Jie 
buvo iš pagrindų išrauti. Ir 
tik tuomet iš po akmens ir 
medžio išlindo į paviršių 
trys gelžbetoniniai įtvirti
nimai. Turėjusis šiuo “gry
nu lauku” žygiuoti šaulių 
pulko komandierius tik pa
kraipė galvą. Jo batalijonai 
būtų patekę stačiai į priešo 
ugnį ir sunaikinti, jei pir
mosios divizijos žvalgai ne
būtų pavartoję naują “lo
giškos žvalgybos” būdą.

Majoras S. Nilovskis, 
Tarybų Sąj. Didvyris.

LDS 2-ro APSKRIČIO KONFERENCIJOJ 
PRIIMTOS REZ0UUC1 JOS

“Logiška žvalgyba”
Priešakinis baltasuomių 

gynybos kraštas. Begalinė 
daugybė beveik vįenodų uo
lų, medžiais apaugusių kau
burių, sniego kąlvos, krū
mokšliai^ Tarp [tūkstančių 
pastebimų įtvirtinimų de
šimčiai nepastebiinų sustip
rintų lizdų.' Bet kur jie?

Mes žinojome viena: kiek
vienas, dargi iš paviršiaus 
neišsiduodąs į t v i r tinimas 
kažkaip gyvena. Negal bū
ti kad sutvirtinimas neiš-

Balandžio 19 LDS 2-tro Ap
skričio konferencijoj liko pri
imta kelios labai svarbios re
zoliucijos.

Tas rezoliucijas, kurios pa
rašytos trumpai, telegramų 
formoj, ’tai nei netalpiname iš
tisai. Pasitenkiname pažymint 
trumpai, kad buvo rezoliucijos 
priimtos protestuojant prieš 
pakėlimą Chicagos miesto 
gatvekarių fėrų nuo 7 iki 8 
centų. Taipgi buvo priimta re
zoliucija išreiškiant užuojau
tą Mrs. Jack Johnstone mirus 
ios vyrui, žymiam šios šalies 
darbininkų vadui ir mokyto
jui. Taipgi liko priimta rezo
liucija prašant prez. Roosevel- 
to išlaisvinti Earl Browderj, 
nes jis kalėjime patalpintas ir 
laikomas ne dėl techniško da
lyko su pasporto išsiėmimu, 
bet dėlei jo politinio įsitikini
mo.

žemiau telpa pilnas rezoliu
cijų tekstas apie lietuvių vie
nybę ir apie Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo Reikalus.

LDS Auginimas ir 6 Seimas
Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimas per 12 metų gyvavimą 
išaugo į didelę, skaitlingą ir 
stiprią organizaciją. Taip greit 
ir gražiai augo Susivienijimas, 
kad jo didžiuma narių nuošir
džiai kooperavo ir kuo galėda
mi prisidėjo naujų narių gavi
mui.

LDS gimė Chicagoj. Mūsų 
apskritys turi didžiausios gar
bės priimti Susivienijimo 6-tą 
seimą. Mes prie jo anksti ren
giamės ir pasižadėjome mūsų 
apskričio ribose gauti 500 nau
jų' narių priešseiminiame va
juje.

šioje pusmetinėje konferen
cijoje, balandžio 19 d., išklau
sę kuopų atstovų raportus 
konstatuojame, kad dar toli 
nuo kvotos .išpildymo. Nepa
prasta karo padėtis žymiai pa-' 
kenkė mūsų vajui.

Buvo numatyta gauti ma
žiausia 300 jaunų merginų ir 
vaikinų į LDS. Bet prie šių 
aplinkybių, atrodo, nebus ga
lima to padaryti. Vienok nau

jų narių galima gauti prie ryž
tingų pastangų.

Mums pavyzdį duoda LDS 
76 kuopa. Ji jau įrašė laike 
šio vajaus į Susivienijimą 4C 
naujų narių. 53 kuopa gavo 
38 naujus narius. Iš jaunuolių 
kuopų geriausia pasidarbavo 
Sparks, 202 k p. gavo 8 nau
jus narius ir Redwings, 211 
kuopa gavo 7 naujus narius.

Susivienijimo seimas netoli. 
Su birželio 1-ma baigsis LDS 
vajus. Taigi neapsistokime 
prie tų 124 naujų narių, kurie 
jau centre yra priimti iš mū-, 
su apskričio į Susivienijimą. 
Bet per šio mėnesio paskuti
nes vajaus savaites,^ per visą 
gegužės mėnesį su padidinta 
energija ir akylu apdairumu 
visi dirbkime, kad kuodau- 
giausia įrašytume naujų narių 
į LDS.

Toliau lai būna nutarta, kad 
visos kuopos Chicagoj ir apy
linkėj energingai darbuotųsi 
padaryti mūsų Susivienijimo 
6-tą seimą pačiu gražiausiu, 
su gausiausiais parengimais ir 
dideliu vaišingumu atvyku
sioms delegatams.

Pagaliau konferencija ragi
na visas kuopas ir Susivieniji
mo narius pirktis karo taupy
mo bonų; ir visame padėti 
mūsų šaliai ir jos talkininkams 
laimėti karą prieš Ašį.

Konferencijos Rezoliucijų 
Komisija.

Lietuvių Vienybė ir Antro 
Fronto Atidarymas

Ašies jėgų atmušimui ir ka
ro pergalės laimėjimui reika
linga visų šios šalies žmonių 
vienybė. Prieš Ašies agresorius 
Jungtinių Tautų glaudus ko- 
operavimas išauga iš tų tau
tų žmonių vieningumo. Bile 
koks vienos iš kariaujančių 
tautų bei vienos šalies iš są
jungininkų tarpo neigimas ar
ba niekinimas yra pragaištin
gas, tai talka Ašies jėgoms. 
Jungtinių Valstijų, Britanijos, 
Sovietų Sąjungos ir Chinijos 
vieningumas, geras sugyveni
mas yra gyvybinis karo lai-
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mėjimui reikalas. Be to karo 
laimėjimas neįmanomas.

žygiai, kokius daro Anta
nas Smetona ir jo sėblai, ir 
žygiai, kokius daro Lietuvos 
Piliečių Sąjunga ir Lietuvių 
Tautinė Taryba, neprisideda 
prie Amerikos lietuvių vieny
bės cementavimo ir tuo būdu 
neprisideda prie karo laimėji
mo prieš Ašį, priešingai: jie 
pakenkia karo laimėjimo pa
stangoms. d

LDS 2-ro Apskričio konfe
rencijoj, kurioj dalyvavo arti 
šimtas delegatų, atstovaujant 
1,700 narių, balandžio 19 d., 
1942 m., Chicago, Ill., kon
statuojant aukščiau išdėstytus 
faktus, nutarė:

1. kovoti prieš visokius lie
tuvių vienybės ardytojus..

2. Vienyti lietuvius apie val
džios pastangas laimėti karą.

3. Su padidintomis pastan
gomis dirbti, kad padauginti 
produkciją dėl pergalės.

4. Dalyvauti visuose civili
nio apsigynimo darbuose ir 
rūpintis kuo daugiau nusipirk
ti karo taupymo bonų.

5. Visaip padėti mūsų šaliai 
karo pergalės laimėjimui.

Toliau konferencija atžymi 
daugelio autoritetų nurodytą 
faktą, kad Ašies stipriausios 
jėgos stovi Europoj. Taipgi, 
kad tik pradėjus tas jėgas 
atakuoti, tegalima karas laiX. 
mėti. Todėl ši konferencija 
pageidauja, kad talkininkai 
atidarytų antrą frontą prieš 
nacius šiemet ir kad darytų 
ryžtingus žygius karo laimė
jimui 1942 metais.

Konferencijos Rezoliucijų 
Komisija,

F. Abekas,
J. Sakalas, 
J. Stalioraitis.

OMAHAJOR
Jaunuolis Petras Kirdeikis — 
Perlų Uosto Herojus. Jis Re
komenduojamas Apdovanoti 

Garbes Ordenu (Navy 
Cross)

šis drąsus Amerikos lietuvis 
jaunuolis yra gimęs ir auklė
tas šiame mieste. čionni 
baigė kaip pradžios, taip ir vi
durinę mokyklą—Ilic’; ‘
Baigė ją 1934 m.

Prieš r or
^etras įstojo į J.A.V. marinus. 
Gavęs reikalingą pralavinimą, 
jis buvo pasiųstas į Perlų Uos
tą.

PETRAS KIRDEIKIS — * *Perlų Uosto Herojus.

Petras Kirdeikis, kartu su 
kitais 12 marinų, didvyriškai 
pasižymėjo gelbėdami Ameri
kos didžiulį karinį laivą nuo 
pavojingo apdegimo arba vi
siško jo sunaikinimo, kai ja
ponai bombomis padegė Per
lų Uostą. Petras su kitais ma
rinais dėjo visas pastangas iš
gelbėti laivą nuo pražūties, 
nors jų pačių gyvybėms gręsė 
mirtinas pavojus.

Už tokią tų vyrų drąsą ir 
pasišventimą, geneloras P. Up
shur pripažino juos vertais 
gauti karinį garbės ženklą 
(Navy Cross).

To karžygiško jaunuolio tė- 
vai gyvena Omaha, Nebrasko-( | . 
je. Jo dėdė, M. Kirdeikis, gy
vena Chicagoje; kitas jo dėdė, 
Povilas Kirdeikis. gyvena Cle- J 
velande, Ohio. Abu jie yra pa- i 
žangūs žmonės ir skaito dien- | 
raštį “Vilnį.” Rep.
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Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį, 
Už Laimingą Gyvenimą! 

’ (Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas)
Surinko D. M. ŠOLOMSKAS • • +• • 1 4 — 29 — 42  -4

Chicagos Žinios
1 - - - - ---------

(Tąsa)
Sovietų, valdžia darė viską savo ga

lioj, kad išvengus karo. Kai karas buvo 
jau pusę pasaulio apėmęs, tai mūsų Val
džia vis dar darė viską išlaikyti likusį 
pasaulį nuo karo. Sovietų valdžia nuo
širdžiai -išpildė visas sąlygas, kokios bu
vo nusakytos Sovietų Sąjungos ir Vokie
tijos taikos sutartyje. Bet tuo pat kar
tu Sovietų valdžia akyliai tėmijo kiek
vieną nužiūrimą Vokietijos fašistų val
džios prisirengimą ir pasiruošimą, ku
riuos Hitleris darė tikslais pavergimo 
visos Europos ir reikalavo, kad visi žmo
nės ir valstybės priimtų jo “naują san
tvarką.”

Bet visiems gerai žinoma, kad toji 
“naujoji santvarka” pasireiškė brutališ- 
kame ir barbariškame persekiojime ir 
pavergime darbininkų klasės, visų darbo 
žmonių ištisose šalyse, jau nekalbant 
apie tai, kad Vokietija pati liko pavers
ta į koncentracijos logerį.

Sovietų liaudis neleis Vokietijos fa
šistų kurkai sukriušinti laisvą Sovietų 
žemę, kurią jie laimėjo prakaitu ir krau
jo kovoj prieš pavergėjus, prieš carą, 
dvarininkus ir kapitalistus.

Į šitą karą prieš Sovietų Sąjungą Vo
kietija įtraukė Italiją, Suomiją, Vengri
ją ir Rumuniją. Finliandijos baltagvar
diečiai kartu su Vokietijos fašistais ir 
Rumunijos dvarininkais nori pavergti 
Sovietų žemę.

Bus pražūtis jiems! Sovietų Sąjungos 
200,000,000 žmonių pakilo nesunaikina
ma, galinga entuziazmo jėga ir nušluos 
tuos korikus nuo žemės paviršiaus, su
naikins tuos fašistų lizdus, idant užtik
rinus žmonijai taiką ir galimybę laisvai 
ir nepriklausomai gyventi.,

Veltui Sovietų Sąjungos priešai bandė 
krauju, ugnimi ir kardu, ekonomine blo
kada, provokatoriškais užpuolimais, me
lais ir šmeižtais sunaikinti" jaunutę So
vietinę Respubliką. Milionai darbo žmo
nių žino, kokį baisų atsilikimą Sovietų 
valdžia nugalėjo ir jie teisingai didžiuo
jasi savo pastangų atsiekimais.

DIDŽIULĖ LIAUDIES VIENYBĖ
Sovietų Sąjunga yra vienintelė šalis 

pasaulyj, kur žmogaus žmogumi išnau
dojimas liko panaikintas, kur darbo žmo
nės laisvi nuo bet kokio išnaudojimo. Ir 
kaip gi Sovietų žmonės nemylės savo 
krašto, kur pirmu kartu visoj žmonijos 
istorijoj jie yra kaip savininkai, gali 
kurti naują, gražų ir malonų gyvenimą, 
kuomet jie savo rankomis ir darbu pra
veda gyveniman tas svajones ir viltis 
geriausių žmonijos kovotojų, brangiau
sias svajones darbo žmonių milionų vi
same pasaulyje!

Tokia, kokios niekur pirmiau nebuvo, 
visos Sovietų liaudies vienybė yra at
siekta. Sovietų valstybės tvarka parem
ta darbo žmonių išsilaisvinusių iš iš
naudojimo priespaudos, paremta visų 
žmonių lygiomis teisėmis ir brolišku ben
dradarbiavimu. Sovietinis patrijotas di
džiuojasi tuomi, kad jis yra nepermal
daujamas žmogaus žmogumi išnaudoji
mo tvarkos priešas, priešas žmonių ne
lygybės, t priešas piktos fašistų teorijos, 
priešas rasinės ir tautinės nelygybės ir 
priespaudos. Mūs galybė yra mūsų dirb-., 
tuvėse, fabrikuose, įmonėse, .kolektyviuo
se žemės ūkiuose, mūsų stiprybė yra so- 
vietinėj kultūroj ir moksle.

Sovietų valstybė apsupta kapitalis- 
. tinių valstybių, kur viešpatauja nuogos 

prievartos principas, darbo žmonių’ iš
naudojimas. Ir jai buvo nelengva išsi- 

, laikyti.
I DIDŽIAUSI PASIAUKOJIMAI

Mūsų piliečiai žino, kad Sovietų val- 
. džios taikos politika buvo galima tiktai 

todėl, kad Sovietų valdžia yra paremta 
galingomis ginkluotomis žmonių jėgomis 
ir nesunaikinamos darbininkų ir valstie
čių galybės'ir jų Raudonosios Armijos. 
Nelengva buvo sukurti Raudonąją Ar
miją šalyj, kuri buvo sugriauta Pirmo 
Pasaulinio Karo. Bet liaudis nesigailė
jo pasiaukavimų sukūrimui šios armijos. 
Ir ji sukūrė tą galirfgą jėgą, kuri sau
gojo jos nepriklausomybę ir galimybę 
taikos sąlygose dirbti per virš 20 metų.

Sovietų žmonės puikiai žino -ir nieką- -

dos nepamirš, kokius didelius pasiauko
jimus atliko ištisa gentkartė žmonių pa
laikymui Sovietų Sąjungos nepaliečia- 
mybės ir nepriklausomybes. Jie nepa
miršo, kaip vokiečių gaujos ir kiti įsi
veržėliai, kurie mėsinėjo jų gimtinės ša
lies kūną, žiauriai ir niekšiškai elgėsi. 
Sovietų Sąjungos žmonės taikoj darbuo
tis laimėjo’ galimybę tiktai Raudonosios 
Armijos didvyriška kova ir jos galinga, 
nesunaikinama spėka. Tiktai dėka tai 
Raudonosios Armijos galybei gana il
gą laiką Sovietų Sąjunga galėjo ramybėj 
darbuotis. Ji sulaikė imperialistų ranką, 
kurie daug kartų buvo paruošę užpuoli
mą ant mūsų šalies.

Šiandien Europos, Azijos ir kitų šalių 
žmonių likimas uždėtas- ant svarstyklių. 
Nuo dabar prasidėjusio didžiulio karo, 
kurį mūsų liaudis veda apgynimui tė
vynės, pasekmių priklausys likimas ne 
tik Sovietų Sąjungos, bet ir kitų šalių 
gyventojų. Mes, suprasdami šitą didžią
ją istorinę atsakomybę, kiekvienas iš 
mūsų paaukosime visą savo energiją, pa
siryžimą, žinojimą ir, jeigu bus reikalas, 
pačią gyvybę, bet priešas bus nugalėtas 
ir sunaikintas. * * *

NACIŲ “DRANG NACH OSTEN”
Vokiečių planai niekšiškai užpulti So

vietų Sąjungą — “Drang Nach Osten’* 
(Veržimasis į Rytus) jau senai buvo su
daryti, — rašo V. Verginskis. — Hitleris 
savo knygoj “Mein Kampf,” tarpe kitko, 
rašė:

“Mes pradedame nuo tos vietos, kur 
buvome sustoję 600 metų atgal. Mes 
kreipiame savo žvilgsnį į rytus. '. ”

Ir žinoma, jau ne pirmu kartu vokie
čių razbaininkai puola Rusiją. Vokiečių 
padaužų Kardininkų Ordenas ir Teuto
nų Ordenas dar 1237 metais grobė, plė
šė, degino ir žmones varė į nelaisvę Lie
tuvoj, Latvijoj, Estijoj. Iš ten jie įsi
veržė į Rusijos žemę, kur jų galybe bu- 

“vo sukriušinta balandžio 5 dieną, 1242 
metais ant ežero ledo, netoli Pskovo 
miesto...

To buvo negana vokiečių padaužoms. 
Pradžioj penkiolikto šimtmečio jie vėl 
degino ir plėšė Lietuvą, Latviją, Estiją, 
Lenkiją, kol apvienytos jėgos lietuvių, 
rusų ir lenkų, 1410 metais, ties Grun- 
valdu (Žalgiriu) neuždavė kryžiokams 
mirtino smūgio.

Labai plati Lietuvos Kunigaikštystė, 
valdoma Vytauto, turėjo savo ribose ei
lę rusiškų žemių. Tai daugiausia iš šių 
sričių — Smolensko, Polocko, Novgoro
do, Briansko, Starodubo, Kijevo, Vladi- 
miro-Volynsko ir kitų sričių Vytautas 
gavo puikiausius kareivius. Sąjungoj su 
juom lenkai, vadovystėj Jogailos, cechai, 
moravai ir kitos gentys kariavo prieš 
nuožmius vokiečių kryžiuočius. Ir Žal
girio kovą -išsprehdė Smolensko kovoto
jai, vedami Jurgio Lugyeniavičiaus.

Dar daug kartų Vokietijos draskūnai 
kėsinosi ant Lietuvos, Latvijos ir Rusi
jos žemių, bet kiekvienu kartu jie turė
jo trauktis atgal su sukruvintu plėšiko 
snukiu.

—šešioliktame. šimtmetyje rusų armi
jos Jono Baisiojo sumušė vokiečius Pa
balti jo j ir išmetė atgal, — rašo-Sovietų 
generolas Višnevskis. — Kova už Pabal
ti jos valstybes buvo ilga, tęsėsi kelias
dešimtis metų. Ricierių palociai su jų 
aukštais mūrais ir geležiniais vartais 
griuvo nuo rusų smūgių. Tai buvo spren
džiamos kovos. Jokio pasigailėjimo ne
buvo prašoma. Rusų karys-, kaip ir Pa- 
baltijos kovotojas, niekad pasigailėjimo 
iš vokiečių neprašė ir nelaukė, bet prieš 
juos kovojo*

Pradžioje 17-to šimtmečio vokiški ba
ronai ir vėl norėjo įsigalėti Rusijoj, bet 
rusų armijos, vedamos Minino ir Požarš- 
kio sumušė gruobonis ir išgrūdo laukan 
iš savo žemės.

Aštuonioliktame šimtmetyje Vokieti
jos valdonai ir vėl geidė išbandyti jė
gas. Ir pasekmės buvo tokios, kad Rusi-,, 
jos armija, spalių 9 dieną, 1760 metais 
užėmė Berlyną, Prūsijos sostinę. Lai 
Hitleris ir jo razbaininkai nepamiršta, 
kad Berlyno - raktas yra Rusijos karo 
muziejuje!

(Daugiau bus) -

GRAŽIAI PALAIDOJO JUO
ZĄ elmanĄ-acerį t

Naujas Kapas Lietuvių Tau
tiškose Kapinėse

i . i
Ketvirtadienį, bal. 23, skait

lingas būrys Juozo Elmano- 
Acerio giminių, idėjos draugų 
ir pažįstamų susirinko į Pet
kaus koplyčią, Cičeroj, atiduo
ti garbę mirusiapi ir atsisvei
kinti jį bei užjausti jo arti
muosius gimines.

Prie karsto labai gražiai pa
dainavo Algirdas Brazis. F. 
Abekas pasakė turiningą eulo- 
gijos kalbą apie Velionio gyve
nimą. i

Erdvi nauja Petkaus koply
čia buvo pilna publikos, kuri 
liūdesio suspausta jautė, kad 
Juozas dar p e r j aunas buvo 
skirtis iš jų tarįo. Ypač gai
lestis slėgė jo- sesutę Rozaliją 
Račauskienę ir josios dukre
les bei kitus gimines.

J kapus velięnio palaikus 
palydėjo skaitliiigas būrys liū- 
dinčiųjų. Atlydėjus kūną į 
Lietuvių Tautiškas Kapines, 
leidžiant lavoną duobėn, J. 
Kuodis, kuris per eilę mėtų 
dirbo su J. Elmanu, pasakė 
reikšmingą kalbą apie žmogų 
visatoj ir jo siekius ir rolę gy
venime.

Jau užsibaigūs iškilmėm ir 
karstą nuleidus į duobę, paly
dovai dar ilgokai stovėjo susi
kaupę gailesčiu, kad neteko 
vieno iš darbininkiškos idėjos 
šalininkų.

Apie velionį tenka kiek pla
čiau prisiminti, kad jiš kilo iš 
Lietuvos mažaž|emių šeimos ir 
iš jaunų dienų mokinosi siuvi
mo amato. Tuo ir užsiėmė at
vykęs į naują šalį nekurį lai
ką. Elmanas mėgo gražiąją li
teratūrą ir pats yra parašęs 
nemažai eilių, po kuriomis pa
sirašydavo Jorclus Aris.

Juozas buvo nuoširdus savo 
darbe ir darbihinkiškos idėjos 
asmuo. Buvo nevedęs. Beveik 
visą gyvenimą vedė kukliai, 
prisidėdamas prie darbinin
kiško judėjimo reikalų kiek 
sąlygos leisdavo.

Lai būna lengva Tautiškų 
Kapinių žemele tau, drauge.

Kiek Lietuvių Palaidota Tau
tiškose Kapinėse

Daug daug- žmonių palaido
ta Lietuvių Tautiškose, kapinė
se; Ir su kiekviena nauja die
na tas skaičiuj vis labiau di
dėja. ( ’

Nuo kapinių įsteigimo iki 23 
dienos balandžio ten iš viso 
palaidota 3,644 lietuviai. Sve
timtaučių, kaip išrodo, tenais 
nėra.

Chicagoj Reikės 6,200 
Naujų Namų

Apskaičiuojama; kad per 
ateinančius 12—18 mėnesių 
tūkstančiai naujų darbininkų 
atvažiuos ir apsigyvens. Jie 
turės gauti sau vietą pasital- 
pinti. Daug bus su šeimomis.

Chicagos miesto planavimo 
komisijos pirmininkas T. T. 
McCrosky apskaičiuoja, kad 
būtinai čia reikia 6,200 nau
jų gyvenimui namų.

Darbininkai Pakėlė Karo Pro
dukciją 20 Nuošimčių

Bendrai fabrikų savininkai 
nenori prisileisti, kad darbi
ninkai ką nors turėtų bendro 
su produkcijos tvarkymu, šiuo 
karo metu tuo labiau svarbu 
darbininkų įėjimas į produkci
jos pasitarinjus, nės jie gali 
daug padėti.-

Continental Roll and Steel 
Foundry Ėapt Chicagoj, kur 
dirba 2,200 darbininką, gami
na inėtalą d^l tankų M-4.

Šioji dirbtuvė daug tokio: 
metalo 
daVoja Chrysler Co. Jau nuo 
seniau darbininkai, kurie or
ganizuoti į ADF uniją, reika
lavo, kad jiė turėtų atstovybę 
produkcijos p a d a u ginimui. 
Kompanija y is priešinosi. Bet 
pagaliau sutiko. Dabar daly
kai gamyboj’ tai,p sutvarkyta, 
jog kasdien 
čių daugiau 
karui medžr

gamina. Tankus subu-^

darkyta, 
išeina 20 nuoširn- 

tąip reikalingos 
agos. Taipgi dar-

bininkai pasižadėjo daug bo-! 
nų išpirkti.

Džiūrė Tardys Priešamerikinio 
Veikimo Elementus

Generalio prokuroro Biddle 
įgaliotas advokatas J. A. WolL 
ir J. V. maršalas W. H. Mg- 
Donell sako imsis apklausinė
ti Ašiai prielankius žmones. 
Jeigu pasirodys jų kvotimas 
reikalauja platesnio tyrinėji
mo, tai pastatys tokius elemen
tus prieš džiūrę.

Nekuriam, jeigu pasirodys 
yra priešarmerikoniško veiki
mo elementai, gali atimti pi
lietines popieras, jeiguyra pi
liečiai.

Woll sako, kad jis turi su
rinkęs daug medžiagos prieš 
Ašies elementus ir jie buvo 
pašaukti pasiaiškinti.

Chicagoj yra daugiau šim
tas sulaikytų pavojingų sve
timšalių. V—nis.

buvo atvažiavęs pasisvečiuoti 
namo ant trijų dienų su savo 
sužiedotine. Jaunavedžiai la- 
b’ai gražiai atrodo.

Paklausus .Prano, kaip ka
rinis gyvenimas, tai jis pasa
kė, kad viskas gerai; tik šiuo 
tarpu yra labai užimti: dirba 
ilgas valandas kasdien. Mat, 
jis dirba batalijono raštinėj 
už raštininką, tki visada už
imtas.

F. Usekas yra narys LDS, 
213 kuopos. Jo tėveliai yra K. 
ir O. Naravai, geri veikėjai 
Shenandorio apylinkėj.

Linkiu viso gero jaunave
džiams!

prie lauko kanuolių.

Geras Pavyzdys
Aną dieną sutikau draugą 

Vytautą Mauruką, kuris trau
kė Main Streetu. Paklausiau, 
kur taip jis drožia. Jis sakė: 
“žinai, drauge, turiu suČėdinęs 
kelis dolerius, o jie guli ban
ke ir mažą naudą neša; o čia 
vis ragina pirkti Valstybės 
Bonus, kad paremti valdžią 
šiame kare; na, tai ir nuta
riau pirkti boną.”

— O už kiek, 
pirksi ?

— Nagi, už visą
Aš net nustebau,

daug mainierių turi progą to
kią sumą sutaupyti. O tai ge- • 
ras pavyzdys dėl visų mainie
rių. Draugas Vytautas yra 
LDS 34 kp. nutarimų raštinin
kas. Visi nariai turėtų pasekti 
jo pavyzdį ir pirkti Apsigyni
mo Bonus ir štanfpaš. O tas 
padės mūsų valdžiai greičiau 
supliekti Ašį, kuri jau dabar 
braška nuo Sovietų liaudies 
smūgių.

Vytautai,

tūkstantį. 
Mat, ne

Shenandoah, Pa.
. ŽINELĖS

Apsivedė F. Usekas
Frank Usekas, kuris tarnau

ja Amerikos kariuomenėj ir 
yra pasiekęs net vyriausio 
saržento laipsnį, dvi savaitės 
atgal apsivedė. Tąja proga jis

Kariai Svečiuojasi Namie
Pereitą savaitę sutikau J. 

Palukonį, kuris jau visi mc|ąi 
kaip tarnauja kariuomenėj ir 
pasiekęs saržento laipsnį. Gra
žiai jis atrodo, o paklausus 
kaip myli armiją, tai sakė, 
kad nieko nėra sunkaus, tik 
turi klausyti ką vyresni sa
ko, tad viskas yra lengva, kaip 
pildaį įsakymus. J. Palukonis 
yra sūnus J. ir M.’ Palukonių 
iš Vilinpen, gerų darbininkų 
klasės rėmėjų.

Taip pat yra parvažiavęs 
keletai dienų ir antras K. ir O. 
Naravų sūnus — J. Usekas. 
Jis būna net North Carolinoje. 
Jaunuolis atrodo labai sveikas 
ir mitrus kareivis. Pasisvečia
vęs kelias dienas, vėl grįš at
gal prie savo darbo; jis yra

Prakalbos LDS Reikalams
Shenandoryje ir jo apylin

kėj bus rengiamos prakalbos 
ir bus konferencija dėl geres
nio veikimo ir gavimo naujų 
narių. Kalbėtojum bus drg. J. 
Siurba, LDS centro sekreto
rius. Jis plačiai paaiškins,

(Tąsa 5-me pusi.)

DIDIEJI LIETUVIŲ
PIKNIKAI

Šią vasarą jau yra ruošiama

Dienraščio “Laisves” Naudai
Piknikai, Kurie Įvyks Sekamai:

Baltimore^ Md. -Gegužes-May 31 
LIBERTY PARK 

EASTERN IR MOFFETT AVENUES

Bus graži dailės programa ir prakalbos svarbiais
- šių dienų įvykiais

Boston, Mass. -- Liepos-July 4 d.
Bostono apylinkes pažangiųjų lietuvių organizacijos rengia 

dienraščio “Laisves” naudai pikniką

VOSE PAVILION PARK
MAYNARD, MASS.

Tai didžioji Bostono apylinkės lietuvių iškilmė, kur 
1 dalyvauja virš dešimties tūkstančių publikos

Brooklyn, N. Y. - Liepos-July 5 d
Rengia “Laisves” Bendrove

Tai sueiga bei pasimatymas visos didžiojo New Yorko 
apylinkes lietuvių

KLASHUS CLINTON PARK
BĖTTS IR MASPETH AVENUES, MASPETH, N. Y.

i -

Philadelphia, Pa. - Rugs.-Sept. 7
* - 1 . . . - , ■ — , . ,

Rengia Phila. lietuvių pažangiosios organizacijos, naudai 
dienraščio “Laisves.” Visų organizacijų it asmenų prašome įsi
tempti aukščiau pažymėtas diėnas ir nieko nerengti tose apy
linkėse, kur yra ruošiami piknikai “Laisvės” naudai.

Nuoširdžiai kviečiame visuš,dalyvauti aukščiau nurodytuose 
’ “Laisvės” naudai piknikuose.

■ I
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New Delhi, Indija. — An- 
glų-indų kariuomenė užmu
šė bei pavojingai sužeidė 
500 japonų Burmoje.

Vieta puiki, bet biskį nuo- $100 ir -visos likosi sunaudo

, Oficialiai Amerikos Pranešimai
Geneva, Šveic. — čionai- 

tinė spauda rašo, kad Hitle
ris nori oro karo paliaubų 
su Anglija.

turėjo būti daugiau
Bet viskas nusisekė

Australija, geg. 1. — Jungtinių Tautų štabas išlei
do tokį pranešimą:

Filipinai: Corregidor. — Bombiniai japonų orlaiviai 
dvyliką kartų atakavo Corregidorą; tuo pačiu laiku 
pakrantinės jų kanuolės baterijos bombardavo jį. 
Amerikiečiai nušovė žemyn tris priešų bombanešius ir 
sužeidė du. Sėkminga ugnis iš amerikiečių kanuolių 
pataikė į priešų baterijas, į jų trokų eiles ir reikmenų 
sandėlius.

New Guinea: Lae. — Talkininkų oro jėgos per šau
nią ataką bombardavo ir kulkasvaidžiais apšaudė japo
nų orlaivių stovyklą, tiksliai ir daug kartų pataikė į 
eilę 30 priešų lėktuvų; ir buvo matyt didelių gaisrų ata
kuojamo j vietoj.

Salamaua. — Jungtinių Tautų orlaiviai sėkmingai 
atakavo priešų įrengimus ant žemės; nušovė žemyn 
tris japonų kovos lėktuvus. Mūsų nuostoliai buvo vi
sai maži.

Solomon Salos: Tulagi. — Japonų lėktuvai padarė 
nedidelę ataką, ir be jokių pasekmių.

Berlin. — Nacių radijas 
sako, kad jų orlaiviai išvai
kė ėjusius atakon anglus 
ties Mekili,, Libijoj.

šalį nuo gatvekario, tai nekat- 
riem sunku buvo dasigauti. ži
noma, 
žmonių
gerai. Svečių buvo apie 76. 
Pelno likĮo apie porą desetkų 
dolerių. Rengė ALDLD 145 
kp. ši kuopa labai puikiai da
bar visur darbuojasi.

Los Angeles, Cal
Balandžio 26 d. turėjom la

bai puikų išvažiavimą su ska
niais pietais. Tai buvo Elysian 
parke. Iš tikrųjų, tai buvo vie
ni geriausių valgių, kokius 
man kada teko valgyti pikni
kuose. Tikrai namų darbo ir 
“nesucivilizuoti.”

LIEPOS ŽIEDU. PIRMO KUOPIMO

Pereitų j korespondencijoj 
iš Los Angeles “Laisvės” ko
respondentas puikiai aprašė 
apie Los Angeles lietuvius ir 
jų santykius su kunigu. Bet iš 
pereito ALDLD kuopos atsibu
vusio baliaus, tai, tur būt, ne
nugirdo gerai komisijos rapor
tą, nes sako, kad baliuje bu
vo parduota už $15 Apsigyni
mo štampų. Iš tikrųjų buvo 
parduota už $150. O katros li
ko, tai Levanai ir aš turėjom 
laižyti ir lipdyti į knygutes, ir 
išmainyti ant bondsų. Taigi, 
štampų buvo nupirkta už .$200. 
Levanas ir aš,' nusivežėm po

tos. Minėdamas rengimo komi
siją, praleidau vieną svarbų 
narį—draugę Oną Levanienę, 
kuri sykiu buvo komisijoj ir 
ji tvarkė ir pardavinėjo tikie- 
tūs. Aš noriu pasakyti, kad ji 
priėjo prie tokių žmonių, kur 
mes visai nemanem, kad būt 
galima prieiti.

Taipgi Levanienė ir daina
vo to baliaus programoje.

Viską sudėjus, — Levanai 
abudu daug pasidarbavo tame 
baliuje, už tai mes turėjom 
geras pasekmes.

Draugai Levišauskai sunkiai 
dirbo visą dieną prie baro, ir 
kada Levišauskas nuvargęs iš
gėrė bonkutę alaus, tai Leva
nas “privertė” jį užmokėti . . . 
Tai jau per daug, bet ir gerai, 
— tik taip mes galime pada
ryti biskį pelno . . . Ačiū drau
gams už kantrybę . . .

Turiu pažymėti, kad išva
žiavimo komisija susidėjo iš: 
J. J. Pupiai, A. Bušai ir M.

skanius valgius, tai aš neži
nau, bet aš mačiau, kad Bušas 
labai greitai ir gerai dišes 
plovė.

Aš labai jums rytiečiai dė
koju už lietų. Kaip tik “Lais
ve” su maiio 'atsišaukimu At
važiavo į Raliforniją, tai sy
kiu ir lietus atplaukė. Ir nuo 
to sykio palijo po 2—3 šykiūs 
į savaitę. Aš jūs prašiau tik 
porą (lebešų, jūs mum atsiun
tėt kolioliką. Good boys! Da
bar mės turim Kaiifoi’hiją ne 
tik saulėtą, o ir žaliuojančią, 
ir žydinčią. * R—KA.

bos bus Girardvillėj.
Gegužės 19 dieną, prakal

bos bus Manzvilėj.
Draugai, kam rūpi LDS vep 

kimas, malonėkite ateiti. O vi
siem turėtų rūpėti, nes LDS 
yra tikra darbininkų organiza
cija ir geriausia pašalpinė 
draugija dėl darbo žmogaus.

į

TIKRAS BIČIŲ

MEDUS
(100% PURE HONEY)

( J ,IT’$ 7 U ST no s- l

Shenandoah, Pa*
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

kaip reikia veikti tais klausi
mais.

Shenandoryje prakalbos ir 
konferencija bus gegužės 17 
dieną, po pietų, Mahanoj City, 
— kaip 7:30 vai. vakare, tą 
pačią dieną (gegužės 17).

Šokiai Geram Tikslui
Gegužes 2 dieną LDS 34 kp. 

rengia šokius Lenkų Tautinėj 
salėje, kampas Lloyd ir Chest
nut gatvių. Pelnas nuo šio pa
rengimo yra skiriamas dėl už
mokėjimo kuopos narių duok
lių, kurie tarnauja kariuome
nėje. Tai tikslas geras; tik tu
rim skaitlingai dalyvauti šia
me parengime, kad liktų gerai 
pelno šiam geram tikslui.

Šokiams grps linksma orkes
trą. Gėrimo ir užkandžių irgi 
netruks. Įžanga tik 30 centų 
asmeniui. A. K.

SOVIETAI NUSKANDINO DAR 
1 NACIŲ LAIV4-. NUŠOVĖ 
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Maistui
Vaistams
Sveikatai ū

Gamtos 
Saldumynas 
į. Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTĖ
57 Battery St.. No. Abington, Mass.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Šimtas dolerių dovanų, kuris įrodys. Jog šis 

medus nčra tikras bičių medus.

Maskva, geg. 1. — Sovietų Žinių Biuras šiandien pa
skelbė sekamą pranešimą:

Naktį bai. 30 į geg. 1 d. nebuvo jokių svarbių atmai
nų fronte.

Vienoje dalyje vakarinio fronto, vokiečiai padarė ke
lias atakas su tankų parama. Sovietinės artilerijos ir 
pėstininkų ugnis atmušė visas tas atakas. Tapo už- 

• mušta 300 priešų; sunaikinta du vokiečių tankai ir pa
imta kiekis jų karo reikmenų ir kareivių.

Sovietų tankistai daro žiaurius nuostolius priešų ka
riuomenei ir įrengimams. Vienas didelis Raudonosios 
Armijos tankas savo ugnim ir pačiu triuškinančiu sa
vo sunkumu sunaikino tris prieštankines vokiečių ka- 
nuoles, du kulkosvaidžių lizdus ir kelis atskirus apka
sus su vokiečių pėstininkais. Tame pačiame mūšyje ki- 
taš sovietinis tankas sunaikino du priešų tankus.

Pasislėpę prieštankiniai sovietiniai šauliai, priklau
są Sevastopolį ginantiems daliniams, bal. 29 d. užmu
šė 90 priešų kareivių ir oficierių.

Sovietinių partizanų būriai, veikdami Ukrainoje, ba
landžio 18 d. netikėtai užpuolė vokiečių užimtą kaimą 
“N.” Partizanai užmušė 109 vokiečius įsiveržėlius ir 
pagrobė devynis kulkasvaidžius, vieną apkasų patran
ką, daug mažesnių ginklų, 106 kulkų, daugiau kaip 300 

‘ rankinių granatų ir svarbius dokumentus. Šie partiza
nai sunaikino dvi vokiečių kanuolės ir susprogdino jų 
amunicijos sandėlį.

Balandžio 30 d. buvo sunaikinta 38 vokiečių orlai
viai. Sovietai neteko devynių lėktuvų.

Barents Jūroje sovietiniai laivai nuskandino vokie
čių transporto laivą 9,000 tonų.

Balandžio 30 d. Sovietų oro jėgos sunaikino bei sun
kiai sužeidė 95 vokiečių trokus su kariuomene ir reik
menimis, 12 kanuolių, septynias apkasų patrankas, pen
kis priešorlaivinių kulkasvaidžių lizdus, susprogdino 
kelis amunicijos sandėlius, išvaikė ir dalinai sunaikino 
apie dvi kuopas vokiečių pėstininkų.

Prisiunčiame i namus ir persiunti
mo kaštus apmokame. Užsakydami 
galite prisiųsti pinigus arba pažy
mėkite kiek norite, mes prisiusime 
C.O.D.

Končiaus medaus taipgi galite 
gauti gerose lietuvių krautuvėse 
Naujojoj Anglijoj, New Yorko ir 
Philadelphijos apylinkėse.

Nusipirkite dabar gero medaus, 
dėl to, kad vėliau bus stoka medaus, 
ūkininkai negali gauti darbininkų.
Bitininkas Končius šią savaitę yra 
PHILADELPIIIJOJ. Norintieji nu
sipirkti medaus kreipkitės po seka

mu antrašu: Mrs. J. J. Potienė, 
1717 N. Marston St., arba 

telefonuokite: 
STEVENSON 8367.

Medaus kaina
Kvorta, 3 svarai............... 85
5 svarai . .  .................. $1.25
Galionas, 12 svarų . . . $3.00
5 Galionai, 60 svarų .$13.00 
KONČIAUS BITININKYSTĖ 

57 Battery St.
No. Abington, Mass.

Dr. J. J. Kaškiaučius
Telefonas: HUmboldt 2-7964 

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais.

51 51

CREDIT
TERMS

CREDIT
TERMS!

IB

Religijinių daiktų departmen- 
tas atdaras vakarais.

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pasROBERT UPTON
701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

VIENINTELE LIETUVIŲ
RAKANDŲ KRAUTUVE

Washington. — Nuspręs
ta “išbandymui” imt armi- 
jon tuos 1-B klasės vyrus, 
kurie buvo atidėti dėl ma
žų fizinių trūkumų.

PAJIEŠKOJIMAI
GEORGE GUZEVICH

IEŠKAU SŪNAUS George Guze- 
vich-Guze, kuris balandžio 6 d., 1937 
metais išėjo iš natnų ir negrįžo ir 
jokios žinios apie jį negavau. Jis yra 
5 pėdų 616 colių aukščio, sveria apie 
140 svarų.

Jeigu kas pažįstate arba kur suti
kote ar matėte, labai prašau praneš
ti jo antrašą, už ką būsiu labai dė
kinga arba jis pats lai atsišaukia.

K. GUZEVICH,
4030 So. Artesian Avenue, 

CHICAGO, ILL.

Sunaikino bei Sužalojo 
30 Japonų Lėktuvų 
AUSTRALIJA, geg. 1. — 

Amerikos ir Australijos la
kūnai sunaikino bei sunkiai 
sužeidė 30 japonų orlaivių 
Lae stovykloje ant žemės, 
saloje New Guinea.

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE in Iwrcby Riven that License No. 
EB 2979 has neen issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Bevėrage Control Law at 
270 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK LAQU1NTA 
•270 Smith St.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12503 has bęen issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
682 Evergreen Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. *

LEON PASQUA 
682 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Ateinantį antradienį, 5 d. geg. 

įvyks ekstra labai svarbus susirin
kimas dėlei rengiamo šiemetinio 
“Laisvės” pikniko. Mūsų organizaci
jų kuopų nariai, “L.“ skaitytojai ir 
simpatikai skaitlingai dalyvaukite 
735 Fairmount Ave., 8 vai. vak. La
bai svarbus reikalas. — Veik. Kom. 
Sekr. (104-105)

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

Iš senų padarau 
n a ujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom
STOKES
St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

JONAS
512 Marion

CHARLES’
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Clement Vokietaitis ■
LIETUVIS ADVOKATAS j

i; 66 COURT STREET
ji Brooklyn, N. Y. ji

, Tel. TRiangle 5-3622 ii

168 GRAND STREET
j Brooklyn, N. Y.

j Tėl. EVergfeen 8-1119 f
• **■ — -A- ————— — i—

J. GARŠVA
Graborlus-Undertakef 

LAIDOTUVIV DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

F. W. Siūdins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

LORIMER RESTAURACIJA 'l
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasal ir 

kepta paršiena

Gaspadorlškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai J h

Y į
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių Ir daržovių—virtų ir žalių

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

4 .« f

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergrecn 7-8451

Išdirbėjai ir Pardavėjai
Geriausios Rūšies Rakandų
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus , 

ir palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ ir SUN AI

409 ir 417 GRAND ST.

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

© © © @ @ © •

CHARLES J. ROMAN
\ / (RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

■ *'■- c <

KJ. v

Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patar
navimu ir kainomis 

site patenkinti.
bū

1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas muš. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
Įdedame Master-Kraft Oil Burners

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

I

Mūsų inžinieriai išmieruos, jūsų namus ir įdės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai 

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.
•

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 Grand Street ‘ Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

★ LIETUVIŠKA ★

UŽEIGA
Rhelngold Extra Dry Alos 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ >r DEGTINES

Importuotų ir Vietinių
•

4 Kasdien Turime 
KARSTŲ UŽKANDŽIŲ 

JOSEPHZEIDAT, Sav.
411 Grand Št, Brooklyn
1. '.vi

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
J. LeVanda—E. LeVanda 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal 

UNDERTAKER. . i

897 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Tel. STafrg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158



Žefeaš puslapis L A t S V į

NowY>rto*^8ė^fe2iniOT
Pamatykite Gražiąja 

“Birutę”
Miko Petrausko, amerikie

čių lietuvių pamylėto muziko, 
sukurtoji operetė “Birutė” at
vaizduoja panašų laikotarpį 
lietuvių tautos istorijoje, kokį 
pergyvename šiandieną. Juk ir 
dainoje apie Birutę pamačiusį 
ir pamylėjusį Keistutį sako
ma :

“Jojo tuom kartu kryžio
kus naikinti,

Kurie norėjo mumis nu
varginti.”

Jeigu gražioji Birutė tuo
met biivo įkvėpimu Keistučiui, 
kovojančiam prieš Lietuvos 
priešus, tad ir įspūdingai iš 
legendų ir iš istorinių davinių 
apie ją sukurta operetė turė
tų duoti mums naujo įkvėpimo 
rėmime karo išmušti tų pačių 
kryžiokų fašistinį žvėrį iš Lie
tuvos žemės. Tad visi įsigyk i- 
me iš anksto bilietus ir ruoški
mės pamatyti gražiąją “Biru
tę” sekmadienį, gegužės 10-tą, 
7 v. v., New National Hali, 
267 Driggs Ave., Brooklyne. 
Bilietai tik 75c.

“Birutę” suvaidins Sietyno 
Choras iš Newark o, vadovau
jamas šalinaitės, režisūroj Jo
no Valenčio.

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę” /

KONCERTAS-PRAKALBOS
RUOŠIA LIETUVIŲ KOMITETAS SOVIETŲ SĄJUNGAI GELBĖTI

Nedėlioj, Gegužės 17 May, Pradžia 4 v.
Grand Paradise Salėje, 318 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Pradžia 4-tą vai. dieną., Įžanga 50c (įskaitant taksus)

Brooklyno Aido Choras, vadovaujamas A. Žilinskaitės

Dalyvaus Žymūs Kalbėtojai ir Žinomi Muzikos Talentai:
KALBŪS: P* I^OTOMSKIS, Generalinio Sovietų Sąjungos Konsulato lie-

tuvis atstovas.
ROJUS MIZARA, Dienraščio “Laisves” Redaktorius.
DR. THOMAS L. HARRIS, atstovas nuo Russian War Relief 
Komiteto iš New Yorko.

DAINUOS: BIRUTA RAMOŠKAITE, lietuvaite, pagarsėjusi dainininke.
ANTANAS VIŠNIAUSKAS, dainininkas, iš Bayonne, N. J. 
PIRMYN CHORAS, iš Great Neck, N. Y., vadovaujamas Jurgio 
Kazakevičiaus.
AIDO CHORAS, iš Brooklyno, vadov. Aldonos Žilinskaitės.

Programos Vedėjas -- Liet. Kom. Sov. Sąjungai Gelbėti Pirm., Dr. J. J. Kaškiaučius
Kaip matote, programa bus graži ir, įdomi. Kadangi šio parengimo pelnas skiriamas Sovietų Są

jungos kovotojams pagelbėti, tai mūsų artistai nuoširdžiai paaukoja savo talentus. Mes kviečiame vie
tinius ir iš Brooklyno apylinkės lietuvius dalyvauti. Bilietus galite gauti “Laisves’” raštinėj ir pas 
Lietuvių Komitetą, 46 Ten Eyck St., Brooklyne.

4 f f

ADOMAS STUBURAS, 
LDS ir Aido Choro narys, pra
eitą savaitę išėjęs i Dėdės Ša
mo armiją.

WORLD TEATRE
šią sayaitę rodo “Mergina 

Iš Leningrado” ir “šešėlių 
Portas,” o gegužės 11-tą pra
dės rodyti “Gimtoji šalis,” fil
mą iš Amerikos darbininkų ko
vų už laisvą Ameriką. Teatras 
randasi 49th St., N. Y. C.

IRVING TEATRE
Šią savaitę rodoma dvi pa

skubusios sovietinės filmos 
“jčepajevas” ir “čigonai,” 
kiekviena iš jų savaimi pilna 
kvėpavimą sulaikančių mo
mentų ir grožės, taipgi pamo
kų iš didžiųjų kovų už laisvę.

Gegužės Pirmos Minėjime Diskusuota 
Reikalas Antro Fronto Dabar; Pa

sveikino Dienraštį Vilnį
Lietuvių masinis mitingas 

Gegužės Pirmajai minėti, įvy-. 
kęs pereito penktadienio va
karą, Pil. Kliubo salėj, nuo 
pradžios iki galui buvo pa
švęstas mobilizacijai sumuši
mui hitlerizmo ir sunaikinimui 
jo tuojau, dabar.

Pirmasis vakaro kalbėtojas
R. Mizara supažindino klauso- 
vus su pačiais svarbiausiais 
darbininkų gegužinės istoriš
kais bruožais — jos gimimą 
skausmuose kovų už 8 vai. 
darbo-dieną, jos iš amerikoniš
kos šventės tapimą tarptauti
ne darbininkų mobilizacijos 
diena už savo būvio pagerini
mą ir taiką; jos šiemet buvi
mą mobilizacijos ir didžiausio 
darbo diena už sunaikinimą 
fašizmo.

. Toliau kalbėtojas perstatė 
šiandieninę karo frontų padėtį 
analizavimu trijų skirtingų, 
valstybių vyrų pasakytų pra
kalbų bėgiu tos savaitės, bū
tent: Hitlerio, Roosevelto ir 
Mussolinio. Nurodė Hitlerio 
kalboj įmatytą fašistinių jėgų 
braškėjimą, Roosevelto kalboj 
nurodyta mūsų šalies pasiektą 
aukštą laipsnį mobilizacijoj 

ginkluotų jėgų ii- ginklų ga
myboj; Stalino kalboj ryškiai 
pabrėžtą galimybę hitlerizmą 
sunaikinti dar šiemet subūrus 
visų Suvienytų šalių, jėgas — 
atidarymu ' antro fronto, sui- 
mant fašistinį žvėrį iš abiejų 
šonų, kad jis neturėtų laiko 
atsikvėpti nei susistiprinti.

Jonas Ormanas nurodinėjo, 
kad ne vien tik fronte, bet ir 
namie mes turime kovą prieš 
fašizmą, kurioje privalome vi
si kovoti daugiau, smarkiau. 
Tuo naminiu kovos prieš fa
šizmą frontu, sakė jis, yra nu- 
maskavimas ir pasmerkimas 
visų tų, kurie hitlerine propa
ganda Amerikos lietuvių spau
doje nuodija Amerikos lietu
vių visuomenės protą ir ken
kia Amerikos karo pastan
goms suvienytai kovoti prieš 
hitlerizmą. Jis citavo daugelį 
ištraukų iš lietuviškų prona- 
ciškų laikraščių: “Vienybės,” 
“Keleivio,” Naujienų.” ir kitų, 
parodydamas, kaip klastingai 
toji iš Berlyno propaganda 
brukama A m e r ikos lietu
viams.

Antanas Bimba keliais bruo
žais kalbėjo apie Komunistų 

Partijos rolę kovose prieš fa
šizmą. Jis pViminė tos partijos 
dar prieš kelis metus dėtas di
džiausias pastangas perspėti 
pasaulį nuo fašizmo vergijos 
ir jo karo pavojaus, sudaryti 
darbininkų bendrą frontą ir 
liaudies frontą, taipgi priešfa- 
šistinią valstybių bendrą vei
kimą pastojimui tam žvėriui 
kelio. Jeigu pasaulis būtų pa
klausęs komunistų būtų buvę 
išvengta šios katastrofos. Da
bar komunistai, sakė kalbėto
jas, griežčiausia stoja už ati
darymą antrojo fronto, kaipo 
priemonę greičiausia sunaikin
ti fašizmą ir grąžinti pasauliui 
taiką. Visuose frontuose, sakė 
jis: produkcijos, armijoj, did
vyriškų partizanų būriuose ko
munistai pačiose pirmosiose ei
lėse kovoja už greičiausią per
galę ant fašistinės Ašies. Ra
gino piliečius stoti ton parti- 
jon, remti jos darbus.

Visi kalbėtojai savo prakal
bose nurodė į svarbą priešfa- 
šistinės spaudos kovai prieš 
hitlerinę propagandą, prieš 
hitlerizmo penktakolonistus ir 
šeštakolonistus Amerikoj.

Prakalbų pertraukoje vaka
ro pirmininkui J. Kuraičiui pa
skelbus rinkliavą lėšoms pa
dengti ir chicagiečių lietuvių 
priešfašistiniam d i e nraščiui 
Vilniai pasveikinti, sudėta 
$51.45.

Vakarui šventiškos nuotai
kos pridavė Aido Choras, va
dovaujant mokytojai Aldonai 
Žilinskaitei sugiedojęs Ameri
kos himną ir paskiau sudaina
vęs porą dainų,. Patsai choras 
buvo geru priminimu reikalin
gumo visomis jėgomis darbuo
tis už greitą pergalę ant fa
šizmo, jo keli nariai, jauni vy
rai, vietoje numylėtos dainos 
dabar lavinasi karo technikos, 
o tūli gal jau ir fronte kariau
ja sumušimui fašizmo.

Aukos Geg. 1 Prakalbose:
X. X................................... $1.00
J. Vaiginis ............... .. . . 5.00
O. Čepulienė .................. 1.00
Uršulė Polienė ............... 1.00
S. Sasna . . . .............., • . 2.00
T. Vinikaitis ........... 50
P. T ileikis . .............................50

• Cibulskiene .......................... 50x
^nkevičien" ............. • . .50
R. Laukaitienė ..... . 50
T. Sodaitis.............................. ?5
^odaitienė ............................ 25

• t O 9Ą

•'nta .25
1 Kalvaitis .................. 1.00

v>bilas . . ....................... 1.00
Vėrkučiai ................. 1.00

’va Gailumas ................ 1.00
Bunkus......... ............... 1.00
’"m’liauskienč........... 1.00
Bepirštis .................... 1.00

T Urbonas ..........  1.00
K. Sasnauskas ............... 1.00
P. Balsys . .:........................ 50
Ui as. Meškėnas ....................50

lakauskienė ....................50
v. Guraitis ............... ; .. .50
V. Škėma ............................... 50
V. šibeika ...............................50
K. Mockus ........... 50
P. Bieliauskas........................50
Stakovienė .......................... 50
A. Mureika .......................... 50
Zakarauskienė ................ .50
J. Gasiunas............................ 50
A. Hintza ...............  25
L. Petkevičius ............... .25
P. šolomskas . .25
V. Tauras ........................ .25
Kairukštienė ........................ 25
F. černevičiu*......................25
Čalkiai .................. .50
J. Jankauskas ......................25
A. Balčiūnas.......................... 25
žigaitiene .............................25
Mrs. Linkus .............  .25
Šileikienė ...............................25
J. Siurba . . .............................50
Bernotas . . . .......................50
V. J. S................................ 1.00
D. šolomskas ........................50
S. šablauskas........................25
W. Kasiulaitis .............  . .25
A. Singelis ............................25-
Petras .................   1.00
J. Kalvaitis........... .................25
J. Klimas ..........................' .50
A. Matulevičius ............. 1.00
M. Banaitienė........................50
S. Jeromskis................... . .25
F. Krunglis .......................... 50
A. Bepirštis. .................... :50
A. Griškūs ...................... 1.00
C. Balčiūnas . f......................25
V. Baltrušaitis ............... 1.00
A. Sinušas ..........   1.00

Lietuvių Komunistų 
Veikla

Rengiasi Sukelti $450 Kovai 
Prieš Fašizmą

Pereitam lietuvių komunis
tų kuopos susirinkime aptar
ta, kaip sukelti $450 į vieną 
mėnesį, būtent, gegužės mė
nesį. Visi draugai pasižadėjo 
smarkiai darbuotis, kad tą su
mą sukelti. Keturi draugai 
pridavė dienos uždarbį po $5. 
Kiti žadėjo sekančiam susirin
kime duoti dienos uždarbį.

šis finansinis vajus yra tam, 
kad sukėlus pakankamą sumą 
pinigų abelniems partijos ir 
spaudos reikalams, šis vajus 
tai nėra pirmutinis. Kasmet 
tam tikra suma pinigų sukelia
ma. 1941 metais mūsų kuopa 
sukėlė tam pačiam tikslui irgi 
$450.

, Kadangi šiais metais ir 
Jungtinės Valstijos yra kare, 
tai mūsų visų darbas ir atsa
komybė žymiai padidėjo. Rei
kia daugiau prakalbų rengti, 
daugiau lapelių, brošiūrų, la
vinimosi susirinkimų. O tas 
viskas paima nemažai išlaidų.

“Daily Workerio” palaiky
mui kasmet nemažai sukelia
ma. šiemet mes, lietuviai ko
munistai ir simpatikai, taipgi 
prisidėsime prie to darbo.

Aišku, kad mūsų simpatikai 
pagelbės mums sukelti tuos 
$450.

šiuo laiku prisirašė trys 
nauji nariai į mūsų kuopą.

Per vieną mėnesį mes gavo
me apie šimtą prenumeratų 
“Sunday Work erių i.”

Kuopos Narys.

Nelegales Degtinės Kaina
Lorenzo Morales, 44 m., 

Navy Yard darbininkas, sulai
kytas kvotimui po $1,000 kau
cijos už atsinešimą puskvortės 
netaksuotos degtinės, vadina
mos “wildcat.’,’

Joseph Votta, 62 m., iš Elm
hurst, mirė teismabutyje lauk
damas teismo kaltinimu už 
jneyarkų elgesį.

IWO steigs Brooklyne jau
nimo komitetą rūpintis armi
jos gerove.
K. Ivanauskas
V. Rudaitis . .
J. Dainius . .

Viso su smulkesnėmis auko
mis surinkta $51.45.

Gegužės Pirmos mitingo 
rengėjai širdingai dėkoja vi
siems aukojusiems, taipgi vi
siems atsilankymu padėjusiėm 
padaryti minėjimą sėkmingu.

Rep.

.25

.50

.50

MATEUŠAS SIMONAVICIUS 
/

/tST Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga
Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook.

. lyne, užeikite susi- 
r . pažinti.

426 South 5th St.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo stoties.

<♦>

<♦>

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

<♦>

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviais 

4

Geriausias Alus Brooklyne

• i

■ »•

<♦>

į Štai

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!

i ' JL B i ' a * i.Krtnad., Gegužės 4, 1641 ‘

Po pravedimo dalinu mies- 
to aptemdymų, neužilgo išbari- 1 
dys aptomdymą viso miesto.

Stanley Renkin, 45 m., 565
Third Ave., tapo sunkiai su
žeistas troko, po kuriuo, sako
ma, jis kritęs tiksliai.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar & Grill biznis ru 

pilnais gėrimų laisniais sykiu ir 2 
Bowling Alleys. Yra ant dviejų me
tų randa (lease). Taipgi karštas 
vanduo per ištisą metą. Randa $50 
j mėnesj. Priežastis pardavimo - 
išvažiuoju j kitą valstiją dirbti De
fense darbą. Prie šio biznio galima 
padaryti gerą pragyvenimą, nes iš
dirbtas per daugeli metų. Kreipkitės 
j Cleveland Palace, 234 Cleveland 
Street, Kast New Yorke. Arti Ful
ton St. Galima privažiuoti Jamaica 
Lino eleveiteriu, išlipkite ant Cleve
land St. stoties. Tel. Applegate

; 7-9718. (102-104)
---------—---- .

Nereikia Jniokėt.
Mortgačierius - skolintojas už ne

at r^okėjimą paskolų parduoda nuo- 
į savybes tik už dali savo įmokėtų 
pinigų. Puiki proga pigiai įsigyti 
nuosavybę. Kreipkitės: Bowling, 2 
West 46th Street, New York City, 
N, Y.___________________ ________

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja keturi dideli kam

bariai, prieš parką. Dėl daugiau in
formacijų, prašome kreiptis pas: 
Valentiną, 294 Suydam St., Brook
lyn, N. Y. (100-103)

Pasirandavoja du fomišiuoti kam
bariai, tinkami pavieniui arba įnirai. 
Galima matyt bile dieną tarp 4 ir 
5 vai. vak. Prašome kreiptis seka
mu antrašu: Apartment 7, 293 
Marion St., tarpe Howard ir Sarato
ga Avės., Brooklyn, N. *Y. (102-104)

REIKALAVIMAI
Reikalingi stiprūs vyrai dirbti prie 

paprasto darbo. Alga $22.00 j savai
tę. Kreipkitės j Rubin Bros., 9-11 
Boerum Street, Brooklyn, N. Y.

(104-105)

Reikalingas džianitorius i nedideli 
apartment inj namą. Džianitoriui yra 
kambariai ir fomičius (baldai). Ga
li būt pora su vaiku. Kreipkitės: E. 
Sherik, 117 Reid Ave., Brooklyn,. 
N. Y. Tel. Glenmore 2-1283.

(102-104)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau draugo Aleksandro 

(Alex) Papievio, kuris prieš 20 m. 
gyveno Eastone, išvažiavo i Rumford, 
Me.,t ar kur kitur. Jis paeina nuo 
Žemaitijoj, Kulių parapijos, ten jis. 
vedė motor j, jis gerai vartoja vo
kiečių kalbąs Jis pats ar kas kitas 
iš draugų prašau atsišaukt dėlei la
bai svarbių priežasčių ir reikalų, už 
ką būsiu dėkingas. Antrašas: John 
Puplauskis, 680 Pearl Street, East
on, Pa. (99-104)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

Salės dėl Balių, Koncertų 
Bankietų, Vestuvių, Susirinki
mų ir 11. Puikus steičius su 
naujausiais įtaisymais. Ketu

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3842

Kiekvieną sub atą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

1

Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9508

\

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

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

a
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