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Po To, Kai Afrikoje Daly
kai Užbaigti.

Antrasis Frontas Vis Mūsų 
Programoje.

Mr. Clapper Apie Nacius.
Viskas Būtų Gerai, Jei Ne

“Jei.”
Rašo R. MIZARA

Tuomet, kai Jungtinių Tau
tų karinės jėgos buvo iškeltos

tūli “karinių 
skelbė, būk 
frontas. Gir-

Šiaurės Afrikon, 
reikalu, žinovai” 
tai esąs antrasis 
di, ko gi tie bolševikai tibk
daug triukšmauja, reikalauda
mi atidaryti Europoje antrą
jį frontą, — štai, tasai fron
tas jau atidarytas!. . .

Panašių žmonių buvo ir tarp 
lietuvių. Vienu jų buvo p. Ke
leivio redaktorius.

Mes tuomet sakėme, jog 
Šiaurės Afrikoje yra antrasis 
frontas, bet jis nėra Europos 
antrasis frontas. Nepaisant, 
koki svarbūs Afrikoje žygiai, 
jie nepavaduos antrojo fronto 
Europoje.

Praėjo pusė metų. Afrikoje 
karas baigėsi. Fašistai ten ta
po sumušti.

Dabar net ir tie žmonės, ku
rie pirmiau manė kitaip, kal
ba, kad neužilgo turėsiąs būti 
atidarytas antrasis frontas 
Europoje. y

Nes šiandien pries Hitlerio 
jėgas tepasiliko faktinai iš 
viso tik vienas frontas, —• Ry
tų frontas.

Šiuos žodžius rašant (antra
dienį), tik viena Raudonoji 
Armija muša Hitlerio jėgas 
ant sausžemio.

Menama, kad greit bus da
romi žygiai Italijos salose — 
Sicilijoj, Sardinijoj, etc. Ta
čiau ir tas dar nesudarys an
trojo fronto Europos sausže- 
myje. Karinių reikalų žinovai 
teigia, jog tik tuomet bus ga
lima skaityti mūšių frontą an
truoju frontu, kai ten Hitle
ris bus priverstas naudoti bet 
kokią 60 
menės.

Tiesa, 
Anglijos
riai labai smarkiai* daužė Vo
kietijos miestus, — fabrikus, 
geležinkelius ir net milžiniš
kuosius vandens' tvenkinius.

Tas viskas labai daug prisi
deda prie naciškųjų jėgų nai
kinimo. Tas viskas Hitlerį 
silpnina. Tačiau, kiekvienas 
supranta, kad iš oro krašto ne
sunaikinsi. Vokietija tegali bū
ti sunaikinta tik sausžemyj, 
tik tuomet, kai mūsų kariai, 
pradės tankais, kanuolėmis, 
šautuvais ir durtuvais mušti 
vokiškuosius nacius ir pradės 
užimdinėti žemių plotus, su 
apgriautais miestais ir fabri
kais.

Kolumnistas Raymond Clap
per dabar yra Stockholme,

• - Švedijoj. Jis rašo (geg. 18 d.) :
“Švedai pramonininkai turi 

daug pažįstamų Vokietijoje, ir
♦ jie sako, kad visi tie pažįsta

mieji yra įsitikinę, jog Vokie
tija karą pralaimės. Nacių po
puliarumas 
tai nereiškia, 
režimas 
tas. . . ”

Savo 
(Gegužės 
Sąjungos
pareiškė, kad naciškoji Vokie
tija nesusmuks tol, iki jai bus 
užduotas dar vienas kitas di
delis smūgis,—tokis, kaip ties 
Stalingradu (bei Tunisijoj).

Jei tik antrasis frppjįas Eu
ropoje bus greit 'atidarytas, 
tuomet Raudonoji Armija iš 
rytų, o kitos Jungtinių Tautų 
jėgos — iš vakarų arba pie
tų galėtų kirsti po gerą smū
gį, ir tas galėtų privesti na
ciškąją Vokietiją prie visiško 
susmukimo.

Galimas 
šiemet hitlerinė galybė 
visiškai palaužta.

divizijų savo kariuo-

paskutiniuoju laiku 
ir Amerikos bombe-

greit nyksta, bet 
kad Jų, nacių, 

greit bus nuvers-

Dienos Įsakyme” 
Pirmąją), Tarybų 
premjeras Stalinas

daiktas, kad dar 
būtų

Darbo žmonių 
Dienraštis
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Talkininkų Lakūnai 8-tą 
Dieną Paeiliui Pliekė 
Fašistų Ašį Europoj

London, geg. 19. — Dide
li būriai Anglijos bombane- 
šių ir lėktuvų kovotojų vėl 
išskrido per Anglų Kanalą 
linkui Francijos — bombar- 
duot karinius nacių taiki
nius jau aštuntą dieną pa
eiliui.

Vakar naktį, mėnesieno
je anglų lakūnai bombarda
vo kariniai svarbius fašistų 
punktus ' — geležinkelius, 
stotis, tiltus, kanalus, lėktu
vų aikštes, fabrikus ir ki
tus įrengimus Belgijoj, 
Francijoj ir pietinėj Vokie
tijoj ir sėkmingai atakavo 
priešų laivus. 1

Anglų bombanešiai pada
rė rimtų naciams nuostolių 
Augsburge, Karlsruhe, 
Mannheime (gal ir Muni- 
che) ir kituose pietinės Vo
kietijos miestuose.

Iš anglų torpedomis-bom- 
bomis suardytų tvenkinių

Kariniu Darby Taryba 
Turės Paskutinį Žodį 

Dėlei Angliakasiy
Washington. — John L. 

Lewis, Mainierių Unijos 
pirmininkas, tikėjosi apeiti 
valdišką Karo Darbų Tary
bą ir su pagalba vidaus re 
kalų sekretoriaus Haroldo 
L. Ickes padaryti naują su
tartį su angliakasyklų kom
panijomis. — Lewis iki šiol 
nesisakitė su šia taryba ir 
ignoravo visus jos pakvieti
mus atvykti į jos komisijos 
svarstymus kas liečia rei
kalavimų - pridėt mainie- 
riam uždarbio.

Ickes, kietojo kuro val
diškas tvarkytojas, savo 
laiške Lewisui pareiškė, jog 
tik Karo Darbų Taryba, o 
ne kas kitas turės tvirtint 
bent kokią sutartį, kurią 
Mainierių Unija padarytų 
su kasyklų savininkais. 
Taip Ickes atsakė į Lewiso 
telegramą, kurioje Lewis 
pranešė, jog manieriai ne
streikuos dar iki birželio 1 
d.

Naujas Angly Submari- 
ny Smūgis Ašiai 

šiaur. Afrika. — Angli
jos submarinai Viduržemio 
Jūroje nuskandino dar vie
ną karinį Italijos laivą-nai- 
kintuvą ir penkis prekinius 
laivus. Be to, jie sužalojo 
bei padegė daug fašistų lai
vų.

Bet čia ir vėl tas “jei!” 
Kaip būtų smagu, jei nereikė
tų to žodelio kartoti, jei mes 
galėtume pasakyti: antrąjį 
frontą Europoje jau turime!

Tuomi privalo rūpintis kiek
vienas amerikietis!
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VOKIEČIAI MASINIAI 
NAIKINA LIETUVIUS

Amerikos Kariai Baigią 
Apsupi Japonus Attu

ir
pramonės

paplūdęs vanduo apsėmė 
dalį svarbaus 
miesto Kasselio.
AMERIKOS LAKŪNAI 

ARDĖ TRAPANI
Jungtinių Valstijų bom- 

banešiai įtūžusiai bombar
davo Italijos uostą ir mies
tą Trapani, vakariniame 
Sicilijos salos gale, ir pada
rė priešams didelių nuosto
lių. .

Anglų ir Amerikos lakū
nai vėl audringai bombar
davo mažiukę Italijos salą 
Pantellerią, tarp Tunisijos 
ir Sicilijos.

Kiti anglų bombanešiai 
atakavo fašistų laivus ties 
Graikija ir padegė bent vie
ną priešų laivą.

Amerikiečiai per dieną 
nušovė žemyn šešis fašistų 
lėktuvus, o talkininkai pra
rado septynis, lėktuvus.

Ašis Numato Įsiveržimą 
Europon; Italijoj Kalba

ma Apie Pasidavimą
Berlyno radijas įspėjo, 

kad anglų ir amerikiečių 
armijos gal jau trumpu lai
ku darys įsiveržimą į Eu
ropos žemyną prieš vokie
čius bei italus.

PRAŠO ITALUS -DAR 
BISKĮ PAKOVOT

Italijos fašistų laikrašti
ninkas Virginio Gayda savo 
dienraštyje Giornale d’Ita- 
lia prašo italus dar bent 
“truputį ilgiau pakovot”. 
Kitaip gi, esą, Italija nuei
tų į “užmirštį.”

Italai klausia: Ką Gautume 
už Besąlyginį Pasidavimą?

Berne, šveic. — Galingos 
amerikiečių ir anglų atakos 
iš oro prieš italų salas ir 
prieš pačią Italiją varo jos 
žmones į nusiminimą.

Kai kurie Italijos laikra
ščiai jau stato klausimą: 
Ką talkininkai duotų 
jai už besąlyginį jos 
davimą?

(Prez. Rooseveltas, 
lų premjeras Churchill ir 
Sovietų premjeras Stalinas 
laikosi savo nusiteikimo — 
tol mušt fašistų Ašį, kol ji 
taps priversta besąlyginiai 
pasiduoti.)

Itali- 
pasi-

ang-

SUSTREIKAVO APIE 2,000 
ANGLIAKASIU

Nanty Glo, Pa. — Nežiū
rint, kad Mainierių Unijos 
vadai pratęsė paliaubas iki 
gegužės 31 d., bet *1,800 
mainierių sustreikavo prieš 
tris kasyklas, apie 12 mylių 
į šiaurius nuo Johnstowno.

v..

MASKVA. — Lietuvių laikraštininkas R. Šarmaitis 
pranešė spaudai, kaip vokiečių fašistai naikina lietu
vius ir kitas pavergtas Europoje tautas, ypač laikinai 
užimtuose Tarybiniuose kraštuose, šarmaitis, tarp kit
ko, sako:

UKMERGĖS SKERDYNĖ
“Paskutiniu laiku mes gavome parodymus nuo liu

dininkų, kurie savo akimis matė, kaip vokiečiai šalta
kraujiškai, profesionališkai žudo Lietuvos žmones.

Mūsų gautomis žiniomis, vokiečiai pernai gegužės 
mėnesį sušaudė 1,200 ramių piliečių Ukmergėje. Jie 
buvo sušaudyti Pivonijos pušyne, už dviejų kilometrų 
nuo Ukmergės miesto, pagal kelią į Vilnių. Nelaimiu-, 
gieji buvo suvaryti iš įvairių kaimų ir iš Jonavos 
miestelio. Tuo pačiu laiku vokiečiai daugmeniškai plė
šė gyventojus.

ARIOGALOS ŽUDYNĖ
Vokiečiai nužudė daugiau kaip 500 Ariogalos mieste

lio (Kėdainių apskr.) žmonių.
Štai kaip apie tai liudija mačiusieji šią skerdynę:
— Tie žmonės buvo sušaudyti 1941 m. rugpjūčio 1 

ir 2 d., Dubysos upės lankoje, už kilometro nuo mieste
lio.

Vokiečiai privertė aplinkinių kaimų gyventojus iš
kast griovius ir juose palaidot sušaudytuosius.

Kada -pasmerktieji žmonės buvo varomi nužudymui, 
buvo uždrausta bet kam pasirodyt gatvėse.

Šaudymai buvo girdėt per ištisą naktį, žudomųjų 
klyksmai buvo baisūs. Vokiečiai užgrobė ir visą sušau
dytųjų nuosavybę.

Ariogaliečių žudynę matė B. S. ir K. Jie buvo tarp 
tų, kuriem vokiečiai įsakė palaidot sušaudytuosius.

Ir štai ką jie sako:
Mes buvome nuvaryti į žudymų vietą pirma, negu 

šaudymai prasidėjo, ir mums buvo liepta palaukti kiek 
toliau. Bet mes atsistojome tokioj vietoj, iš kur buvo 
matyti tas baisus reginys (nors to. matymas buvo už
draustas) .

Vyrai ir moterys buvo sušaudyti paskirai—pirma vy
rai, paskui moterys.”

SOVIETU ARTILERIJA SUDAUŽĖ 43 NACIU 
FORTUS VIEN LENINGRADO SRITYJE

London, geg. 19. —• Mas
kvos radijas pranešė, jog 
siaučia smarkūs artilerijos 
mūšiai Leningrado fronte, 
ir sovietiniai artileristai ir 
mortirininkai per dieną su
daužė 22 cementinius vokie
čių fortus, 21-ną karinį rūsį 
ir šešis tėmijimų punktus.

Per dvi dienas Leningra
do fronte tapo nukauta 400 
vokiečių.

Sovietų lakūnai nuskan
dino priešų sargybos laivą 
Baltijos Jūroj.

Novorossiisko srityje, va
kariniame Kaukazo kampe, 
sovietiniai artileristai su
naikino devynis nacių for
tus ir kelioliką kanuolių.

Į vakarus nuo Rostovo 
tapo sudaužyta 14 vokiečių 
kanuolių ir 14 trokų ir už
mušta virš 200 priešų.

Antradienį Sovietų lakū
nai įvairiose fronto dalyse 
sunaikino bei sužalojo 30 
vokiečių trokų su kareiviais 
ir reikmenimis, nutildė 10 
kanuolių ir mortirų bateri
jų ir susprogdino du amu
nicijos sandėlius.

Berlyno radijas sako, kad 
jau kelinta diena verda į- 
nirtę mūšiai tarp Jugosla
vijos partizanų ir vokiečių.

United Press praneša, jog 
vokiečiai telkia vis daugiau 
didžiųjų savo tankų linijoje 
tarp Bielgorodo ir Oriolo.

AŠIS PRARADO 2,000 
LĖKTUVU TUNISIJOJ

London. — Paskutiniai 
skaitmenys rodo, jog talki
ninkai Tunisijoj sunaikino 
bei pagrobė viso 2,000 vo
kiečių ir italų lėktuvų.

Maksva, geg. 19. —Siau
čia nuolatiniai įveržti mū
šiai tarp Sovietų ir nacių 
ties Novorossiisku.

Vokiečiai Iškrausią 
Savo Lėktuvus iš 
Krimo Pussalio

Maskva, geg. 19.— So
vietų kariuomenės laik
raštis Raudonoji žvaigž
dė pranešė, jog vokiečiai 
iškrausto daugelį savo 
lėktuvų iš Krimo pusiau- 
salio. Nes sovietiniai la
kūnai, veikdami i? Kauka
zo, sunaikina didelį skai
čių fašistų orlaivių pačio- 

. se jų stovyklose tamepu- 
siausalyje.

o
Hawaii. — Didieji Jung

tinių Valstijų bombanešiai 
Liberatoriai šauniai bom
bardavo japonų užimtą ma
žiukę Wake salą, Ramiaja
me Vandenyne, geg. 15 d., 
ir padarė priešams gana di
delių nuostolių. Amerikos 
lakūnai mėtė didžiules bom
bas, kurių viena suardo 
tisą miesto bloką.

iš-

Washington, geg. 19. — 
Associated Press žinia iš 
Attu salos (vakariniuose 
Aleutuose) teigia, kad ame
rikiečiai neužilgo atims iš 
japonų tą salą, girdi, gal už 
keleto dienų.

Amerikos bombanešiai ir 
lėktuvai kovotojai, karo lai
vai ir artilerija ir pėstinin
kai visomis pusėmis štur
muoja japonus nedideliame 
rytiniame tos salos gale. Šis 
salos galas jungiasi tiktai 
ketverto mylių pločio tarp- 
kakliu su šios salos didžiu
mą, esančią į vakarus.'
Jungtinių Valstijų kariuo

menė, atakuodama priešus 
iš dviejų šonų, nuo Holtz Į- 
lankos iš šiaurių, ir Mas
sacre Įlankos iš pietų, atė
mė iš japonų dvi kariškai 
svarbias kalnų keteras, ta
me salos tarpkaklyje.

Nors japonai su savo kul- 
kasvaidžių lizdais kalnuose 
įtūžusiai ginasi, bet ameri
kiečiai iš abiejų pusių nuo
lat, palaipsniui grumiasi 
pirmyn; ir manoma, kad 
tos dvi amerikiečių jėgos 
netrukus susisieks viena su 
kita ir taip visiškai apsups 
japonus šiame Attu salos 
gale.

Jungtinių Valstijų laivy
no sekretorius Frank Knox 
oficialiai pareiškė, jog kiek 
žinoma, tai visoje likusioje 
salos dalyje nėra jokios ja
ponų kariuomenės, kaip tik 
šiame salos gale, kur prie
šai neatlaidžiai atakuojami 
sausumoje, iš jūros ir iš 
oro.

Amerikos lakūnai, matyt, 
pakildami iš Amčitkos sa
los, 233 mylių nuo Attu, pi
la ugnį į japonus Attu, kada 
tik leidžia oras. Tuo tarpu 
siaučia nuožmios kautynės, 
bet amerikiečių nuostoliai 
kol kas nedideli.

Knox aiškina amerikiečių 
pasisekimą žymia dalim 
tuom, kad Amerikos laivai 
netikėtai priešams iškėlė į 
krantus savo kariuomenę, 

visai slaptai, tuo pačiu lai
ku geg. 11 d., — į Holtz ir 
Massacre įlankų pajūrius, 
Attu salos sąsmaugoje.

London. — Girdėtas 
kiečių radijas sakė, 
Sovietai telkia daug 
riuomenės L e n i n g r ado 
frontan, esą, gal ofensyvui 
prieš nacius.

vo- 
kad

i

Anglai Sykiu su Ameri
ka Smogs Japonijai; ir 
Turime Padėt Rusijai, 

Sakė Churchill
Washington, geg. 19. — 

Anglijos ministeris pirmi
ninkas W. Churchill kalbė
jo bendrame Jungtinių Val
stijų kongreso posėdyje tre
čiadienį vidudienyj ir jo 
kalba buvo per radiją sklei
džiama visam pasauliui.

Anglų premjeras Chur
chill, tarp kitko, pareiškė, 
kad jis ir prezidentas Roo
seveltas stengiasi suruošti 
asmenini pasitarimą su So
vietų premjeru Stalinu — 
plačiais Jungtinių Tautų 
karo strategijos reikalais.

Churchill pabrėžė, jog 
Anglijos oro laivynas veiks 
kartu su Amerikos oro jė
gomis prieš japonus, kad 
pavėist Japonijos miestus 
ir karinius fabrikus į pe-» 

lenus. t
Kalbėtojas atžymėjo pui

kų sutartiną amerikiečių ir 
anglų žygį prieš fašistų A- 
šį Tunisijoje ir sakė, jog 
talkininkai* ten kirto tokį 
priešams smūgį, kaip ir 
Raudonoji Armija prie Sta
lingrado.

Kapralo Hitlerio “įkvėpi
mas” taipgi padėjo talki
ninkams sunaikint šimtus 
tūkstančių Ašies karių Tu
nisijoj, kaip ir ties Stalin
gradu. Hitlerio įkvėpimas 
privedė prie to, kad naciai 
abiejose vietose buvo laiko
mi tol, kad jau pervėlu bu
vo jiem bandyt išsigelbėt.
Churchillas priminė triuš

kinančius talkininkų oro 
žygius prieš Vokietijos ir 
Italijos karo pramonės 
centrus. ,

Bet kalbėdami apie- savo 
žygius, turime išlaikyt pro
porciją, sakė Churchill, ir 
atsimint, kad Rusijos fron
tas tebėra vyriausias kovos 
frontas, kad Sovietai atre
mia didelę daugumą visos 
nacių armijos.

Hitleris turi 190 divizijų 
vokiečių išstatęs prieš So
vietus; be to, ten yra 28- 
nios divizijos italų, vengrų 
ir kitų Hitlerio papėdinin- 
kų. O Tunisijoj mes sunai
kinome tik 15 divizijų prie
šų. Mes turime su dėkingu- • f j 
mu atsimint, kaip daug mes 
esame skolingi Rusijai, pa
reiškė Churchill. Dabar na
ciai, matyt, ruošiasi nau
jam smūgiui prieš rusus, 
bet jiems nepavyks su- 
gniuždint tą galingąjį kraš
tą. Tačiaus, mes, talkinin
kai privalome negaišuoda
mi dėti pastangas, kad pa
lengvint Rusijai karo naš
tą ir kirst mirtinus smū
gius Ašiai.
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Bostono Darbininkų Pralai
mėjimus

Kas pasidarė su Bostono darbo uni
jomis? Kodėl jos snaudžia? Kodėl jos 
'taip apleido neorganizuotų darbininkų 
mases ?

Šiuos klausimus iškelia neseniai pra
vesti balsavimai tarpe Bethlehem-Hing
ham laivų statymo kompanijos darbinin
kų. Tie balsavimai išėjo taip, kad viso 
Bostono darbininkams užduotas skaudus 
smūgis. Balsavimo pasekmės tokios: 4,-- 
609 balsai paduota už uniją, 7,821 balsas 
prieš uniją ir 5,000 turinčių teisę balsuo
ti darbininkų visai nebalsavo!

Vadinasi, unija pralaimėjo. Tai buvo 
Amerikos Darbo Federacijos unija. CIO. 
unija pasielgė teisingai, kai prieš rinki
mus išsibraukė iš baloto, idant paremti 
didesnę Federacijos uniją. Bet ir tas ne
išgelbėjo situacijos.

Kodėl tiek daug darbininkų balsavo 
prieš uniją ir tiek susilaikė nuo balsavi
mo? Atsakymas tegali būti vienas: pir
ma balsavimo nebuvo rimtai pasidarbuo
ta. Kitos darbo unijos, matyt, nepadėjo 
tiems laivų statymo darbininkams susi
pažint su unijizmu. Jos pasitenkina tuo, 
ką jau turi. O tūkstančius sykių tapo *į- 
rodyta, kad organizavimas darbininkų 
tai nėra darbas tik saujalės, tai yra dar
bas viso to miesto organizuotų darbinin- 
kų. ,

Bostono unijos turi pihigų ir organi
zacinių jėgų. Jos galėjo prieš rinkimus 
pravesti plačiausią kampaniją už uniją 
tarpe Bethlehem-Hingham darbininkų.

• To nepadarė.
Visam Bostone prie laivų statymo dir

ba apie 90,000 darbininkų. Palikimas 
“open-shop” Bethlęhem - Hingham kom
panijoje padaro sunku kitiems darbinin
kams susiorganizuoti.

Už tą pralaimėjimą atsakomybė krin
ta ant Bostono darbo unijų.

ir prievarta vęžipiąs Vokietijon darbi
ninkų iš tų Sovietų teritorijų, į kurias 
tik vokiečiai spėjo įkelti koją.

Kitam dokumente nacis Fritz Sauckel 
sako, kad jam Hitleris “įsakė sumobili- 
zuot rytųpsę ir pristatyt Vokietijon nuo 
40p,000 iki 50Q,000 sveikų ir tvirtų mer
ginų.” Įsakoma panaudoti aštriausias 

priemones medžiojimui ir gabenimui Vo
kietijon Sovietų piliečių. Nurodoma, kad 
“reikia visuomet laikytis verstinojo dar
bo principų.”

Šių mėtų sausio 14 vokiečių laikrašty
je “Minske Zeitung” . minėtas budelis 
Sauckel raportavo, kad tiktai 1942 me
tais iš Sovietų Sąjungos užgrobtų že
mių Vokietijos vergijon išgabenta 2,000,- 
000 žmonių!

Molotovas paduoda laiškus, gautus iš 
Vokietijos (gautus, žinoma, slaptais ke
liais) nuo išvežtųjų ir pavergtųjų žmo
nių. Vokietijoje jie laikomi tikrais ver
gais. Jie pavedami ponų malonei su jais 
elgtis, kaip tie ponai nori. Kai kuriems 
pavyko ištrūkti iš tos vergijos. Tie žo
džiu pasakojo apie išvežtųjų likimą.

Molotovas įvardija tuos nacių pareigū
nus, kurie atsakomingi už šitą krimina- 
lystę prieš Sovietų žmones ir kurie turės 
būt nubausti. x

Peter V. Cacchione
New York o Miesto Taryboje (City 

Council) jau antri metai tarnauja Peter 
V. Cacchione. Jis atstovauja Brooklyno 
Kings pavietą. Pereitą sekmadienį buvo 
atlaikyta plati konferencija, kurios tiks
las buvo pradėti kampaniją už rinkimą 
Peter Cacchione antram terminui. Rin
kimai į Miesto Tarybą įvyks šį rudenį.

Cacchione rekordas miesto taryboje 
labai puikus. Joks kitas koncilmanas nė
ra tiek pasidarbavęs dėl šio karo laimė
jimo ir dėl New Yorko miesto žmonių 
gerovės, kaip šis energingas ir kovingas 
vyras. Jis yra parėmęs kiekvieną suma
nymą, kuris naudingas paprastiems 
žmonėms. Cacchionės asmenyje šio did
miesčio darbo žmonės turi savo geriau- 
sį prietelių.

Petei1 V. Cacchione yra komunistas. 
Jis buvo išrinkąs kaipo Komunistų 
Partijos žmogus ir vadas. Tačiau Mies
to Taryboje Cacchione nesi vaduoja ’jo
kiu partyviškumu. Jeigu žmonėm nau
dingas sumanymas, jis jį remia, nepai
sant, kas jį įnešė arba pasiūlė.

Minėta konferencija nutarė tuojau 
pradėt plačiai supažindinti Brooklyno pi
liečius su Cacchionės pastangomis Mies
to Taryboje jųjų gerovei.

Londono ir Washingtono 
Klaidos
(FeĮjeĮopas)

Molotovo Naujoji Nota
' Sovietų Sąjungos užsienio reikalų 
liaudies komisaras V. M. Molotovas pa
skelbė visam pasauliui naują notą prieš 
nacių kriminalystes. Nota kal
ba apie Sovietų žmones, išvežtus 
V ok i e t i j o n į katorginę vergiją. 
Notoje faktų ir dokumentų tiek 
'daug, kad juos skaitant kaip veidrodyje 
matai visišką vokiečių grobikų sužvėrė
jimą, visišką išsigimimą, visišką nebepai- 
’symą jokių žmoniškumo taisyklių.

Milijonai Sovietų piliečių po prievar
ta išvežta Vokietijon ir parduota ver- 
gijon. Daugiausia nukentėję jauni žmo- 

znės, ypatingai jaunos moterys ir mer
ginos.

Nors pasauliui vokiečiai skelbia, kad 
Sovietų žmonės “laukiniai” ir “niekam 
netikę”, bet patys kitaip mano. Moloto
vas paduoda slaptą nacių dokumeną, ku
riuo pasiremiant Sovietų piliečiai iš oku
puotų sričių yra gabenami Vokietijon. 
Pasirodo, kad 1941 metų lapkričio 7 die
ną Berlyne buvo atlaikyta slapta kon
ferencija. Jai vadovavo maršalas Goe- 
/Tingas. Ir po konferencijos jis išleido 
platų patvarkymą, kaip medžioti Sovietų 
piliečius ir vežti Vokietijon. Tarp kitko 
taip pasakyta: j •

“Rusai {Ul’bininkąi Įrodė savo gabu
mus pastatydami milžinišką rusų pramo
nę. Dabar jie gali būti naudingi Vokie
tijai. Tai darbas atatinkamų viršinin
kų....”

Ten pat nurodoma, kad Sovietų pilie
čiai turi būti panaudojami prie tiesinio 
kęlių ir gęležinke.lių, prie laukų darbų, 
prie išrinkimo minų ir statymo lėktu
vams stočių.

Po to tuojau ir prasidėjo medžiojimas

Pasarga Romai
Jungtinių Tautų oro jėgos iš Tunisijos 

pradėjo daužyti pačią Italiją. Užvakar 
bomberiai nulėkė ant lėktuvų lauko visai 
Romos pašonėje ir jį begailestingai dau
žė. Lido di Roma tiktai už 15 mylių nuo 
Romos! Bomberiai lėkė tiesiog per Ro
mą. Beveik jokio pasipriešinimo nesuti
ko.

Afrika ten pat. Iš ten keli tūkstančiai 
lėktuvų gali paversti visus Italijos mies
tus į griuvėsius.

Šis žygis ant Lido di Roma, pasak pra- 
nęšimų, buvo tiktai pirma rimta pastaba 
fašistiniams Italijos gęngsteriams, kad 
jų kaleina jau atėjo.

Patyrimas mus mokina, 
kad jeigu demokratinių 
valstybių vyriausios galvos 
būtų sugebėjusios savo vei
kime išvengti įvairių klai
dų, tai bolševizmą jau se
nai būtų skruzdės suval- 
giusios. Iki šiol tas neatsi
tiko tik todėl, kad demo
kratinių valstybių kapito
nai, nesugebėdami atsilai
kyti prieš bolševikiškas 
bangas, vietoj pasikviesti 
tam reikalui ekspertus, ku
rie turi ilgų metų patyri
mą grumtynėse su bolše
vizmu, paleidžia gyvenimo 
laivą pavejuje. Ne be pa
mato dr. Grigaitis “Nau
jienų” kovo 2 dienos laido
je, duoda peklos Londonui 
ir Washingtonui už jų pa
darytą “stambią klaidą, dėl 
neišsikalbėjimo su Maskva 
apie tam tikrus Rusijos vi
daus režimo klausimus pa
čioje vokiečių - Sovietų ka
ro pradžioje.”

Pauliaus supratimu, šį 
įvykį negalima aiškinti tik 
paprastu neapsižiūrėjimu— 
klaida. Čia, veikiausia, glū
di paneigimas žmogaus pro
to ir simpatijos bolševiz
mui. Galima daleisti, kad 
Londonas su dr. Grigaičio 
politiniais gabumais nėra 
ganėtinai susipažinęs. Bet 
Washingtonas šiame klau
sime negali turėt jokio pa
siteisinimo.

Toliau “Naujienose” skai
tome :

“Rusijai buvo pasiūlyta 
pagalba be jokių sąlygų. 
(Ar galima įsivaizduoti ką 
nors baisesnio? — P.) Be 
anglų ir amerikonų pagal
bos ji negalėjo apsieiti,, 
todėl ji būtų buvusi pri
versta jų sąlygas priimti. 
Mažiausia, ko iš jos reikėjo 
reikalauti, tai — kad ji už
darytų savą neoficialias a- 
agent ūras (Kominterno 
skyrius) demokratinėse ša
lyse, leistų sąjungininkų 
karo ekspertams (tokiems, 
kaip dr. Grigaitis. — P.) 
stebėti karo eigą Rusijos 
fronte ir nepersekiotų Ru
sijoje žmonių, kurie stoja 
už demokratinius princi
pus.”

Matote, kokia baisi Die
vo koronė. Šitos Londono 
ir Washingtono klaidos su
ėdė pronaciam visą gyveni
mą. Juo labiau pikta, kad 
tas viskas įvyko be jokios 
priežasties. Ar Londonas ir nesąmoningais vapaliavi- 
Washingtonas būtų savę mais.
pažeminę, jeigu tokiem Baisu ir prisiminti šiuos

svarbiem reikalam spręsti 
būtų pakvietę politiniais 
klausimais išsilavinusį žmo
gų ir bolševimo naikinimo 
ekspertą dr. Grigaitį?

Matote, ką reiškia politi
nis nęapsukrumas.

Londonui ir Washingto
nui nei į mislę neatėjo, kad 
Maskva galėtų turėti nuo
savą Kominterną, dargi su 
savo agentūromis demokra
tinėse šalyse. Londonas ir 
Washingtonas laikėsi to su
pratimo, kad Kominterną 

sudaro visų šalių komunis
tinės partijos ir tuomi va- 
duodamiesi jie suprato taip, 
kad Londonas ir Washing
tonas turi lygų Šerą Komin- 
terne, kaip ir Maskva. Ši
toks Londono ir Washing
tono supratimas apie Ko
minterną dr. Grigaitį pa
stato prieš visuomenę kaipo 
faktų klastuotoją.

Kas link karo ekspertų, 
kad jie stebėtų karo eigą 
Rusijos fronte, tai dėlei jų 
tenai nebuvimo dr. Grigai
čiui neverta save eikvotis, 
nes nė joki ekspertai, ste
bėdami karo eigą Rusijos 
fronte, nepajėgtų daugiau 
matyti, kiek dr. Grigaitis 
sėdėdamas Halsted stryčio 
rezidencijoj mato žiūrėda
mas pro “Naujienų” redak
cijos langą.

Kas link neišsiderėjimo 
laisvai skerečiotis Rusijoje 
“demokratiniai” nusistačiu- 
siem pronacių agentam, tai 
“baisi klaida”, kurios blė- 
dingumo mūsų gadynės žo
džiais neišaiškinsi. Šios 
“klaidos” nepajėgs atitai
syt viso svieto melagiai ir 
neišvęngiamai jinai su
trumpins dr. Grigaičio gy
venimą mažiausia dešimčia 
metų! Tik jūs pagalvokite, 
gerbiami prieteliai, koks 
baisus smūgis viso svieto 
kontr - revoliucijonieriam. 
Dantų griežimui nebus nei 
galo, nei krašto. Jeigu šis 
taip svarbus punktas nebū
tų buvęs pražiopsota, tai 
juomi Maskvai būtų atimta 
apsigynimo teisė ir visokį 
Alteriai, Ehrlickai, Grigai
čiai, Prunskiai ir Michelso- 
nai su Bagočiais būtų su
kėlę Maskvoje revoliuciją 

ir nuvertę Stalino “diktatū
rą.” Tokiu atveju ir dr. 
Grigaičio žiop.čiojimai,^ kad 
Stalino “diktatūra” suby
rės šipuliais, nebūt pasilikę

Sonija Masters (kairėje) yra shop s|eward’ė 
Aircraft fabrike, Detroite, bet ji rūpinasi ir Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus reikalais. To paties fabriko 
darbininkė Ethel Nassar pasižada auką Raud. Kry
žiui. Abi yra United Auto Workers (CIO) unijos 
.narės.

milžiniškus pralaimėjimus, 
kokia daugybė tūkstančių 
parazitų būtų galėję misti 
Sovietų Sąjungos žmonių 
prakaitu. Tik jūs rimtai pa
galvokite — Sovietų Sąjun
ga tokia milžinišką’ šalis ir 
neturi anei vieno parazito! 
Nebus joki dyvai, jei kurią 
nors laimingą dieną, dėlei 
šito fakto, dr. Grigaitis ga
lutinai išsikraustys iš pro
to !

Dr. Grigaitis niekaip ne
gali nusiraminti, vis špu- 
kuoja, vis blaškosi, kaip už
keikta dvasia, nepajėgda
mas atspėt, kur stovi Rusi
ja. Pasak jo: “Ateityje ga
li atsitikti dar ir blogesnių 
dalykų.” Kur gi negalės. 
Šiame klausime negali būt 
jokių abejonių. Kaip grei
tai hitleriniai budeliai bus 
išmušti iš Lietuvos, taip 
greitai visus tenaitinius dr. 
Grigaičio vienminčius pa
tiks nesveiko šuns likimas 
ir tai vis dėlei tų Londono 
ir Washingtono padarytų 
klaidų.

Darau įnešimą, kad A- 
merikos Lietuvių Tautinė 
Taryba priimtų protesto re
zoliuciją prieš Londoną ir 
Washingtoną už nepakvie- 
timą dr. Grigaičio už pata
rėją, kuomet buvo daroma 
sutartis su Maskva. • ' • » • i

Jūsų Paulius pakartoti
nai jum sako, kad šią 
“stambią klaidą” Londonas 
ir Washingtonas padarė su- 
žiniai. Čia nėra niekas dau
giau, kaip pasekmė pavydo, 
kad neduoti progos pasi
reikšti aukštam protui! Iš 
visko yra aišku, kad šiuom 
žygiu stengiamasi nuslopin
ti dr. Grigaičio genijus.

Ketvirtadienis, Geg. 20, 1943

Su apgailestavimu reikia 
pripažinti, kad toki žygiai 
pasiekią savo blogo tikslo. 
Tegu žmogus būna ir pro
to milžinas, bet jeigu kiti 
jam to nepripažįsta, prie 

aukštesnių veiksmų nepri
leidžia, kiekviename žings
nyje kliudo, stato visokias 
skerspaines, tai, žiūrėki, jo 
genijaus sparnai ir pradeda 
žeme vilktis, kaip žąsiuko, 
kranklinėjančio arimuose. 
Toki požymiai labai aiškiai 
pasireiškia ir pas dr. Gri
gaitį. Jeigu dr. Grigaitis > 
būtų gavęs progą derėtis su 
Maskva, tai iš bolševizmo 
būtų nei skutų nelikę, bet 
tą progą pralaimėjus, jo 
gabumai pradėjo gesti, kaip 
lempa žibalui išsibaigus. Tą 
aiškiausia parodo dr. Gri
gaičio pravestos derybos su 
klerikalais. Čia dr. Grigai
tis savo socijalizmą inkor
poravo į kun. Prunskio špi
tolinę demokratiją ir gi be 
jokių sąlygų, vien tik už 
vaišes ir pasibučiavimą!

Tegu jūsų Paulių Dievas 
nubaudžia už prilyginimą, 
kad čia dr. Grigaičiui taip 
atsitiko, kaip vienam Pau
liaus pažįstamam senber
niui, kurį tūli juokdariai 
pirmiau nugirdė, o paskui 
apženino su nemylima jam 
merga. Apdairiam žmogui, 
dar gi advokatui, ne tik bu
vo galima, bet ir būtina 
nors tiek išsiderėti,' kad 
visokį Karpiai, Titnagai ir 
jiems panašūs, iš katalikų 
fronto liautųsi diskredita
vę dr. Grigaičio garbingą 
vardą, siųsdami jo antrašu 
visokius dr. Grigaitį žemi
nančius p r a s i m anymus, 
tarp kurių vįenas iš bai
siausių, tai primetimas jam 
kada tai bendradarbiavimo

Hitleriui ir Tojo Pasiskaityti
Molotovo notą prieš nacių kriminalys

tes storai palydėjo mūsų laivyno sekre
toriaus Frank Knox prakalba, pasakyta 
Bostone gegužės 17 d. Knox irgi prisi
minė apie fašistinius gengsterius ir jų 
kruvinus darbus prieš nekaltus žmones. 
Ne tik Hitlerio, Tojo ir Mussolinio lau
kia rūsti bausmė, bet ir jų pakalikų, 
jiems parsidavėlių.

Knox pareiškė:’
“Jums, Hitlerį ir Tojo — ir tiems ki

tiems, kurie su džiaugsmu pildė jų pik
tą valią — aš sakau, kad mes vedėme 
rekordą, ilgą, ilgą rekordą jūsų krimina- 
lysčių Europoje ir Azijoje. Šu tomis kri- 
minalystėmis surišti vardai ne tik tų, 
kurie stovi viršūnėse ir tas kriminalys
tes suplanavo, bet taipgi vardai ir že
miau stovinčiųjų, kurie su džiaugsmu 
jums pagelbėjo. Aš manau, kad aš kalbu 
vardu viso pasaulio jūsų išniekintų — 
nuskriaustų žmonių..., kuomet aš jums 
sakau, kad jūs esate kalti, kad su jumis 
bus griežtai atsiskaityta už visas jūsų 
kruvinas kriminalystes prieš labdarybės 
ir žmoniškumo filosofiją...’”

su komunistais. O kun. 
Prunskis, vietoj kad apgin- 

I ti savo partnerio garbę, 
žiūri, kaip jo klapčiukai 
kedena dr. Grigaitį ir jau
dinasi. Jam net džiaugsmo 
ašarą ištraukė. “Tikėjimas 
stiprus. Bažnyčios jėgą 
jaučia ir socijalistų vadas, 
bedievis dr. Grigaitis,” 
samprotauja kun. Pruns
kis. Taip dalykam susidė
jus, kiekvienam supranta
ma, kad dr. Grigaitis taip 
yra pageidaujamas pas ka
talikus, kaip ’ nekviestas sve
čias prie pietų. Matote, ką 
reiškia žmogaus paneigi
mas. Dr. Grigaičio derybos 
su klerikalais išėjo dauge
liu atžvilgių blogesnės, ne 
kaip Londono ir Washingtp- 
no su Maskva. Tiek dar lai
mė, kad dr. Grigaitis neturi 
gabumo matyti pas save to, 
ką jis mato pas kitus.

Iki laimingo pasimatymo.
Paulius,

— < •> . s. * 4 w • h

Kai jos motina ir keturios sesytės stebi, Yvonne pionne daužo bonką j Liberty 
laivą Walter Butler Shipjarduose, Superior, Wis. Penki Liberty laivai buvo pa
statyti kur kas trumpesnių laiku negu planas reikalavo. Tuomet jiems krikštyti 
buvo pakviestos išgarsėjusios Penkiukės (Quintuplets) iš Kanados. Matome, ko
kios jos jau didelės ir rimtos!
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Už Lietuvos Laisvę
Lietuvos Vyriausybės Kai 

Kurie Darbai Atlikti
Evakuacijos Metu

Tarybų Lietuvos vyriau
sybei, be kitų svarbių klau
simų, jau nuo pat karo 
pradžios teko užsiimti mū
sų piliečių reikalais. Iš at
sakingų Respublikos vado
vaujančių žmonių buvo su
daryta centrinė komisija 
evakuotų lietuvių reika
lams. Į 17 sričių, kuriose 
apsigyveno daugiau lietu
vių, buvo paskirti Lietu
vos Liaudies Komisarų Ta
rybos įgaliotiniai, kuriems 
buvo pavesta tiksliai sure
gistruoti evakuotuosius lie
tuvius, aprūpinti juos dar
bu, įtraukti į visuomeninį 
darbų, padėti medžiaginiai, 
paremti moraliai.

Daugumas mūsų evakuo
tų piliečių įsikūrė žemės 
ūkyje ir fabrikuose. Dau
gelis iš jų pasirodė gerais 
darbininkais. Šiuo metu 
darbo fronte lietuviai uži
ma nepaskutinę vietą, sėk
mingai kaldami ginklus 
prieš vokiečius. Kitose ta
rybinėse respublikose lietu
viai užkariavo gerą reputa
ciją, pasidarė stachanovie- 
čiais.

Sąjunginė vyriausybė at
leido iš sąjunginio biudžeto 
lėšų evakuotiesiems lietu
viams piniginėmis pašalpo
mis aprūpinti. 7410 labiau
siai pagalbos reikalingų 
šeirųų gavo per įgaliotinius 
vienkartines pašalpas nuo 
300 iki 800 rublių, atsižvel
giant į šeimos padėtį. Be 
to, buvo atleista gana dide
li fondai pramonės prekių, 
kaip tat drabužių, batų, 
skalbinių ir kito. Tokiu bū
du, daugelis, nežiūrint 
siaučiančio karo sunkumų, 
buvo aprūpinti drabužiais 
ir apavais.

Šiuo metu, IV metų kvar
talui, vėl Sąjunginės Vy- 
riausybės atleista lietu- 

. viams prekių už 1,250,000 
rublių, daugiausia šiltų 
drabužių, veltinių ir t.t.

Iš Lietuvos buvo eva
kuota Druskininkų pionie- 
rių stovykla ir Palangos 
pionierių stovyklos dalis, 

y Daugumo vaikų tėvai ne- 
' spėjo pasitraukti iš Lietu

vos arba žuvo kelyje nuo 
vokiečių bombų ir kulkų. 
Pradžioje vaikai buvo iš
mėtyti įvairiuose vaikų na- 

a • muose. Dabar visi šitie 
vaikai yra sukoncentruoti 
šėšeriuose lietuviškuose

• vaikų namuose. Tuose na
muose yra bendrabučiai ir 
mokyklos. Dėstoma lietu
vių kalba. Į tuos pat na
mus priimami mobilizuotų
jų į lietuviškus tautinius 
Raudonosios Armijos dali
nius’piliečių vaikai ir dau
giavaikių šeimų vaikai. 
Vaikai jaučiasi neblogai, 
aprengti, aprūpinti medici
nos pagalba.

Paaugliai vaikai koncen
truojami dviejose amatų 
mokyklose. Iš tų bus pa
ruošti geri kvalifikuoti dar- 
bininkai.

Vienu didesniųjų mūsų 
vyriausybės rūpesnių buvo 
tinkamų kadrų paruošimas 
Lietuvai. Tam tikslui vie
nam srities mieste buvo su
organizuoti tarybinių, par- 
tinių ir komjaunimo dar
buotojų kursai. Kursuose 

A dėstė geriausi įvairių mo-
|jy kslo šakų specialistai. Spa-

lio 1 d. šie kursai užbaigė 
darbą ir kursantai, pasisė
mę naujų svarbių žinių, iš- 
sivažinėjo po Sąjungą į 
įvairias įstaigas praktikos 
darbui. Nuo spalio 15 die
nos ten pat pradėjo veikti 
profsąjungų darbuotojų 

kursai, kurie* truks 3 mėne
sius.

N. mieste netrukus atsi
darys 6 mėnesių gailestin
gųjų seserų kursai. Visuo
se minėtuose kursuose dės
toma lietuvių kalba. Be to, 
įvairiuose miestuose, atski
ri Lietuvos piliečiai mokosi 
įvairiose specialiose moky
klose : traktoristų, buhalte
rių ir tt. Vyriausybė jiems 
moka stipendijų.

Kitame mieste vyriausy
bės pastangomis įkurti lie
tuviški meno ansambliai: 
choras, šokiu ansamblis, 
simfoninis orkestras, dža- 
zas, dramos trupė. Iš viso 
150 žmonių. Prie ansam
blio dirba 10 solistų. An
sambliai turės aptarnauti 
lietuviškus tautinius Rau
donosios Armijos dalinius, 
gyvenančius didesnėmis 
grupėmis evakuotus lietu
vius ir vietinę visuomenę. 
Meno ansambliai turi už
tarnautą pasisekimą.

’ Sėkmingai veikia ir Lie
tuvos Valstybinė leidykla, 
kuri leidžia lietuviškas 
knygas ir brošiūras aktua
liomis temomis. Nuo pat 
karo pradžios atspausta 49 
pavadinimų leidinių 1,658,- 
000 egzempliorių.

Didelį darbą atlieka* ra
dio komitetas, kuris 6 kar
tus per dieną perduoda lie
tuvišką radio programą. 
Programa perduodama

HITLERININKAI OKUPANTAI NAIKINA
LIETUVOS MIŠKUS

VI. Niunka.
Jau pirmosios okupacijos 

metu vokiečiai barbariškai 
kirto Lietuvos miškus. Se
novėje garsi savo miškais 
Lietuva po pirmojo pasauli
nio karo - miškingumo at
žvilgiu užėmė vieną pasku
tiniųjų vietų Europoj. Sme
toninės Lietuvos viešpačiai, 
nors daug kalbėjo apie miš
kų atželdinimo reikalą, tik
rumoje vedė gruobonišką po
litiką miškų atžvilgiu. Ta
rybų valdžia paveldėjo miš
kų ūkį su iškirsta pir
myn dvylikos metų 
kirtimo norma ir 75 tūks
tančiais ha neapželdyto kir
timo. Tarybų valdžia, rū
pindamasi mūsų krašto at
eitimi, atkreipė rimtą dė
mesį į Lietuvos miškų ūkio 
suvarkymą. Jau 1941 me
tais buvo numatyta apžel
dinti 10,000 ha miško. Tam 
reikalui 1941 m. biudžete 
buvo numatyta išleisti 5,- 
674,000 rublių, t. y. 16 kvar
tų daugiau negu tautininkų 
viešpatavimo laikais (1937 
m. miškų apželdymo reika
lui buvo išleista tiktai 357,- 
649 litai). Visas neapželdin
to kirtimo plotas turėjo bū
ti apželdintas 3-5 metų bė
gyje. Greta miškų auginimo 
tarybų valdžia rūpinosi į- 
veisti naujų augalų, kurie 
galėtų teikti pramoninės

okupuotos Lietuvos ir Ame
rikos lietuviams ir Raudo
nosios Armijos kovotojams.

Evakuoti rašytojai susi
organizavo į Lietuvos rašy
tojų biurą. Biuras bendra
darbiauja su Tarybų Są
junga, Lietuvos Valstybine 
leidykla, Radio komitetu. 
Jų kūriniai verčiami ir 
spausdinami tarybiniuose 
žurnaluose bei laikraščiuo
se. Be savo tiesioginio dar
bo, rašytojai dažnai aplan
ko su paskaitomis lietuviš
kus tautinius Raudonosios 
Armijos dalinius. Daug pa
stangų rašytojai deda su
pažindinti tarybinę visuo
menę su lietuvių literatū
ra, kuria Sąjungoj labai 
domimasi. Taip, pavyz
džiui, spalio 18 dieną Mas
kvoje buvo suruoštas dide
lis Pabaltijo respublikų li
teratūros ir meno vakaras, 
kuriame pasirodė su savo 
kūriniais mūsų rašytojai ir 
poetai. Meninę dalį atliko 
mūsų artistai.

Pagaliau, didelis darbas, 
kurį teko Lietuvos Vyriau
sybei atlikti, tai Raudono
sios Armijos lietuviškų 
tautinių dalinių plėtimas. 
Čia suėjo daug lietuvių, 
kurie trokšta su ginklu 
rankoj praskinti kelią į vo
kiečių pavergtą tėvynę. 
Mūsų daliniai Raudonojoj 
Armijoj ir visoj Tarybų 
Sąjungoj turi gerą vardą 
ir gėdos Lietuvai nedaro. 
Šiomis dienomis atidaromi 
poilsio namai sužeistie
siems ir silpnos sveikatos 
lietuviams kovotojams.

Visi Vyriausybės darbai 
yra nukreipti į vieną tiks
lą : visomis galimybėmis 
dalyvauti vokiečių sumuši
me, kad atėjus į Lietuvą 
grįžimo valandai, visi grįž- 
tumėm kupini energijos ir 
noro kuo sparčiausiai at
statyti mūsų nuteriotą tė
vynę.

(“Tarybų Lietuva”)

žaliavos. 1941 m. buvo iš
rašyta 100 kg. oželksnio 
karpuotojo (evonymus ver- 
rucoza), kurio šaknų žievė 
turi didelį kiekį gutaper- 
čos, reikalingos sintetinio 
kaučuko pramonei; iš Cha- 
barovsko buvo išrašyta sėk
lų aksommedžio, kurio me
diena vartojama baldų fa- 
nierai. 1941 m. miškų ap
saugai ir globai buvo pas
kirta 1,036,000 rublių (1939 
m. tam reikalui buvo skir
ta vos 15,000 litų). Iš skir
tų kreditų buvo įgyta daug 
įrankių miškų gaisrams ge
sinti, pastatyta naujų gais
rams stebėti bokštų, iškas
ta ir įrengta šulinių. Miškų 
taupymo sumetimais buvo 
plečiamas kelmų rovimas 
kurui ir garo katilų apšil
dymui. Jau 11941 metais bu
vo pagaminta 30 mašinų 
kelmams rauti. Visos tos 
tarybų valdžios priemonės 
turėjo per trumpą laiką iš
vesti Lietuvos miškų ūkį iš 
tos katastrofinės padėties, 
prie kurios jį buvo privedę 
smetoninės Lietuvos šeimi
ninkai. Bet šitą, kaip ir ki
tus didžiuosius tarybų val
džios užsimojimus sutruk
dė įgyvendinti hitleriniai 
plėšikai.

Jau pirmomis okupacijos 
dienomis hitlerininkai už

grobė visus miško medžia
gos ir malkų sandėlius. Ži
nomo Lietuvos miškininko
A. Kvedaro apskaičiavimu, 
hitlerininkai išgabeno į Vo
kietiją 1,156,600 kietmetrių 
įvairios miško medžiagos ir 
malkų. Dalis tos medžiagos 
prieš karą buvo atgabenta 
į Lietuvą iš kitų broliškų 
Tarybinių Respublikų.

Ištuštinę miškų medžia
gos sandėlius, hitlerininkai 
stvėrėsi grobuoniškai kirsti 
ir gabenti į Vokietiją Lie
tuvos miškus. Kokiu plačiu 
mastu yra kertami Lietu
vos miškai, rodo tas faktas, 
kad miškų kirtimo darbams 
mobilizuojami ne tiktai 
miesto ir kaimo darbinin
kai, bet ir inteligentai. Per
nai vasarą miškų kirtimo 
darbams buvo sumobilizuo
ti studentai, vyresniųjų kla
sių moksleiviai, įvairių in- 
teligentinių profesijų žmo
nės, jų tarpe ir artistai. 
Pradžioj iškirstas miškas 
geležinkeliais ir vandens ke
liais buvo gabenamas į Til
žės, Ragainės, Šilutės ir 

Klaipėdos lentpiūves. Bet 
jau 1942 metų pradžioje o- 
kupantai, norėdami pagrei
tinti Lietuvos miškų iškir
timą, pradėjo įrengti lent
piūves pačiuose miškuose, 
prie upių ir pakelėse; ypač 
daug tokių lentpjūvių į- 
rengta Kazlų-Rudos, Rudiš
kių ir Jurbarko apylinkėse, 
kur yra didžiausi Lietuvos 
miškų masyvai. Lentpiūves 
dirba ištisą parą be per
traukos.

Kiek okupantai iki šiol 
yra iškirtę miškų, dabar 
dar tiksliai pasakyti negali
ma, tačiau iš pabėgusių iš 
okupuotos Lietuvos žmonių 
pasakojimų ir kitų turimų 
davinių matyt, kad jau iki 
šiol yra iškirsta žymiai 
daugiau miškų, negu buvo 
iškirsta per visą 1915-1918 
metų vokiečių okupacijos 
laikotarpį (kaip žinoma, 
per pirmąją okupaciją vo
kiečiai yra iškirtę ne ma
žiau kaip 20 nuošimčių Lie
tuvos miškų).

Išveždami mišką į Vo
kietiją, hitlerininkai nė iš 
tolo neprileidžia prie miš
kų tikrųjų jų šeimininkų— 
lietuvių. Be okupacinės val
džios leidimo Lietuvos gy
ventojams draudžiama rin
kti miškuose net sausas ša
kas. Miesto gyventojams į- 
vestos malkų kortelės, ku
rios dažnai lieka nereali
zuotos.... dėl malkų stokos. 
Valstiečiams faktiškai ne
įmanoma gauti miško me
džiagos trobesių remontui.. 
1942 m. gruodžio 17 d. sta
tybos direkcijos aplinkraš
čiu nustatyta, kad valstietis 
norįs gauti staybos medžia
gos, privalo pristatyti ati
tinkamus valsčiaus viršai
čio, apskrities viršininko ir 
apskrities agronomo pažy
mėjimus, patvirtinančius, 
kad jis yra atlikęs visas vo
kiečių uždėtas prievoles ir 
kad statybos medžiaga jam 
reikalinga būtinam reika
lui. Tame pačiam aplinkraš
tyje nurodoma, kad staty
bos medžiaga bus duodama 
tiktai ištikus gaisrui ar ku
riai kitai stichinei nelaimei. 
Miško medžiagos trobesių 
remontui uždrausta net 
prašyti. ,

Taip hitlerininkai šeimi
ninkauja Lietuvos miškuo
se.

DAVIES SOVIETUOSE
Maskva, geg. 18. — Ats

krido į Kuibiševą asmeni
nis prez. Roosevelto pasiun
tinys Joseph El. Davies, ga
benąs prezidento laišką Sta
linui.

PETRAS CVIRKA

Kaip Ąžuols Drūts Prie |
Nemunėlio... ijo

Lietuvis J. Andriuškevi
čius, šiandien kovojąs Lie
tuviškame Raudonosios Ar
mijos junginyje, 1941-2 me
tų žiemą kovojęs su vokie
čiais Kalinino fronte, man 
papasakojo savo atsimini
mus. Aš visa tai užrašiau 
iš drg. Andriuškevičiaus 
lūpų. Štai, jo pasakojimas:

1941 metų birželio mėnesį 
palikau Lietuvą, kaip ir 
daugelis mano draugų. Mes 
ėjom pėsti Lietuvos keliais, 
pro mylimas upes, kalnais 
per miškus, nešdami širdy 
didelį skausmą už sunaikin
tą, sugriautą mūsų naują 
gyvenimą. Ir su kiekvienu 
žingsniu, tolstant nuo Lie
tuvos, manyje didėjo ne
apykanta vokiečiams. Kar
tą tie žvėrys įsiveržė į ma
no žemę, išdraskė mano liz
dą, išmetė mane iš jo, beli
ko viena — keršyti žvėriui. 
Keršyti už save ir už visus!

Traukinį, į kurį persė
dom, daug kartų bombarda
vo vokiečių lėktuvai.Jie nesi
gailėjo bombų, jie švaistė 
jas ne‘tik į žmones, bet 
dargi į karves, avių kaime
nes. Jie nesigailėjo kelių to
nų metalo, kad tik nukirs
tų kūdikiui ranką, sukeltų 
kliksmą ir ašaras ramiame 
sodybos kieme. Kritusi 
bomba Zilupės geležinkelio 
stotyje, Latvijoje, kur bu
vom įsėdę į traukinį, užmu
šė du mūsų draugus. Tai 
buvo pirmosios aukos, pir
mieji lietuviai, nužudyti vo
kiečių, kuriuos man teko 
pamatyti.

Atvykęs į Tarybų Sąjun
gą, apsigyvenau Kirovo 
mieste. Šio krašto gamta, 
upių krantai, kalvos ir eže
rai man gyvai priminė 
brangią Lietuvą. Ir geri, 
atviri rusų kaimiečių vei
dai buvo tarsi tų pačių Že
maičių ar Dzūkų žemės 
žmonių veidai. Ramūs, šilti 
saulėlydžiai, padūmavusios 
melsvos tolumos, armonikos 
balsai, pukščio riksmas — 
visame kame aš mačiau mo
tinos Lietuvos paveikslą. 
Toli nuo jos, išrautas iš 
gimtosios žemės, nublokš
tas likimo už tūkstančio ki- 
lometrį, aš mačiau sapnuo
se savo upes, girdėju savo 
krašto kalbą. Ir dažnai nak
tį pabusdavau, tarsi prikel
tas kuždėjimo, tarsi kas 
mane buvo šaukęs. Joks 
darbas man nesisekė. Aš 
supratau, kad ne vien pa

tyti vokiečių apkasai, nors , 
ir rūpestingai paslėpti.

Keli draugai kovotojai 
atkreipė mano dėmesį į vie
nus krūmelius. Už jų kaž
kas juodavo. Tai galėjo būti 
vokiečių kulkosvaidininkas, 
kuris nedavė mums pasiju
dinti, taip liejo šviną į mū
sų pusę. Mūsų bandymas 
šautuvų ugnimi išmušti iš 
rikiuotės priešo kulkosvai- 
dį, nedavė naudos. Čia aš 
pajutau, kad kažin kas ma- . ,. 
ne baksnoja į alkūnę. Atsi
gręžiu, ogi tas pats vyru
kas iš Šeduvok Jis ir sako „A 
man: >.

(T^sa 4-tame pusi.) . J

reiga, ne vien pilietinis jau
smas, o didelis, prasmin
gas jausmas užvaldė mane. 
Mane traukė didžioji šeima 
— tarybinės tėvynės šeima. 
Mano pareiga buvo būti jo
je ir ginti savo šeimos di-

dom vakarų linkui, tas pats 
mūs kailiadirbys, Minelga 
iš Šeduvos, išsitraukė gra- 

į,natą, pabučiavo ją, nušluo- 
‘ stęs skvernu, ir tarė: „Ech, 
dabar išbandysiu vokiškus 
kailius... Dievaži, jau aš,

dįjį, šviesųjį namą. Vieną 
dieną aš nusprendžiau ir 
draugams tariau:

— Iki pasimatymo! Jei 
grįšiu į Lietuvą — grįšiu 
tik po pergalės, jei krisiu— 
jūs už mane pabučiuokite 
šventąją mano tėvų žemę ir 
pasakykit mano pažįsta
miems, kad Andriuškevi
čius kovojo.

1941 m. rugpiūčio mėnesį 
aš įstojau į Raudonąją Ar
miją. Laukti nenorėjau.
—Stovyklavome prie Mas
kvos ir netrukus teko 
mums susikibti su vokiečiu. 
Vokiečiai, matyt, patyrę a- 
pie mūsų dalinį, ėmė mėtyti 
iš lėktuvų lapelius, kuriuo
se jie mus stengėsi “ap
šviesti.” Jie ten rašė tokių 
niekų, jog ir mūsų gurguo
lės arkliai paskaitę būtų vi
są dieną kvatojęsi. Nepavy
kus Goebbelso propagandai, 
jie ėmė mus bombarduoti. 
Visą parą jie šimtais, išti
sa kruša drabstė bombas į 
tą vietą, iš kurios mes bu
vome išsikėlę. Kiek vėliau 
teko sužionti, vokiečių bom
bos padarė gerą darbą: jos 
išrausė tiek duobių, kiek jų 
užteko palaidoti paskum 
keliolikai tūkstančių fašis
tų, kritusių nuo mūsų sėk
mingo puolimo Maskvos 
fronte, žodžiu, kapų kasi
mo technika pas vokiečius 
labai aukšta: jie sau duo
bes išsikasa iš savo lėktų-* * vų.

1941 m. lapkričio 19 die
ną mūsų pulkas, su vadais 
priešakyje, pasiuntė drau
gui Stalinui telegramą, ku
rioje buvo prašoma kuo 
trumpiausiu laiku mus leis
ti pavanoti fašistam kailius. 
Jau labai buvom išsiilgę vo
kietukų. Buvo mūsų būry 
toks Minelga, vyrukas iš 
Šeduvos, kailiadirbys. Tai 
jis ir sakydavo: “Ech, viso
kių, kailių esu skutęs ir 
lyginęs, tik vokiško dar ne- 
išbandžiau. Kad tik grei
čiau į frontą!” Pagaliau, 
gruodžio 3 d. gavome atsa
kymą telegrafu: vykti į 
frontą. Visame junginy 
viešpatavo nepaprastai pa
kili nuotaika, o kai atsisė
dom į traukinį ir pašilei-

TĖVYNES ILGESYS 
4

Tėvynės ilgesys kai širdį tau užplūsta 
Ir trokšti vėl išvysti tėviškės laukus,— 
Tegu šį karo metą, kruviną ir rūstų, 
Gėla tavęs neslėgs, tartum akmuo sunkus.
Gimtų namų troškimas, širdį sugraudinęs, 
Kolchoziniuos laukuos javais tau težaliuos. 
Pagreitint laisvės derlių savajai tėvynei 
Ir su dalge gali tu baro pradalgiuos.
Jei tavo gimtą žemę priešas išnaikino— 
Jos meilę prakaitu išliek laisviems laukams. 
Laimėjimą tarybiniai laukai augina 
Bendrai ir Rusijos ir Lietuvos vaikams.
Kai tavo krašto miestai, griuvėsiais pavirtę, 
Kasnakt klaikiai vaidenas slėgiančiuos sapnuos, 
Tu dieną dar stipriau suspauski staklių svirtį 
Ir kerštą įrašyk bombanešių sparnuos.
Sulaužytos mašinos, sugriautos Lietuvos dirbtu veš— 
Naujai jas atstatyk Uralo kalnuose!
Juoda anglim sužėręs, gelsva nafta pasruvęs 
Te ilgesys pavirs čia pergale šviesia.
Ir fronto mūšyje, kai tavo lietos kulkos 
Taikliai mirties ugnim rudas gaujas guldys, 
Tegu drąsiai į priekį pulką ves po pulko 
Patrankų liepsnomis tėvynės ilgesys.

Kostas Korsakas.

/

kaip kailiadirbys, jų kailius 
taip išskusiu, kad švelnes
nių ir neįdirbsi”....

Apie tuos kailius jis man 
visą laiką šnekėjo, o'aš jam 
ir sakau: “Tu arba giriesi, 
arba bijaisi”.... O jis pažiū
rėjo į mane tiriamu, ilgu 
žvilgsniu ir sako: “Gerai, aš 
daugiau nekalbėsiu”....

Laimingai pasiekėme 
frontą Kalinino miesto apy
linkėse. Kairiajame bare, 
tolumoje virė kova, šaudė 
patrankos ir kulkosvaidžiai, 
o pas mus įjp ryto buvo ty
lu. Sulaukus ryto, vokiečiai, 
matyt, ruošdamiesi puoli
mui, atidarė smarkią arti
lerijos ugnį, tačiau taip ne
taikliai, kad sviediniai kri- //■ < 
to už kokių 100 metrų nuo 
mūsų apkasų. Kai tik iš
girsdavom atbaubiant svie
dinį, mano tas kailiadirbys, 
visą laiką kažkaip pagyvė- • . 
davo ir nusiėmęs savo šal
mą, pakeldavo jį iš apkaso 
duobės ir sako: “Na, na 
krisk!” O sviediniui spro
gus toliau, jis su nusivyli
mu mostelėdavo ranka ir iš
tardavo: “Ir taip tu man 
kiauliškai šaudyti! Ne ki
taip, kaip prūsai prisižliau- 
bę byro”...

Man kažkaip nepatiko 
toks pabrėžiamas kailiadir
bio drąsumas, taigi jam bū
davo ir sakau: “Tu, Minel- 
gą, man regis, prisibijai”.... 
Jis tik pasižiūrėdavo į ma
nę, sugėdintas, būdavo, nu
sigręžia, ir nieko daugiau. *

• 1Anksti rytą, susitikus 
mūsų ir vokiečių sargy
boms, prasidėjo artimas su
sišaudymas. Mūsiškiai pa
siuntė į pagalbą būrį, o vo
kiečiai, kaip pasirodė, dau
giau, negu batalioną. Ga
vome vado įsakymą nedel
siant atakuoti fašistus.

Patraukėme visu frontu. 
Kur tik akis mato — kręi-> 
vomis eilėmis, pakildami, 
vėl guldami ir šliauždami, 
vėl pakildami, bėgdami, ar
tinamės prie priešo apka
sų linijos. Greta manęs kri
to vienas draugas, kurio 
žodžius aš spėjau išgirsti, 
tačiau kuriuos supratau tik 
valandėlei praslinkus. Jis 
sušuko: “Drauge, už tary
binę tėvynę, už Lietuvą!”

Nepaisydami pragariškos 
ugnies, slinkome vis pir
myn. Aš, kaip skyrininkas, 
daviau savo žmonėms ko
mandą perbėgti per aukš
tumą. Tai padarėme taip 
vykusiai, kad tik vienas 
mūsiškis buvo sužeistas. Į- 
slinkome į gerai uždengtą 
vietą. Iš čia buvo gerai ma
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Frank Krulikowski, United Electrical unijos 
(CIO) 426-to lokalo narys, kurio trys sūnūs tar
nauja Dėdes Šamo kariuomenėje, buvo apdovanotas 
War Production Tarybos už pasižymėjimą karinės 
pramonės darbe.

__ _______________ Ketvirtadienis, Geg. 20, 1943

PHILADELPHIA, PA.
I $. □--------------------------------------------
’ (Tąsa)

Ji viską žino, apie viską kalba įsitiki
nusi ir — nejaukiai.

— Pečiorkoje totorjs numirė, tai jo 
siela per gerklę ištekėjo, juoda, kaip de- 

i gutas!
— Siela — dvasia, — sakau aš, bet ji 

su panieka rėkia:
— Dvasia — pas totorį? 'Kvaily!
Jaunoji šeimininkė taipogi bijo knygų.
— Knygos skaityti labai kenksminga, 

o ypač — jaunuose metuose,—sako ji. — 
Pas mus Sukučiuose viena mergina iš 
geros šeimynos skaitė - skaitė, ir įsimy
lėjo vargonininką. Tai vargonininko pati 
taip ją gėdino — net baisu! Gatvėje, 
prie žmonių...

Kartais aš vartodavau žodžius iš Smu- 
ro knygų, vienoj jų, be pradžios ir galo, 
buvo pasakyta: “tiesą sakant, parako 

(niekas neišrado; kaip visuomet, jis at
sirado po ilgos eiles smulkių stebėjimų ir 
atradimų.”

Nežinau kodėl, bet man labai įsmego 
į galvą šitas posakis, ypač gi pamėgau 
dviejų žodžių derinį: “tiesą sakant”; aš 
jutau juose jėgą,—daug jie pridarė man 
•bėdų, juokingų bėdų. Yra tokių.

Kartą, šeimininkams pasiūlius papa
sakoti ką nors apie garlaivį, aš atsakiau:

— Aš jau, tiesą sakant, ir nebeturiu 
ko bepasakoti....

Tas juos nustebino, jie sukrankė:
— Kaip? Kaip tu pasakei?
Ir visi keturi ėmė sutartinai kvatotis, 

kartodami:
— Tiesą sakant, ak—Vie-ešpatie!
Net šeimininkas pasakė man:

x — Blogai tu sugalvojai, juokdary!
—Nuo to laiko jie ilgai vadindavo mane: 
‘ — Ei, tiesą sakant! Eik, iššluostyk 
grindis, kur vaikas pridirbo, tiesą sa
kant....

Šitas beprasmis pasityčiojimas neskau- 
dė, bet labai stebino mane.

Aš gyvenau apkvaišinančio liūdesio 
rūke, ir, kad jį nugalėjus, stengiaus kaip

galima daugiau dirbti. Darbų netrūko, 
—namuose buvo du kūdikiu, auklės ne
įtikdavo šeimininkams, jas nuolat keis
davo; aš turėdayau kemeliuotis su kūdi
kiais, kasdien skalbdavau vystyklus ir 
kas savaitę eidavau į Žandarų upelį 
skalbinių velėtų,—ten mane pajuokdavo 
skalbėjos:

— Tu ko čia bobų darbo nusitverei?
Kartais jos mane ligi tol privarydavo, 

k?id aš jas teležydavau šlapiais skalbi
niais, jos dosniai atsilygindvo man tuo 
pačiu, bet su jomis būdavo linksma, įdo
mu.

Žandarų upelis bėgo giliu grioviu Okos 
link; griovys atkirto nuo miesto lauką, 
pramintą senovės Dievo—Jarilo vardu. 
Šitame lauke per Sekmines miestiečiai 
rengdavo gegužines; bobutė man pasa
kojo, kad, kai ji tebebuvusi jauna, žmo
nės dar tebetikėję Jarilai ir duodavę jam 
auką; imdavo ratą, apsukdavę jį įsma- 
luotomis nuobrukomis ir, paleidę pakal
nėn, rėkaudami, dainuodavę, sekdavę, ar 
nuriedės ugninis ratas ligi Okos. Jei
gu nuriedės, dievas Jarila bus priėmęs 
auką: vasara bus saulėta ir laiminga.

Dugumas skalbėjų buvo iš Jarilo, jud
rios ir plepios bobos; jos pažino visą 
miesto gyvenimą, ir būdavo labai įdomu 
klausyti jų pasakojimų apie pirklius, val
dininkus, karininkus, kuriems jos dirb
davo. Skalauti skalbinius žiemą, apledy- 
jusiame upelio vandenyje—baisiai sun
kus darbas; visų moterų rankos taip su
šaldavo, kad net oda sproginėdavo. Pasi
lenkę prie upelio, po senutėle, skylėta 
stogine, kuri neužustoja vėjo ir sniego, 
moterys skalauja skalbinius; veidai pa
raudę ligi kpaujo, šalčio sužnaibyti; šal
tis degina šlapius pirštus, jie nebelinks- 
ta, iš akių varva ašaros, o moterys ne- 
perstodamos plepa, pasakodamos viena 
kitai įvairiausias istorijas, rodydamosios 
esančios visada ir visur ypatingai nar
sios.

(Bus daugiau)

Apsaugojimui Suv.
V alst. V aidžios Čekių

, Neseniai išduoti raportai pa
rodo, kad daugelis valdžios če
kių (service allotment), pavog
ti iš pašto dėžučių ir kitų vie
tų, ir kad jie iškeisti. Suv. Val
stijų Slaptoji Policija (Secret 
Service) daro žygius išplatinti 
programą, kuri nurodys tiems, 
kurie gauna šituos čekius, kaip 
juos apsaugoti.

Sekami keli patarimai Slap
tosios Policijos paduoti:

1. Vienas šeimos narys turė
tų būti namie priimti čekį.

2. Kiekviena pašto dėžutė 
turėtų būti užrakinta, ir var
das ant jos aiškiai užrašyta.

3. Čekiai turėtų būti iškeisti 
vis toje pačioje vietoje, tada 
identifikacija bus lengviau pa
daryta.

4. čekiai turėtų būti indor- 
suoti (pasirašyti) tiktai aky- 
vaizdoje to, kuris darys keiti
mą.

Asmenims ir biznio įstai
goms, kurioms šie čekiai atneš
ti keitimui, sekami patarimai 
duodami:

1. Asmuo, kuris pristato val
džios čekį keitimui, turi būti 
identifikuotas kaipo tas, ku
riam čekis priklauso.

2. Visi čekiai turi būti in- 
dorsuoti akyvaizdoje keitėjo.

3. Tie, kurie padaro keiti
mus, turi uždėti ant čekių sa
vo, inicialus.

Tūkstančiai žmonių kiekvie-
’ ną mėnesį laukia šių čekių, ir 

valdžia daro pastangas, kad 
jie būtų pristatyti laiku, bet ir 
tie, kuriems čekis priklauso, 
turi priimti atsakomybę ir pa- 

j sistengti jį tinkamai iškeisti.
šie patarimai padaryti Slap

tosios Policijos apsaugojimui 
pinigų ir kitų formų valdžios 
obligacijų — darbas, kuris ka
ro metu paplatintas, nes prie
šų agentai gali bandyti pažeis
ti mūsų finansinę struktūrą.

RAUDONASIS KRYŽIUS 
PRAŠO KAREIVIŲ GIMINIŲ 

PRANEŠTI PAŠTUI KEI
TIMĄ ADRESO.

Daugelis svarbių pranešimų, 
kurie liečia vyrus užmuštus 
kare, pražuvusius arba paim
tus nelaisvėn, kaip ir daugelis 
nepristatytų “allotment” čekių, 
grįžta į Washingtono “unclai
med” (nepareikalauti) depar
tamentą.

Pagal Karo ir Laivyno De
partamentų prašymą, Ameri
kos Raud. Kryžius bando su
rasti tuos asmenis, kuriems šie 
pranešimai pasiųsti.

Nors Raud. Kryžius gali su
rasti daugumą tų, kuriems lai
škai adresuoti, bet užima kelis 
mėnesius surasti tuos, kurie 
išsikraustė, nepalikdami naujo 
adreso. Daugiau sunkumų su
daryta j ieškojimais žmonių ka
ro industrijų centruose, kur 
vardai neįrašyti į telefono kny
gas, nes jie gyvena tenai lai
kinai.

Kad palengvinti pristatymą 
svarbių pranešimų šeimoms, 
kurių vyrai karo tarnyboje, vi
si asmenys, kurie užrašyti 
“next of kin” tarnybos rekor
duose, prašomi Raud. Kryžiaus 
valdininkų palikti savo naujus 
adresus, arba “emergency” ad
resus Suv. Valstijų pašte jų 
apylinkėj.

RACIJONAVIMAS
KAVA: Ženklelis 23, War 

Ration Book One yra geras dėl 
1 svaro kavos ligi birželio 1 d.

CUKRUS: ženklelis 12, War 
Ration Book One yra geras dėl 
5 svarų cukraus ligi birželio 1.

RAUDONI ŽENKLELIAI.
(Dėl mėsos produktų, ke- 

nuotos žuvies, aliejų ir sūrių) 
Raudoni ženkleliai E. F. G, 
geri ligi birželio mėnesio.

Raudonas ženklelis H, geras 
nuo gegužės 16 d.

MĖLYNI ŽENKLELIAI.
(Kenuoti, saldyti arba džio

vinti maistai) Mėlyni ženkle
liai G, H, J, geri ligi birželio 1.

OWI.

Haverhill, Mass.
Apleisti Organizacijos 

Reikalai
Vėlesniais laikais, LLD 85 

kuopoje susidarė labai nepa
kenčiama padėtis. Formalio 
susirinkimo jau neturėta nuo 
balandžio 18 d., 1940 metų.

Nelaikant susirinkimų, tai 
nariams nėra žinoma vidujine 
organizacijos tpadėtis, nes iš 
kuopos valdybos nėra gauna
ma jokis raportas apie kp. pa
dėtį be susirinkimų. Nelai
kant susirinkimų, tai negalima 
organizacijoje išvystyti pla
tesnis veikimas dėl žmonijos 
gerovės, ypač dabartiniu lai
ku.

Buvo bandyta įvairūs būdai, 
sušaukti kuopos narių susirin
kimą, bet nei vienas nepavyko. 
Dabar yra šaukiamas LLD 85 
kuopos narių susirinkimas ge
gužės 26 d., (tai yra, trečia
dienį), 7-tą vai. vakare, LPG 
Kliubo svetainėje, 324 River 
St. Prašomi visi nariai daly
vauti susirinkime, o kuopos 
valdybos yra priderystė paga
minti pilnus raportus apie kp. 
stovį ir susirinkime pateikti 
nariams.

Kai kurie draugai man pa
tarė pasiųsti kiekvienam na
riui atvirutę užkviečiant į su
sirinkimą. Aš, nežinodamas 
narių antrašų ir nežinodamas, 
kurie nariai yra pasimokėję ir 
kurie jau yra iš kuopos išsi- 
braukę, tai pranešu per dien
raštį Laisvę apie įvyksiantį 
kuopos susirinkimą ir prašau 
visus narius dalyvauti susirin
kime.

Klausiau pas finansų rašti
ninką, kiek narių jau yra pa- 
simokėjusių už šiuos metus, ir 
kurie, tai gavau atsakymą, 
kad negali pasakyti. Gal pa
sakys susirinkime.

A. P. Dambrauskas.

Kaip Ąžuols Drūts Prie Nemunėlio
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

— Leisk, drauge vade, į- 
vykdyt uždavinį....

— Kokį? — klausiu.
— Ten....,—vėl sako jis, 

ir galvos kreipimu man ro
do į to krūmelio pusę, iš 
kur svilina vokiečiai.— Aš 
jau juos sutvarkysiu...

“O kaip tu juos ten su
tvarkysi.... kad jie ir musę 
ant tavo nosies pamatys, 
ne tik tave patį. Pabandyk 
tik išlįsti!” galvoju sau.

— Apeiti iš užnugario!— 
vėl jis man. — Aš, va, ši
tuo groveliu, aplink, aplink, 
ir....

Planas pasirodė man pri
imtinas. Minelga ėmė Įlauž
ti. Stengdamiesi nukreipti 
priešo žvilgsnį tik į mus, 
pradėjom tauškyti iš visų 
šautuvų ir automatų.

Praėjo gera valandėlė. Ir 
susyk — sprogimas, o pas
kum tyla. Vokiečių kulko
svaidis nutilo. Kai pakilo
me, su tikslu perbėgti liku
sį tarpą iki vokiečių apka
sų, mes pamatėm draugą 
Minelgą, kailiadirbį iš Še
duvos. Jis gulėjo kniūbš- 
čias, kažką laikydamas po 
savimi, didelį ir tamsų. Tai 
buvo vokiečių kulkosvaidis, 
kurį visų įkarščiu Minelga 
dabar braklino, norėdamas, 
matyt, kuo greičiausiai jį 
panaudoti prieš pačius vo
kiečius. Trys fašistų lavo
nai — Minelgos granatos 
darbas — gulėjo netoli nuo 
kulkosvaidžio.

Kai tik linksmasis kailia
dirbys mus pamatė, jis pa
kilo ir berniškai atkėlęs 
šalmą, lyg lengvą kepurikę, 
suriko:

— Drauge seržante.... už
davinys įvykdytas! — Ir 
paskum su šelmiška šypse
na pridūrė:

— Tik jau labai tų žvė
rių kailius sugadinau....

Po kelių minučių vokie
čius mes išmušėm iš jų gy
nimosi linijos. Patekęs 
mums vokiečių kulkosvai
dis vyriškose Minelgos ran
kose suvaidino mūsų puo
lime didelį vaidmenį.

To mūšio ir daugelio ki

MAISTO IR VITAMINŲ KRAUTUVE
1. VITAMINS FOR VICTORY-B-COMPLEX table teles; susideda iš šių 

vitaminų: A, D, C, B-l, B-6, G. E. Biotin, Calcium, Phosphorus, Iodine, 
Iron, ir Food Copper.

2. PHOSPEIO-B tabletėles nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi ner- 
vuoti.

3. SGDEOM tabletčlčs, . kurie kenčia Rhcumatizmo, Arthritis, Neuritis 
skausmus del trūkumo kūne mineralinių druskų.

4. N-56 CA-83 tabletčlčs del peptic Ulcers, Gastritis. Palengvina skaus
mus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda progą opai gyti.

6. P. B. LAX tabletčlčs geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo.
Taipgi reikalingi agentai visuose miestuose del P.B. LAX pardavinėjimo.

8. LACTO-DEXTRIN del tų kuriem darosi visokį rūgimai ir nemalonu
mai po valgių.
Maistą ir Vitaminus siunčiame paštu i visus kitus miestus. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.

VITAL HEALTH FOODS
465 LORIMER STREET BROOKLYN, N. ¥.

tų mūšių metu aš pažinau 
žmones, tikrąsias jų verty
bės.... aš pažinau Raudono
sios Armijos karį. Tokių 
eilinių pavyzdžių, kaip įvy
kis su Minelga, buvo šimtai 
ir tūkstančiai. Neretai aš 
stebėjausi su kokiu atsida
vimu, su kokiu pasiaukoji
mu ir kartu su kokiu savęs 
išsižadėjimu šimtai ir tūk
stančiai dar vakar buvusių 
kailiadirbių, kolchozininkų, 
darbininkų, agronomų, 
traktoristų dirba sunkųjį 
karo darbą. Jie jį dirbo su 
tokiu pat herojizmu fronte, 
su kokiu buvo atliktos gran
diozinės socialistinės vals
tybės statybos, iškasti ka
nalai, jungią upes ir jūras, 
užsodinti sodai tyrlaukiuo
se ir įsteigtos mokyklos, te
atrai tolimose tundrose. Ta
rybų Sąjungos žmogaus kil
nusis ’pavyzdys įkvėpė ir 
mums, lietuviams kovoto
jams, didžiąją gyvenimo 
prasmę, sustiprino mūsų 
tautą draugystės ryšiais, 
bendra neapykanta grobi
kui vokiečiui, bendra meile 
savo tėvynei, bendra per
galės viltimi!

Dabar mudu abu su Mi
nelga kovojame lietuviška
me Raudonosios Armijos 
junginyje. Mes čia laikomi 
kadriniais, senais kovoto
jais, su praktika. Ypač di
džiuojasi mano draugas Mi
nelga, kaip tikras vetera
nas, tuo, jog jis pačiu kuk
liausiu apskaičiavimu esąs 
aptvarkęs bent dvidešimčiai 
fašistų kailius.

Nuostabus vyrukas tas 
Minelga! O kiek daug tokių 
puikių vyrų mūsų dalinyje 
— tikra lietuviškų ąžuolų 
giria. Ir jie nesudrebės nuo 
jokios audros! Galiu jums 
garantuoti! Mes jau tokie 
lyg toje lietuviškoje daino
je: „'Kaip ąžuols drūts prie 
Nemunėlio, lietuvis nieko 
neatbos!”

London, geg. 18. — Ang
lijos užsienių reikalų minis- 
teris A. Eden slaptai išda
vė seimui kokį tai svarbų 

raportą.

Veikiančio Komiteto Darbuote
Geg. 14 d., Phila. Darbinin

kų Organizacijų Veikiantis, 
Komitetas laikė susirinkimą. 
Drg. A. G. Smitas pranešė, 
kad Vilnies kalendorių buvo 
parsitraukęs 75 ir visi išėjo.

Birželio 22 d. Russian War 
Relief rengia koncertą ir pra
kalbas atžymėjimui dviejų me
tų sukakties hitlerininkų pa- 
salingo įsiveržimo Sovietų že
mėn. Lietuviai atskiro paren
gimo neturės; dalyvaus ben
drai su kitomis tautomis Rus
sian War Relief rengiamose iš
kilmėse.

Lietuviai turės savo grupę 
programoj, kurios sudarymui 
apsiėmė draugės žalnicraitie- 
nė, Tureikicnė ir Šmitienė. Iš
sidalinome 100 įžangos tikie- 
tų pardavimui iš kalno. Aprū
pinimui Sovietų karžygių me
dikamentais tikimės sukelti 
stambią sumą pinigų, kuriuos 
priduosime virš minėtame pa
rengime. Pradžią padarė se
kanti: Veikiantis Komitetas iš 
iždo — $25, Julia Šmitienė 
$25, B. Lamsargienė $10, An
drius Pranaitis (iš Camden, 
N. J.), J. Gružauskas, R. Mer
kis, J. Bender ir S. V. Ramu
tis po $5. Viso $85) Pradžia 
gera, kas daugiau ?

Laiks nuo laiko Sovietų lai
vai atplaukia Phila. prieplau
kom Laivo įgula atsilanko 
Liaudies Naman, čia rusai gra
žiai juos priima. Nusitarėme ir 
mes prisidėti pavaišinti bran
gius svečius. Komisijoj svečių 
priėmimui yra Šmitienė, Lam
sargienė ir žalnieraitienė.

Nusitarėme rinkti drapanas, 
panešiotas ir naujas nuo ka

MONTELLO, MASS.
PIRMAS DIDELIS

PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Tautiško Namo Draugove

SAVAME PARKE
ANT KESWICK RD., PRIE WINTER ST.

Gegužės 29 May 
ŠOKIAI PRASIDĖS 8 V. V.

Bus įvairių valgių ir gėrimų. Tęsis iki vėlumos

Gegužės 30 ir 31 May
Per šias dvi dienas.

Piknikas prasidės 1 vai. dieną, tęsis iki vidumakties.
Bus šokių muzika ir šiaip turėsime įvairių žaislų.

Turėsime visokių valgių ir gėrimų.
Kviečia Rengėjai.

ro nukentėjusioms Sovietų 
žmonėms. Kas iš Laisvės skai
tytojų turite atliekamų gerų 
drapanų, viršutinių ar apati
nių, čeverykų ar gerų kojinių, 
atneškite į Liaudies Namą, 
735 Fairmount Ave., ten bus 
žmogus, kuris viską priims.

Laisvės pikniko Baltimorėje 
tikietukus grąžinkite Smitui 
ne vėliau 25 dienos šio mėne
sio. S. V. R.

Mirę Lietuviai
Frances Jankauskienė, 47 

metų, mirė balandžio 1 d., pa
laidota 5 dieną.

M * — » “ • •

Kazys Steponavičius, 63 
metų, mirė bal. 5, palaidotas 
8 d.

Marė Vasiliauskienė, 60 me
tų, mirė bal. 6, palaidota 10 
diena . c • • •

Petras Nemeikšis, 73 metų, 
mirė gegužės 12, palaidotas 
gegužės 14 dieną.

Laidotuvėmis rūpinosi di
rektorius Kazys J. Ramanaus
kas. S. V. R.

Apribojamas Alkoholio Pirki
mas Michigan Valstijoje
Lansing, Mich. — Šį ket

virtadienį turės užsiregis- 
truot Michigano valstijos 
piliečiai, norintieji pirkt al
koholinių gėrimų buteliuo
se. Toliau bus paskelbta, po 
kiek alkoholio bus leidžia
ma jiem pirkt per savaitę 
ar. mėnesį.

t ji- -t
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Sovietų Oficialiai Pranešimai
Partizanai viename Dniepropetrovsko apskrityje ata

kavo vokiečių geležinkelių liniją, nukovė 60 priešų ka
reivių ir oficierių, sunaikino šešis automobilius ir sude
gino tris sandėlius.

Stalino srityje partizanai užmušė kelis tuzinus hit
lerininkų, pagrobė kiekį automobilių, 30 šautuvų, 11 re
volverių ir radijo perduotuvą.

Partizanai Mogilevo srityje užklupo tuo pačiu laiku 
aštuonis vokiečių garnizonus ir nušlavė virš 200 hitle
rininkų, pagrobė 10 kulkasvaidžių, tris mortiras, 120 
šautuvų ir kiekius amunicijos. Kitas partizanų būrys 
susprogdino vokiečių traukinį, pilną reikmenų.

Kongresmanai Atmetė 
Rumlo Taksy Planą
Washington. — Jungti

nių Valstijų kongreso at
stovų rūmas jau trečią sykį 
atmetė Rumlo taksų planą, 
kurį prezidentas Roosevel- 
tas ragino atmesti. 202 kon- 
gresmanai balsavo prieš 
rumliškus taksus, o 194 už 
juos.

Prezid. Rooseveltas ne 
kartą nurodinėjo, kad pa
darius Rumlo planą įstaty
mu, tai bilionai dolerių tak
sų už 1942 metų pajamas 
liktųsi turčių kišeniuose, o 
todėl pasunkėtų taksai vi
dutiniams amerikiečiams.

Rumlo sumanymas reika
lauja dovanot taksus už 
pernykščius metus, o šie
met tuojau iš algų ir kitų 
reguliarių įplaukų tiesiog 
atskaityt taksus valdžiai.

Žuvo Dar 1,300 Nacių 
Lėktuvų Sovietuose
Maskva. — Raudonoji 

žvaigždė pranešė, jog per 
dvi savaites iki gegužės 15 
d. Sovietai sunaikino tryli- 
ką šimtų vokiečių lėktuvų.

Tunisijoje Ašis Neteko 
324,000 Karių

šiaur. Afrika, geg. 19. —! 
Generolas Eisenhower pa
skelbė pilniausias iki šiol 
žinias apie fašistų nuosto
lius Tunisijoj, būtent:

Nuo geg. 5 iki 18 d. talki
ninkai ten paėmė nelaisvėn 
224,000 vokiečių ir italų; o 
100 tūkstančių Hitlerio ir 
Mussolinio karių tapo už
mušta bei pavojingai sužei
sta. ' ' , Į

ŽMOGUS TURI TEISĘ GAUTI 
DUONOS, SAKO PREZIDEN

TAS ROOSEVELTAS
Hot Springs, Va. —Prez. 

'Rooseveltas atsiuntė sveiki
nimą 45-kių tautų konfe
rencijai pokariniais maisto 
reikalais. Prezidentas sakė, 
jog pasaulio pareiga yra 
parūpint žmogui kasdieni
nės duonos.

Prez. Rooseveltas pareiš
kė, kad neturėtų būti mui
tinių mokesčių už maisto 
produktus įgabenamus iš 
vieno krašto į kitą.

Bus atsiteista japonam už 
Raud. Kryžiaus laivo nu- 

skąndinimą

Canberrą, geg. 18.—Aus
tralijos ministeris pirminin
kas Curtin pareiškė, jog 
b.ųs atsiteista kriminalis
tam jappnam, nuskandinu- 
siem australų Raudonojo 
Kryžiaus laivą Centaurą, 
su kuriuo žuvo 29,9 sužeisti 
kariai ir laivo įgulos na
riai.

. Washington. — Pagijo 97 
iš kiekvieno šimto sužeistų 
Ą^eęįkpą jūreivių.

Tunisijoje Suimta 
Daugiau Kaip 200 
Tūkstančių Priešų

šiaur. Afrika. — Ame
rikiečių generolas Eisen
hower, vyriausias talki
ninkų komandierius, ati
dengė, jog anglai, ameri
kiečiai ir francūzai Tuni
sijoj paėmė nelaisvėn dau
giau kaip 200 tūkstančių 
vokiečių ir italų karių. — 
O iki šiol neoficialiai bu
vo skaičiuojama, kad jų 
ten suimta iki 175 tūk
stančių.

London, geg. 19. — An
glijos lakūnai paskutiniu 
žygiu sėkmingai bombarda
vo 20 vokiečių geležinkelių, 
vandens kelių ir kitų kari
nių punktų.

šiaur. Afrika. — Talki
ninkai išgelbėjo apie 8,000 
fašistų sukritusių į Vidur
žemio Jūrą, kai talkininkai 
skandino Ašies laivus.

London. — Iškriko lenkų 
valdininkų derybos su če- 
choslovakais dėl pokarinės 
sąjungos tarp Lenkijos ir 
Čechoslovakijos.

Indianos valstijos potvy
niuose žuvo bent 7 žmonės.

Toronto, Canada
Gražiai Paminėjo Motinos 

Dieną
Toronto, Ont., Canada. Sek

madienį, gegužės 9 d. Raudo
nojo Kryžiaus, Toronto Lietu
vių Moterų Ratelio pastango
mis, čia labai gražiai ir įspū
dingai paminėta Motinų Die
na.

A t i darydama parengimą, 
drg. A. Ylienė, trumpai, bet 
labai nuosekliai apibūdino šių 
dienų motinų kančias, kiek 
daug joms tenka kentėti dėlei 
nelemto karo nelaimių.

Beveik visi šio vakaro me
nininkai buvo jaunuoliai, jau
nuolės "Tr vaikučiai. Vaikučių 
Choras, vadovybėje drg. Li- 
nartaitės, akompanuojant drg. 
Sasnauskaitei, labai gražiai 
padainavo keletą tai dienai 
pritaikintų dainelių. Vėliau iš 
eilės sekė keli muzikališki nu
meriai, kuriuos labai gražiai 
atliko jaunuoliai ir jaunuolės. 
Po to buvo perstatytas labai 
atatinkantis tąi dienai veikalas 
“Ant Motinos Kapo,” kuriame 
vaizdavo pamotės nepakenčia
mą, neteisingai užpuldinėja
mą, 7-8 metų našlaitę merge
lę, kuri, nugirdus, kad ją ren
giamasi atiduoti visai nekaltą 
į pataisos namus, paėmus mo
tinos paveikslą, nubėgo ant 
motinos kapo ir ten gailiai 
verkė.

Gražiai aptaisytas kapas, 
kiekvienam priminė mirusią 
motiną, o našlaitės gailios aša
ros kiekvieną privertė apverk
ti savo tikrosios motinos kapą.

Už parašymą puikaus vei
kalo cįrg. Ę. Juraįtienei, mon- 
treahetęi tenka didelis kredi
tas.

Dėlei taupymo laikraštyje 
vietos Įneninipkų pavardžių 
nepaminėjau, atsiprašau. Ten
ka pažymėti, kad visi savo ro
les atHko puikiai.

Rochester, N. Y.
Šių metų pirma diena gegu

žes, Rochesteryje, pasiliks kai
po istorinė diena todėl, kad tą 
dieną tapo atidaryta Russian 
War Relief djebtuvė, siuvimui 
drapanų Sovietų Sąjungos 
žmonėms. Siuvimo darba at
lieka Amalgameitų unijos na
riai. Unijos vadovybė kviečia 
visus savo narius paaukoti po 
kelioliką valandų savo liuos- 
laikio dėl to prakilnaus darbo. 
Lietuviai kriaučiai taipgi esa
te kviečiami į garbingą talką. 
Dirbtuvė randasi 41 Sullivan 
Street, darbo laikas — vaka
rais, šeštadieniais ir sekmadie
niais.

Japonijoj yra paprotys toks: 
Jei jų karaliui atsitinka dide
lis negerumas, tai pakvaišę 
patrijotai pasidaro sau, taip 
vadinamą “hara-kirį,” tai yra, 
su kreivais peiliais persiskrio- 
džia sau pilvą. Pas mus, vie
nas Smetonos galvariezų veis
lės barškalas žada pasidaryti 
sau “lietuvišką hara-kirį.” Jis 
taip dramatiškai pareiškė: 
“Jei ruskiai atims Lietuvą iš 
vokiečių ir neatiduos Smeto
nai, tai aš sau galvą nusipjau- 
siu!” Kai kas sako, kad ne
bus skirtumo, nes jis ir dabar 
toks, kaip be galvos. Taipgi 
viena moteriškė, dėl tos pa
čios priežasties, žada be para
šiuto šokti nuo tilto. Linkėti
na gero pasisekimo abiem.

Kurmis.

Mūsų lietuvių, pažangiųjų 
moterų mezgėjų vardas jau 
yra paskilbęs net tarpo sve
timtaučių. Gegužės 8 d., Jau
nųjų Moterų Krikščionių Susi
vienijimas (YWCA) buvo su
rengęs festivalį tarptautinio 
pobūdžio. Vaizdavo dvidešim
ties skirtingų tautų liaudies 
dainas, šokius ir žaislus. Lie
tuvių tautišką žaislą pavaiz
duoti buvo pakviestos mūsų 
mezgėjos. Jos tinkamai išpil
dė dainelę su žaislu, vardu 
“Aguonėlė.”

Pirmadienio rytą važiuoda
ma į darbavietę ant buso susi
tikau pažįstamą parapijonką. 
Ji papasakojo apie Yančiūtės 
vestuves, klebono gaspadinės 
sirguliavimus, Grigaliūnienės 
mirtį ir dar kai ką: taipgi, kad 
svetimas kunigas mūsų klebo
nui ištraukė riebų kąsnį tie
siai iš nagų, todėl, kad mūsiš
kis nepasigavo Grigaliūnienės 
palaidojimo biznio. Paskui pa
klausė :

“Ar girdėjai, misis,” klau
sė ji, “kad progresistės užlin
do mūsiškėms už akių ir nu
bėgo pas svetimtaučius atsto
vauti Lietuvą? Nekurtos para- 
pijonkos pyksta, sako, jei ne 
jos, tai mes būtumėm turėję 
progą ten pasirodyti, sako, 
mes būtume pašokę klumpako
jį ir dar ką nors. Ogi gal 
girdėjai, kad vakar šventėme 
motinų dieną. Mes motinos su 
dukterimis pasipuošę ir prisi
segę kvietkus maršavome iŠ 
salės į bažnyčią, ale klebonas 
supaškudino mūsų ceremoniją. 
Jis susiraukęs sakė: ‘Jūs pasi
puošę pačios marguojate, o al
torių užmiršote papuošti, to
dėl aš atlaikysiu skaitytinas 
mišias už savo motiną, o jūs, 
kad norite, giedokite.’ Mes su
pratome, kad jis pyksta ne to
dėl, kąd nepapuošėme alto
riaus, bet kad mišių nęužpir- 
kome.

Ogi ar girdėjai, kad S. ren
giasi džiumpyti nuo tilto? Sa
ko, kad beskaitydama. Dirvą, 
sublūdijo.”

Būtų; dar daugiau papasako
jusi, bet busas sustojo ir man 
reikėję išlipti.

Šluota.
.7 > W •»’ t'

Maskvą, gęg. 18.— Sovie
tai sųnaįkjpo 16 iš 60 vo- 
Hjęęįų orląivi^ atakavusių

' MW PĄgal 
Kursko - Voronežo geležin
kelį.

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

T

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR
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DETROIT, MIQH.
Detroito Moterų Pažangos Kliubo 

susirinkimas įvyks geg. 20 d., 8 v.-v. 
Draugijų saloje. Turim daug svarbių 
reikalų, todėl visos narės malonėki
te atsilankyti, taipgi naujų narių 
atsiveskite. — M. Ginaitienė, Sckr.

(117-119)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks 20 d. geg., 735 Fairmount 
Avė. Draugės, esate visos kviečia
mos dalyvauti susirinkime. Nepa
mirškite ir naujų narių atsivesti. — 
P. Walant. (117-119)

CLEVELAND, OHIO
Šeštadienį, geg. 22 d., įvyks LLD

22 kp. parengimas. Kviečiame vi-

SANDfcLIS KNYGŲ IK ŽOLIŲ
Pamokinimai Kaip Tapti Piliečių 30c 
Kantičkos, Giesmių Knyga .....$2.00
Gaspadinė, Valgių Receptai ....$1.00 
Kantri Alena, apysaka ...............25c
Erodas Boba ir kitos apysakas....35c 
Kapitonas Dogelis, apysaka ....... 40c
Girtuoklių Linksmos Dainos ..... 15c
Apie Dangų, Saulę ir žvaigždes.. 10c 
Mikaldos Pasakojimai ................ 25c
Duktė Marių, graži apysaka ....... 25c
Duktė Gyvena Pūstynėje ...........25c
Burykla ir Burtininkas ...............25c
Velniškas Tiltas, Erodas Boba ....35c 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškai 35c 
Sveikata Ligoje, aprašo žoles ...,25c 
Tūkstantis Naktų ir Viena, dalis 50c 
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
Istorija Abelnai, 500 pusi............1.50
Orakulas Visokių Monų, Įspėji

mų, Kortų Nukėlimai, Delna- 
žinystė, 412 pusi........................3.00

Pilna Gcęrgrafija, su paveikslais, 
‘ 412 pusi.......................................3.00
Gudrus Piemenukas, graži apy

saka ...........................................25c
Kabalas, Zobovos Knygutė .........15c
Praloto Olšausko Darbai ...........10c

žolių Arbatos
Nervų ir nuo Stutukimo, po ..... 85c
Inkstų Kraujo Valytojas, po ....... 60c
Nuo Kosulio, Dusulio .................. 60c
Vyriškumo Pataisymai ................ 85c
Moterų Men. Reguliatorius .........60c
Vidurių Liuusuotojas .................... 60c
Išvarymui akmenėlių, kad ne

šlapinti lovoj, po ...................... 60c
Nuo užsisenėjusio kataro,

Hay Fever ................................. 85c
Nuo nemalonaus kvapo ...............80c
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) 85c 
Nuo romantiškų sausgėlių ....... 60c
Trcjanka, stambios šaknys ....... 60c
Nuo Cukrinės Ligos .................... 85c
Nuo Sutukimo Žolės .................. 85c
Kraujo Valytojas ........................ 60c
Pailių (Piles) Mestis .................. 85c

Visokios Žolės yra pakeliuose su 
nurodymais, kaip jas vartoti.

M. ŽUKAITIS, 
334 Dean St., S|»encerport, N. Y.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas. 

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Adf. CRAS. P. RAL 
KnygeUi Autoriui
L .■ . . fa a r» •

BOKITE AMERIKOS PILIEČIAIS
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

Pilietybės pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin
ciples of Democracy and Citizenship,” parašyta adv. 
Charles P. Kai, yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau
sioje formoje,) į kurią įeina daug iliustracijų, ir taip pat 
92 klausimai su atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.

eezeeuzezseeee- KAINA 35c. e^zeeezeeehee^
Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 

stampomis 5c. arba 3c. vertes, viso už 
35 centus. 

» ♦ . »•. » . .

Reikalaudami rašykite:

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
V 3 i ■ | i / i I 4 I

(* or

sus dalyvauti, linksmai praleisti lai
ką. Galėsite lietuviškai pasišokti. 
Pelnas no parengimo eis šių dienų 
svarbiems reikalams. Turėsime ska
nių gėrimų ir užkandžių. Pradžia 
8 v. v., antrašas — 1272 E. 71st 
St., netoli Superior Avė. (119-121)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD susirinkimas įvyks geg. 

23, 2 vai. dieną, 211 W. Coal St. 
Prašome visus narius dalyvauti ir 
atsivesti naujų, nes yra daug svar
bių ‘dalykų aptarti. Kurio dar ne
gavote šių metų knygą, tai galėsite 
gauti. — P. Eidukevičius, Fin. Sek.

(119-121)

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubas ruošia šokių vaka

rėlį, šeštad., gegužės 22 d., 7 v. v., 
408 Court St. Kliubiečiai kviečia 
vietinius ir iš apylinkės lietuvius 
dalyvauti, smagiai praleisite laiką. 
— Kom. (119-121)

STAMFORD, CONN.
Prašome visus geros valios lietu

vius, vietinius ir iš apylinkes daly- ■ 
vau t i prakalbose, geg. 23 d.‘, 3 vai. j 
d. Horticultural Hali, 43 Forest St. I 
Kalbos buvęs caro generolas Victor | 
Yackhontoff. Taipgi dalyvaus ir ki-j 
ti geri kalbėtojai. Dalyvaus ir So
vietų jūreiviai prakalbose. Ruošia 
United Slavonic American League.

(119-121)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. rengia linksmą 

vakarėlį, sekmadienį, 23 d. geg., 
15-17 Ann St., Harrisone. Pradžia 
2 vai. dieną. Įžanga veltui. Bus gė
rimų ir užkandžių, taip pat ir mu
zika šokiams. Pelnas visuomet au
kaujamas geriems ir teisingiems 
reikalams, kurių šiuo tarpu turime 
labai daug. Kviečiame vietinius ir 
iš apylinkes dalyvauti, linksmai 
praleisti laiką. — Kom. (119-121)

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 12 Apskritys, ketvirta

dienį, 20 d. gegužės, 1943, rodys ju
damus paveikslus “LENINGRADO 
APGULA.” Labai svarbu pamatyti.

Nes PANNON Real Yogurt yra 
grynas pienas su priedu sveika
tingų rūgimo bacilli. Skanu ir 
sveika visai šeimai. Vartokite jį 
kasdien, prie kiekvieno valgymo, 
tiesiog ar pridėjus cukraus bei 
konservuotų vaisių.

r-

12.
’/a puskvoitės

Visose 
geresnėse 

maisto 
krautuvėse.

D A N N O N
MILK PRODUCTS. Ine. 

21-20 45th ROAD 
Long Island City

. STIIIwell 4 -7647

U Z

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

4* 4h
Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.

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

Vieta — PALACE THEATRE, 316 
E. Market St., Wilkes-Barre, Pa. 
Pradžia 4 vai. po pietų, įžanga 33c 
su taksais. Pelnas skiriamas Ame
rikos Raudonajam Kryžiui ir So
vietų medikalci pagalbai.

12-TO APSKRIČIO ALDLD 
KUOPŲ ATYDAI

ALDLD 12-to Apskr. pusmetine 
konferencija įvyks geg. 23 d., 11 v. 
ryto. Liet. Kliubo salėje, 325 E. 
Market St., Wilkes-Barre, Pa. Kvie
čiame delcgatus-tes laiku pribūti, 
nes turėsime daug svarbių reikalų 
atlikti. — Valdyba. (119-121)

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: HUmboldt 2-7064

530 Summer Aveųue
Arli Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

* LIETUVIŠKAS * 

TRAKTYRIUS 
(VALGYKLA IR ALINE) 

Rheingold Extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtines
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

f » . * ■

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N.Y.

NIGHT—HAvemeyer 8-1158 
Tel. BTagg 2-0788

f—
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.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Glvdals 
Geriausias Alus Brooklyne

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuos 
turite Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

Tru-Ember Fuel Cę., Ine.
496 GRAND ST. -:- BROOKLYN, N.. Y, 

Telefonas EVergreen 7-1661 
f f t - H v «

Penktas Puslapis

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant i r 
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

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus šviesus

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y. 
TeL EV. 4-8698
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Šį Šeštadienį Smagiai 
Užbaigsim Sezoną 

Laisvės Salėj

22-rą d.
Literatū- 

kuopos

šiemet ne daug kam ir ne 
toliausia teks nuvažiuoti j už
miesčius, tačiau ir salėse per 
vasarą nebaliavosime. Tad šį 
šeštadienį, gegužės 
įvyksiantis Lietuvių 
ros Draugijos 1-mos
balius bus paskutinis salėje — 
užbaigos sezono balius.

Rengėjai tikrina, jog balius 
bus tikrai šaunus. Komisija 
parūpins gerų užkandžių if 
gėrimų, taipgi bus šokiai. 
Draugų-draugių čia irgi ne
stok uos nes kuopa yra skait
lingiausia nariais tos 
jos kuopa Brooklyne, < 
balių kviečiami visi, 
nori pasilinksminti, ne 
nariai. Įžanga tik 25c.

draugi- 
o juk Į 
k as 
vien

tik ir 
tik

Mirė Piušas Skučas
m. am-

Union

Kūnas

d., sven-

nuliūdime 
dukteris, 

2

Piušas Skučas, 63 
žiaus, gyvenęs 282 
Ave., mirė gegužės 
Green point ligoninėje, 
pašalnotas Bieliausko
čioje, 660 Grand St. Bus pa
laidotas gegužės 21 
to Jono kapinėse.

Paliko dideliame 
moterį Katariną, 3
Oną, Marioną, Magdaleną, 
sūnus, Piušą ir Joną, kuris tar
nauja Dėdės Šamo kariuome
nėj, ir vieną augintinį Edwar- 
dą, kuris taipgi tarnauja ka
riuomenėj.

Laidotuvių apeigas aprūpina 
graborius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas).

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, 
Banketų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius su 

•naujausiais įtaisymais.
Keturios bobų alleys 

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

Darbininkai Turi Patys 
Saugoti Savo Reikalus

Taip pareiškė viešnia kalbė
toja iš Kalifornijos K. B. Ka
rosienė savf) prakalboje, Mote
li] Apšvietos Kliubo suruošta
me masiniame mitinge gegu
žės 14-tos vakarą, Lietuvių 
Am. Piliečių Kliubo salėje.

Kalbėtoja stipriai pabrėžė, 
kad darbininkai visuomet ir 
visur privalo patys stovėti sa
vo reikalų sargyboje, už juos 
kovoti, nes be to, sakė ji, mes 
neatliksime savo pareigos ka
rui laimėti, nei laimėjimas ka
ro, tos didelės jam laimėti su
dėtos aukos duos mums tą, už 
ką kariaujame, jeigu darbinin
kai nebus pasiruošę išsaugoti 

pra pi ėsti d e m o k rati j ą.

ninkai, susirūpinę darbu karo 
laimėjimui, užmiršo balsuoti ir 
tuo būdu įleido kongresan ir į 
valstijų valdvietes kenkėjus 
karo laimėjimui.

Unijų viduje, sakė ji, taip
gi reikia kovoti. Tiesa, kad 
daugelis iš jūsų negalite žo
džiu kovoti, negalite kalbėti. 
Bet jūs turite balsą, tad savo 
balsavimu parodykite netiku
siems vadams, kad jūs supran
tate savo reikalus.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

į.,

TOOL & DIE MAKERS
Reikia prie plastics moulding. Draft deferred. 
Aukšta alga; daug viršlaikių. Proga visam 
amžiui, dabar galite susisiekti pastoviam dar
bui, gerai ateičiai. Nesikreipkite iš\ karinių 
darbų. Turi būt Jungt. Valstijų pni^įiai.

Kreipkitės:
TECH-ART PLASTICS CO., 

41-01 36th Ave., Ixing Island City 
(121)

r K©t vii*tadicRis,- 
a . u. a. - "ų; i aJ.

HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI

it:

Miesto Tarybos Nario 
Pagerbimui Balius 

Šį Šeštadienį

Kainos Turi Būti Atstumtos 
Atgal

Karosienė pareiškė, kad dar
bininkų algų užšaldymas yra 
neteisingas, kuomet kapitalis- 

1 tų ir pramonininkų algos ir 
pelnai palikti be rubežiaus ir 
ypač, kada 
aukštesnėmis
prieškarines kainas. Darbinin
kai, sakė ji, turi reikalauti at
šaldyti algas, atvaryti atgal 
kainas 
vietos 
gas ir

Reikia Antro Fronto
Pirmuoju šiame mitinge kal

bėjo R. Mizara, Laisvės re
daktorius, apie reikšmę di
džiųjų mūšių Tunisijoj, apie 
didžiuosius mūšius rytų fronte 
—Sovietų Sąjungos fronte, ku
rie, sakė kalbėtojas, vis tebėra 
mūsų c 
mais. 
daug 
karas
pasitarnauti atidarymui antro
jo fronto Europoje, kuris tu
rėtų būti atidarytas tuojau, 
kol Sovietų Sąjunga didvyriš
kai atlaiko rudąjį žvėrį hitlc- 
rizmą rytų fronte.

Ruoštis Didžiajai Sukakčiai 
Ir Remti Kovotojus

Antras metinis balius pagar
bai Miesto Tarybos nario Pe
ter V. Cacchione, brooklynie- 
čio komunisto, įvyks šio šeš
tadienio vąkarą, gegužės 22- 
rą, St. George viešbutyje, 
Brooklyne. <

Garbės svečiu dalyvaus 
Paul Robeson, pasauliniai gar
sus negras dainininkas-akto- 
rius, kaip skelbia V. J. Castig
lione, prezidentas Peter V. 
Cacchione Sąj u n gos.

STALŲ PATARNAUTOJOS 
PATYRUSIOS 

32c j valandą, nuolatinis darbas. 
Taipgi

Naktines Stalų Patarnautojos
Dirbti nuo 5 v. v. iki 12 nakties 

Duodama valgis ir uniformos 
Kreipkitės nuo 3 vai. dienų iki 5 v. v. 

Matykite MR. OWENS

TOFFENETTI RESTAURANT 
43rd St. ir Broadway, New York 

(121)

TVARKYTOJOS ir VALYTOJOS
Reikalingos viešbutyje. 

Proga pakilimui.
Apmokamos vakacijos.

Pradžioje alga $16.85 savaitei.
Kreipkitės į Timekeeper.

155 W. 58tli St., New York City

kainos palikta
už buvusias

ir tada sulaikyti ant 
visas kainas ir visų al- 
pelnus. x.

Bet
ne tuo būdu, kaip 
Streikas dabartiniu 
streiku prieš karo 
prieš pačių darbi-

kovoti, sake kalbėtoja, 
privalome 
Lewisas. 
laiku būtų 
laimėjimą,
ninku reikalus. Ji ragino gy
ventojus energingai dalyvauti 
rinkimuose ir išrinktiems savo 
distriktų atstovams jstatymda- 
vystėse nuolat ir stipriai per
statyti savo reikalavimus. Per
eituose rinkimuose, sakė kal
bėtoja, reakcininkai turėjo lai
mėjimų tik dėlto, kad darbi-

siųstas greitu laiku. Jis turėtų 
būti gausus.

Pertraukoje pundeliams 
rinkta aukų $80.40.

su-

didžiausiais karo veiks-
Taipgi nurodė, kaip 

svarbos turi partizanų 
ir kiek daug jis galėtų

R. Mizara kvietė publiką 
jau dabar ruoštis tinkamai at
žymėti nacių žvėriško užpuo
limo ant Lietuvos ir visos So
vietų Sąjungos sukaktį taipgi 
tuojau, dabar paremti kovoto
jus ir jų vaikučius — lietuvius 
raudonarmiečius ir pabėgėlius 
nuo hitlerizmo Lietuvos vai
kus, esančius ■ broliškų Sovietų 
Sąjungos respublikų žmonių 
globoje. Kvietė paaukoti jų 
dovanoms pundelių sudary
mui. Pirmas siuntinys punde
lių, sakė kalbėtojas, bus iš-

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

MERGINŲ-MOTERŲ
Amžiaus nuo 18 iki 45 metų 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
SVARBIOJE PRAMONĖJE 

GERA PRADŽIAI ALGA
Galima uždirbti nuo $20 iki $30 j savaitę 

Nuolatinis Darbas Greitas Pakilimas

OPPENHEIMER CASING CO.
480 Washington St., (arti Canal) 

Westside
(124)

Aido Choras ir Soliste 
Prisidėjo Dainomis

Po prakalbų dar turėjome 
progos pasiklausyti gražių dai
nų, kurias išpildė solistė Su
sanna Kazokytė, akompanuo
jant muzikei B. L. šalinaitei ir 
Aido Choras, vadovaujamas 
Aldonos Anderson.

Susanna sudainavo “Spring 
Song” angliškai, “Temsta Die
nelė” ir “Budionno Maršą,” 
o publikai neatlaidžiai reika
laujant daugiau, dadėjo “Pa
mylėjau Vakar.”

Aidas gyvai ir skambiai, po 
kiekvienos dainos palydimas 
stipriais aplodismentais, dai
navo “Kalvius,” “Darbininko 
Dainą” ir “Vakarinę,” užbai
gai sugiedodamas Amerikos 
himną. Dainininkai ir mokyto
jos savo patarnavimą aukojo 
bendram tikslui.

Mitingo eigoje buvo išda
linta publikoje Raudonajam 
Kryžiui kraujo davimo korte
lės ir kai kurios iš jų sugrą
žintos išpildytos ant vietos. Ki
ti žadėjo išpildyti namie ir pa
siųsti R. Kryžiui. Taipgi par
duota naujos LLD knygos ir 
žurnalo šviesos.

susipažinimui su tolima vieš
nia, kur, nežiūrint vėlokos va
landos, dalyvavo virš trejetas 
desėtkų moterų ir keletas vy
rų. d)ia viešnia trumpai papa
sakojo apie Kalifornijos mez
gėjų veikimą ir kvietė moteris 
vieningai darbuotis.

Pasirašyta sveikinimo ir lin
kėjimo pasveikti laiškai mūsų 
buvusiai žymiausiai mezgimo 
vedėjai K. Petrikienei, kuri po 
operacijos randasi ligoninėje, 
ir žymiausiai mezgėjai vaka
ruose K. Jankauskienei, Oak- 
lande, kuri taipgi sunkiai ir il
gai serga.

Vakaras užbaigta su arbatė
le, kurią mums pagamino 
darbšti nauja kliubietė Elzbie
ta Kasmočienė.

INTELIGENTIŠKOS 
MOTERYS

DEL
SEKAMŲ POZICIJŲ 

RINGIŲ VYNIOJIMUI 
RINGIŲ UŽBAIGIMUI 

SURINKIMUI
Puiki proga. Nuolatinis darbas.

Patyrimas Pageidaujamas
BET NEBŪTINAI REIKALINGA

Super Electric Products
1057 SUMMIT AVE., JERSEY CITY

(124)

VYRAI, kambarių aptvarkymui, re- 
zidencijiniame viešbutyje. Kreipki
tės į Housekeeper’s ofisą. THE 
ADAMS, 2 East 86th St., N. Y. C.

(120)

VYRAI
PLEITINIMO PRAMONĖJE 

45c į valandą, apsigynimo darbas;
Patyrimas ‘nereikalingas, 
turite įrodyti pilietybę

PHILIP SIEVERING, Ine.
199 Lafayette St., New York City

(120)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Nereikia patyrimo; turi būti suvirš 
18 m. amžiaus; gera proga pakili

mui. Kreipkitės į Housekeeper.

HOTEL DIXIE
250 West 43rd St., New York City

MERGINOS-MOTERYS 
patyrusių; taipgi mokinių.

Geros algos, kreipkitės 
WALLACH LAUNDRY, Inc. 
330 East 59th St., N. Y. C.

(121)

VYRAI-VYRAI
Svarbiam Kariniam Darbui

Suteikiama Pastovūs Darbai ir 
Taikos Laiku Puiki Ateitis.

PATYRIMO NEREIKIA
M«s jus išmokinsime gerai apmokamų darbų, 
kaijxj mašinų operatorius ir mokėsime $28.60 
j savaitę už 48 valandų savaitę laike mokini- 
mosi. Greit pakeliama algos besimokinant.

Allcraft Corrugated Co.
405 Kingsland Ave., Harrison, N. J.

Imkite Hudson Tube iki Grove St., iš čia im
kite No. 43 busę iki Kingsland Ave., Harriso- 

ne. Iš čia eikite du blokus po dešinei.
(123)

KELTUVŲ OPERUOTOJAI
KELTUVŲ TVARKYTOJAI

Patyrę, tiktai pirmos klasės.
Kreipkitės: Mr. Ericson

YALE CLUB
Vanderbilt Ave. ir 44th St., N. Y. C.

(119)

Aukojo:
M. Misevičie-

Brown, Chas.
Jonas Urbonas

MERGINOS-MOTERYS
Reikalingos mokytis daryti molines formas, 
(core making), taipgi atrinkimui metalinių 

liejinių. Nuolatinis darbas. Gera alga.
Sacks-Barlow Foundries, Inc.
357 Wilson Ave., Newark, N. J.

(120)

I’ORTERS-APVALYTOJAI. $70. Gyvenimas 
ant vietos. $80 gyvenantiems kitur; 2 kartu 
valgis, valandos nuo 7 iki 4. BETH EL 
HOSPITAL, Rockaway Parkway ir Avenue 

A, Brooklyn, N. Y. Matykite Mr. Charle.
(123)

SKALBIMO DARBININKAI
PATYRĘ IR NEPATYRĘ 

Prie skalbimo ir prosijimo — 
užbaigimo dept.

WASHINGTON SQUARE LAUNDRY
429 E. 23rd St., New York City

(119)

VIEŠBUČIŲ KAMBARIŲ 
TVARKYTOJOS 

DIENOMS DIRBTI
Duodame uniformai,, apmokame vakacijas, 
pradžioje alga $19.50. Už savaitės pakeliama. 
Priimame ir pradines. Kreipkitės nuo 9 vai. 
rytais iki 12 vai. vidurdienį. Housekeeper's 

ofise, 4-tos lubos.
HOTEL LINCOLN

45th St. ir 8th Ave., New York City
(120)

Pundeliams
P. Kapickas ir 

nė po $5.
Mary ir Chas.

Balčiūnas ir 
po $2.

Po $1: K. Rėklienė, K. Pet- 
litzkienė, R. Laukaitienė, M. 
Kulikienė, A. Kalvaitiene, O. 
Cibulskienė, K. Karosienė iš 
Oakland, Calif., E. Granits- 
kienė, M. Yenches, E. Ručins
kienė, O. Depsienė, E. Paš- 
kauskienė, A. Yak.štys, O. Če
pulienė.

Po $1: J. A. Bepirščiai, V. 
Tauras, V. Rudaitis, A. Bal
čiūnas, P. šolomskas, A. B. 
Zalagiutė, D. Ciurl, A. An- 
druškevičienė, 
Balkuvienė, M.
M. Chesna, 
hard t.

Po $1 : 
Klimas, M.
lunas, O. Stakovas, 
nienė, J. Vinikaitis, 
lowich, J. Lukošius, 
ga, A. Navikas, P.

RŪMŲ TVARKYTOJOS, rezidenci- 
jiniame viešbutyje, pilną ir dalį lai
ko. Kreipkitės: Housekeeper’s ofise. 
THE ADAMS, 2 E. 86th St., N.Y.C.

(120)

POZICIJOS LIGONINĖSE
VIRTUVEI VYRAI 

TVARKYTOJAI 
BALTINIŲ SKALBĖJAI

Manhattan Eye, Ear & Throat 
Hospital

210 East 64 th St., New York City
(121)

J. Juška, V.
Rcpinskienė,

Mr. ir Mrs. Rein-

Dressmaking-Alteration Hands (suknelių siu
vimo ir taisymo). Reikalingos moterys ar 
merginos, turi būt pilnai patyrusios šiame 
darbe. Ilgas sezonas. Pastovūs darbai. Kreip
kitės WILMA GOWNS, 4 W. 57 St., N.Y.C.

(120)

REIKALINGI VYRAI
Arc Welders. Acetyline Burners, and La

borers dėl karinio darbo. Jeigu dirbate kari
nius darbus, nesikreipkite, jei bent darbas 
nebūtų sulyg jūsų išsilavinimo aukštumos.

THE BOGERT & CARLOUGH CO.
Straight & Peach Streets 

PATERSON, N. J.

v

MERGINOS-MOTERYS
Reikalingos dirbti New Yorko Mies
te, Brooklyne ir Lake Success, L.I.

Maliavojimui lėktuvam dials.
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Kreipkitės visų savaitę nuo 10 vai. iki 
valandai prieš pietus.

LUMINOUS PROCESSES, Inc.
228 E. 45th St., New York City

(120)

(121)

Palinkėjom Sveikatos
Baigus programą, moterys 

mitingo dalyves buvo pakvies
tos į apatinę salę artimesniam

REIKIA VYRŲ, PATYRIMAS NE
REIKALINGAS. AUTOMATIŠKAS 
ALGŲ PAKĖLIMAS. BROOKLYN 
YARN DYE CO., 24 WOODWARD 

AVE., BROOKLYN, N. Y.
(120)
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USEFUL. •• PRACTICAL

282 UNION AVĖ
BROOKLYN, N. Y.

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

Moterų Apšvietos Kliubo susirin
kimas įvyks šio ketvirtadienio va
karo 8 vai., gegužės 20-tą, 419 Lo
rimer St. Narės visos būkite. Kvie
čiame ir ne nares. — Valdyba.

(118-119)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuoti kamba

riai Bushwick apylinkėj. Kambariai 
su visais įtaisymais. Puse bloko nuo 
Broadway-Gates Ave. stoties. An
trašas: 21 Linden St., Brooklyn, N.

(119-121)

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

Uūdėsio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI {RENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas .

Prielankus Patarnavimai
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts
BROOKLYN 

Gerai Patyrę Barberini

f.ts>
-t®

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS

10VA
WATCHI3

$30.00

ELIZABETH 17 |ew«ls . $247$

AIR WARDEN
15 jewel* 

I29?J

ROBERT UPTON 
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Starr 2-2173

Stanley Rutkūnas
Savininkas

N.
L.

12

N. Ka-

M. Pe- 
Simas,

MERGINOS
Reikalingos fabriko darbam. Paty
rimas nereikalingas, 45c į valandą 
pradžiai. Turite įrodyti, jog pilietes.

PHILIP SIEVERING, Inc.
199 Lafayette St., New York City.

(120)

LĖKŠČIŲ MAZGOTOJŲ, kavos virėjų, ele- 
veiterių operuotojų, patarnautojų ir lėkščių 
atėmėjų. Geros darbo sulytos, 8 vai. j dienų, 
laikas ir pusė už viršlaikius. Kreipkite* | 
Timekeei>ers ofisų. Vanderbilt Hotel, 33rd 
Street ir Park Avenue, New York City.

(120)

MATEUS^S SIMONAVICIUS
&3F Gražiai įrengta Susiejimams įstaiga

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

Kiekvieną subatą 
» karšta vakarienė.
Atskiras kambarys 
u ž ė j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

V. Karlonas, M. 
Stukienė, Eva Gai-

Kauli-
Gavri-

M. Sapie- 
Buzunas, 

St. Rumšą, J. Dainius, Anelė 
Kanopa. S. Sasna $10.

Po 50c: II. Kanaporienė, V. 
Urbonas, O. Papienė, Gražys. 
J. Augutienė, J. Gužas, 
nopa.

Po 25c: Sodaitienė, 
travičienė, A. Lopato,
S. Višniauskas, O. Nečiunskie- 
nė, Bukstis, Gasiunas, G. Wa- 
resonas, V. Janauskas, C. Ben
der, Mankus. Viso su smulkes
nėmis aukomis surinkta $80.- 
40.

Varde to gražaus, visiems 
lietuviams bendro tikslo, ren
gėjos prašė pareikšti padėką 
visiems aukojusiems. Taipgi 
dėkoja atsilankiusiems.

Kor.

SKALBYKLŲ OPERATORIAI
LEIDĖJAI I MAŠINĄ, PRIĖMĖJAI 

PRESORIAI, PAŽYMETOJAI 
IR PASKIRSTYTOJAI

WASHINGTON SQUARE LAUNDRY
429 East 28rd St., New York City

(119)

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
BTAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

darbo. Kreipkitės pas Rubin 
9-11 Boerum St., Brooklyn, 

(117-119)

ply goodyear taijeriai. Pati 
ir taijeriai labai gerose są- 
Priežastis pardavimo, savi- 
turi du karus. Kreipkitės: 
Jurevičius (Cleveland Pa-

Reikalingas vyras preseris ant 
gerų vyriškų drabužių. Kreipkitąs:

MARKOWITZ
17 E. 16th Street, New York City 

(118-121)

REIKALAVIMAI
Reikalinga stiprių vyrų dėl gene

ralinio 
Bros.
N. Y.

PARDAVIMAI
Parsiduoda 6-ių cilinderių Dodge 

automobilis, 1935 metų, 4 durų se
dan, 6 
mašina 
lygose, 
ninkas 
Jonas
lace), 234 Cleveland St., East New 
Yorke. Telefonas Applegate 7-9718. 
Privažiuojama BMT Broadway 
line, Jamaica traukiniu. Išlipkite 
ant Cleveland St. stoties. (118-119)

mos 
mos 
Ave.
ke.

Paveikslas iš Sovietų fil- 
“Masquarade,” rodo- 
Stanley Teatre, 7th 

ir 42nd St., New Yor-

LIGONINĖSE DARBAI
WARD MAIDS 

STALŲ VALYTOJOS 
VIRTUVĖM PRIŽIŪRĖTOJŲ 

PROSYTOJŲ
Manhattan Eye, Ear & Throat Hosp.

210 E. 64th St., New York City
(121)

MERGINOS
Nuo 18 iki 40 m. amžiaus 

reikalingos lengviem fabrikų darbams, 
latinis darbas, gera mokestis.

Kreipkitės tarpe 9 ir 12 A.
A-B MACHINE TOOL CO.,

18 Crawford St. Newark,

Nuo-

M.
Inc.
N. J.

(19)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PORTERIAI
541Z2C į valandą. 44 vai. savaitė 
Laikas ir Pusė už viršlaikius.

Kreipkitės:
WALLACH LAUNDRY, Inc.

330 East 59th St., N. Y. C.

Dėl generalinio valymo darbo
Nuolatinis darbas, gera alga

40 VALANDŲ SAVAITfi
Laikas ir pusė už viršlaikius

L GINSBERG & BROS.,
353—-4th Avenue, N» Y. C.

(121)

Inc.

(121)

VYRAI IR MOTERYS

Reikia Viešbučių Darbininkų 
CHAMBERMAIDS 

PORTERS 
ELEVATOR OPERATORS 

Sekmadieniais nereikia dirbti 
Trumpos Valandos—Gera Alga 

HOTEL WASHINGTON-JEFFERSON
818 W. 51st St., New York City 

(1181

ODŲ DARBININKAI 
Reikia Deskų Pad Dirbėjų

Gera alga. 5 dienų savaitė 
Viršlaikiai

STATIONERS SPECIALTY CO.
19 West 21st St., New York City

(119)

VYRAI IR MOTERYS
Nepatyrę ir su patyrimu reikalingi corrugated 
fibre dėžių fabrike, darančiam dėžes kariniam 
reikalam. Gera mokestis su daug viršlaikių.

Kreipkitės O. Boram
C/O STANDARD CORRUGATED CASE 

CORP.
RIDGEFIELD, N. J.

(Nesikreipkite iš apsigynimo darbų)
(19)

AERO
HAND SCREW MAŠINOM

REIKALINGI OPERATORIAI
( MAŠINISTAI 

1-MOS IR 2-ROS KLASES 
TRUCKERS

STOCK CLERKS
TOOL & DIE MAKERS

Taipgi reikia porterių, bendrai pagelbininkų, 
drill, kick, power presų opereitorią, mašinų 
sustatytojų, kondenserių ištiesintojų, platerių 

pagelbininkų. (Naktim).
FABRIKAI RANDASI MIDTOWN

MANHATTAN
DAROMA 100 NUOŠ. KARINIAI DARBAI 

Reikalaujama Gimimo Paliūdijimai
(Pilnai dirbanti karo pramonėj nesikreipkite)

HAMMARLUND
MFG. CO., INC.

424 W. SSrd St., N. Y. C., 8 lubos
(19)

16 metų Amžiaus ir suvirš 
Dėl Shipping Room 

Duodam laiko dėl tęsimo mokyklos Jeigu 
reikalinga.

Pageidaujama rekomendacijos 
6% dienų savaitė

PEOPLE’S CANDY CO., Inc.
1440 Broadway (Room 1809), N.Y.C.

(119)




