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Ta Jy Konferencija.
Niekinti Tuos, Kurie Jiems 

Nepataikauja.
Plečkaitininko Išmintis.
Kunigai ir Smetona.

Rašo R. MIZARA

Pittsburgho Lietuvių Pilie
čių Kliube buvo iškeltas klau- 
sirfias rinkimo delegatų į Gri- 
gaičio-šimučio tarybos šaukia
mą konferenciją. Kadangi 
konferencija įvyks ant vietos, 
turėjimas ten delegatų nieko 
nelėšuos, tai kliubas nutarė 
pasiųsti du delegatus ir jais iš
rinko SLA vice-prezidentą Jo
ną Mažukną ir Joną Urboną, 
Pittsburgho lietuvių veikėją.

Grigaitis su šimučiu prašė ir 
aukų, bet kliubas atsisakė jas 
duoti. SLA vice-prezidentas 
teisingai pareiškė, jog tos au
kos, duodamos tarybai, Lietu
vai naudos nepadarys.

Na, ir dėl to Pittsburgho lei
džiamas Gabaliausko lapelis, 
vadinamas Lietuvių, žiniomis, 
pradėjo J. Mažukną kolioti, 
niekinti.

Gabaliauskas skelbia, kad 
Mažuknai ir Urbonui “neturė
tų būti vietos Pittsburgho kon
ferencijoje.” Kadangi Gaba
liauskas yra nemažas taryboje 
sriubas, tai, galimas daiktas, 
jo balsas ir bus išklausytas — 
prieš tuos du delegatus bus 
sukeltas skandalas.

Tas aiškiai parodo busimo
sios tarybininkų konferencijos 
pobūdį. Kas tik bus pažanges
nio, kas tik nesutiks su pro- 
naciais, kas tik nepritars Gri- 
gaicio-šimučio bučkiams, tas 
bus no good ir prieš tokį bus 
vedama kova.

Tenka manyti, kad SLA 
vice-prezidentas ir Jonas Ur
bonas mokės apginti savo, sa
vo kliubo ir savo tautos var
dą !

Amerikos Lietuvio korespon
dentas rašo, kad Brooklyno 
fašistų - tautininkų - socijalis- 
tų taryba laike savo konferen
ciją rugpjūčio 2 d. Joje, ko
respondentas sako, ideologinę 
vadovybę turėjo socijalistai.

Dėl sėbravimosi su pilsuds- 
kiniais (imperijalistais) len
kais, Januškis pareiškė, “jog 
reikalinga su lenkais vienytis, 
būsiąs tai geriausias apsigyni
mas prieš didžiulę rusų armi
ją-”

O dėl Smetonos tas pats Ja
nuškis pasakęs: “aš statau ant 
vieno laipsnio Smetoną su Mi- 
zara, kaipo niekšus Lietuvos 
priešus...” (Am. L., š. m., 
rugpj. 14 d.)

Čia, pasirodo, Januškis su
maišo pelus su grūdais ir išei
na nei šis, nei tas. Geresnio ko, 
aišku, iš jo ir tikėtis negali
ma.

Pats Januškis, juk, yra bu
vęs plečkaitininkas, o į pleč- 
kaitininkus Lietuvos darbinin
kai visuomet žiūrėjo kaip į 
provokator ius, Pilsudskio 
agentus, lietuvių tautos prie
šus.

Dabar šį žmogų pasiėmė už 
vadą klerikalai ir fašistai. Ga
lima suprasti, kur juos tas 
“vadas” nuves.

Karpiaus - Smetonos Dirva 
rašo:

“Kun. Pius Černas, Šv. Juo
zapo parapijos klebonas, su 
kun. Juozu Šukevičium, iš Ta
maqua, važiuoja net į Pitts- 
burghą parsivežti p. preziden
tą (Smetoną).” (Dirva iš rug
pjūčio 12 d.)

Vadinasi, tiedu kunigai par
veža A. Smetoną dalyvauti 
“Lietuvių Dienoje,” kur tasai 
lietuvių tautos neprietelius, sa
vo fašistinę politiką galėtų 
pravesti.

Atrodo, kad lietuviškieji ku
nigai Amerikoje šitaip pasida
lino: vieni jų, sakosi stovį prieš

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Metams

No. 193 LAISVĖS ANTVe?e^honersk°ggI12-3878STREET Brooklyn, N. Y., Antradienis, Rugpjūčio-Aug. 17, 1943 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXIIL Dienraščio XXV

Charkovo Gatvėse Sovietiniai 
Kovūnai Laužo Desperatiškus 

Vokiečių Pasipriešinimus

RAUDON. ARMIJA PAĖMĖ KARACEVO MIESTį-TVIRTUMį
-------------------- Q................................................................................................. ... —-------------------------------

Sovietų Kariuomenė Perkir
to Vokiečių Geležinkelį tarp 

Smolensko ir Briansko 
I I

Washington.— Čia užre-B
korcluotas Sovietų praneši
mas sako, jog Raudonoji 
Armija paėmė Karačevo 
miestą su geležinkelio sto- 
čia, tik 27 mylios į rytus 
nuo Briansko, didelio gele
žinkelių mazgo ir drūčiau- 
sios nacių tvirtumos, vadi
namo “zoviesko” (sukavie
lo), tarp centralinio ir pie
tinio frontų. Pats Karače- 
vas buvo antra stipriausia 
vokiečių karo bazė po 
Briansko. Su Karačevo už
ėmimu sovietiniai kovūnai 
yra nužygiavę pirmyn jau 
45 mylias į vakarus nuo 
Oriolo, kurį jie atvadavo 
rugp. 5 d.

Kartu su Karačevu rau
donarmiečiai atėmė iš prie
šų apskričio miestą Chvas- 
tovičį, geležinkelio stotis 
Solonovą ir Zikejevo ir 66 
kitas gyvenamas vietas 
Briansko^-Smolensko fron
te. Kituose frontuose tą 
pačią dieną Sovietai atgrie
bė dar 30 miestų, miestelių 
ir kaimų.

Sovietų kariuomenė jau 
perkirto vokiečiams gele
žinkelį tarp Briansko ir 
Smolensko.

Oficialiai pranešta, jog 
sovietinės jėgos rugp. 14 d. 
visuose frontuose sunaiki
no bei išmušė iš veikimo 70 
nacių tankų ir nušovė že
myn 64 priešų lėktuvus.

Maršalas Stalinas specia
liai sveikino keturias rau
donarmiečių divizijas, ku
rios per audringas trijų 
dienų kautynes atėmė Ka- 
račevą iš hitlerininkų.

Vienas tik rusų kariuo
menės dalinys per dieną už
mušė 3,000 vokiečių į šiau
rių rytus nuo Karačevo. 
Kitur nukauta dar 5,000 
nacių. ■ . i

I

TREČIA KARO PASKOLA
Washington.— Nuo rugs. 

9 d. prasidės pardavinėji
mas trečiosios karo pasko
los bonų penkiolikos bilionų 
dolerių sumoj. Jie neš 2 iki 
pustrečio procento per me
tus pirkikams.

Smetoną, o kiti — atvirai re
mia Smetoną. Bet ir tieji, ku
rie sakosi esą prieš Smetoną, 
jį iš tikrųjų remia, tik tam 
tikrais išskaičiavimais nenori 
pasisakyti viešai.

Prieš tūlą laiką, kai Sme
tona buvo Brooklyne, pas vie
ną lietuvį gydytoją įvyko po- 
kilis, kuriame dalyvavo “anti- 
smetoniniai” lietuviai kunigai; 
jie ten jį garbino. Tačiau bu
vo nutarta, kad apie tą poki- 
lį niekur spaudoje neskelbti. 
Tos rūšies kunigai, matyt, bi
josi savo parapijonų.

Ore Sovietai Vyrauja 
Prieš Vokiečius

London.— Maskvos radi
jas sakė: “Charkovo sekto
riuje, kur tebesiaučia įtūžu- 
sios kautynės, mūsų oro jė
gos pilnai viešpatauja. Vo
kiečių oro laivynas yra 
žiauriai supliektas šiame 
mūšyje.”

SOVIETŲ LĖKTUVAI 
GERESNI Už NACIŲ
Maskva.— Raudonojo Or

laivy no Dienoje rugp. 15 
Maskvos spauda rašė, kad 
naujieji Sovietų lėktuvai 
yra greitesni ir stipriau 
ginkluoti už nacių lėktuvus. 
Sovietinės oro jėgos per 
pirmąjį vasarinio ofensyvo 
'mėnesį sunaikino 2,493 vo
kiečių lėktuvus.

MAŽI AMERIKIEČIU 
NUOSTOLIAI, BESI
VERŽIANT SIČIU JON
Washington.— Jungtinių 

Valstijų laivyno depart- 
mentas paskelbė, jog pir
moje Sicilijon įsiveržimo 
dienoje, liepos 10, amerikie
čiai neteko karinio laiyo 
naikintuvo Maddox, vieno 
submarinb ir keturių kitų 
mažų karinių laivų. Su jais 
žuvo 614 Amerikos kovūnų 
ir oficierių.

Atsimenant, jog tame įsi
veržime dalyvavo 2,500 lai
vų, tai amerikiečių nuosto
liai yra palyginamai maži.

Sovietai Jau Tik 20 
Mylių nuo Briansko

Maskva, rugp. 16.— Nau
jausi fronto pranešimai ro
do, kad Sovietų kariuome
nė, blokšdama vokiečius at
gal, užėmė punktus jau tik 
už 20 įmyliu į rytus nuo 
Briansko, galingiausios na
cių tvirtumos centraliniai- 
pietiniame fronte. Atakuo
dami iš šono, raudonarmie
čiai gręsia atkirst tūkstan
čius hitlerininkų.

NACIAI RAGINA JAPO
NUS UŽPULT SIBIRĄ 
New Yorko radijas sek

madienį pranešė gandus iš 
Vladivostoko, jog naciai da
ro didžiausią spaudimą Ja
ponijai, kad jinai tuojaus 
užpultų Sovietų Sibirą.

New Havene plinta kūdi
kių paralyžiaus liga.

Maskva, rugpjūčio 16. — 
Charkovo gatvėse tebever
da įtūžę mūšiai tarp rau
donarmiečių ir vokiečių. 
Naciai desperatiškai prie
šinasi, bet Sovietų kovūnai 
triuškina hitlerininkų pa
stangas ir palaipsniui stu
mia juos atgal.

Vokiečiai metė naujus sa
vo kariuomenės pulkus su 
tankais, kad sulaikytų rau
donarmiečius į šiaurvaka
rius nuo Charkovo, ir daro 
kontr-atakas, bet sovieti
niai kovotojai ir čia laužo 
priešų linijas ir stumia juos 
atgal. Miestas liepsnose 
skęsta.

(Anglijos korespondentai 
pranešė, kad naciai sten
giasi iškraustyt iš Charko
vo grūdus ir kitus reikme
nis.)

Į pietų rytus nuo Char
kovo Sovietai atėmė iš vo
kiečių dar vieną svarbų ka-

Angly Lakūnai Trečią Kartą per Keturias 
Dienas Triuškino Milana, Šiaur. Italijoje

Berne, rugp. 16.— Būriai 
Anglijos bombanešių praei
tą naktį, mėnulio šviesoj, 
per ištisą valandą ardė ir 
degino karinius fabrikus 
Milane, didžiausiame Itali
jos pramonės mieste. Tai 
buvo trečia ataka prieš Mi
laną per keturias paskuti
nes dienas.

(Šiuos žodžius berašant, 
praneša|ma, kad anglų la
kūnai ir vėl skrido bombar- 
duot Milaną.)

Vieni ( italai desėtkais 
tūkstančių per kelias valan
das demonstravo Milane, 
reikalaudami taikos tuo
jaus; o kiti tūkstančiais bė- 
go sumišime iš degančio ir 
žymia dalim suardyto mies
to, nežiūrint, kad naujasis 
diktatorius Badoglio už
draudė žmonėms apleisti 
Milaną.

Hitlerininkai atsiuntė 
daugiau savo kariuomenės 
į Milaną, “palaikyti tvar
kai” prieš gyventojų sąjū
džius.

Anglų oro ministerija 
pranešė, jog naktį iš šešta
dienio’ į sekmadienį buvo 
paleista daugiau kaip 1,120 
tonų bombų į Milaną.

O naktį iš sekmadienio į 
pirmadienį Anglijos bomba- 
nešiai, apart Milano, ataka
vo ir kitus pramonės mies
tus, kaip kad Erbą, ir B rė
dą, toje srityje, šiaurinėje 
Italijoje.

Jie taipgi sprogdino ge
ležinkelių stotis, lėktuvų 
aikštes ir kitus 

rinį punktą. Į pietų vaka
rus nuo Čugujevo, Charko
vo sritye, raudonarmiečiai 
persigrumė per Doneco upę 
ir užėmė tris gyvenamas 
vietoves.

(Naujausias pranešimas 
iš Mąskvos rodo, jog vokie
čiams lieka dar 17 mylių 
spraga pasitraukimui iš 
Charkovo į pietus, o ne tri
jų mylių tarpukas, kaip 
'kad vakar neoficialiai pra
nešta.)

Maršuodami linkui Pol
tavos ir Krasnogrado, so
vietinės kariuomenės dali
niai pusiau-ratu nužygiavo 
jau 65 mylias į vakarus nuo 
Charkovo.

Sovietų lakūnai vėl sprog
dino ir degino vokiečių nau
dojamus geležinkelių maz
gus ir traukinius Poltavoj, 
Krasnograde, taip pat ir 
Roslavlyje, geležinkelių 
mazge tarp Smolensko ir 
Briansko.

taikinius šiaurinėje Italijo
joje.
VĖL KIRTO BERLYNUI

Lengvieji Anglijos bom- 
banešiai “uodai” vėl mėtė 
bombas į Berlyną ir ataka
vo nacių lėktuvų stovyklas 
ir kitus punktus Francijoj 
ir Belgijoj.

Iš visų tų veiksmų negrį
žo 10 Anglijos bombanešių.

AMERIKIEčFaT per
DIENĄ NUŠOVĖ 48

JAPONU LĖKTUVUS
Ramusis Vandenyn., rug

pjūčio 16.— Jungtinių Val
stijų kariuomenė žingsnis 
po žingsnio vis kiečiau ap- 
supinėja japonus Bairoko 
uosto srityje, New Georgia 
saloje, centraliniame Salia
mono salyne.

Amerikiniai lėktuvai per 
dieną šioj srityj ir virš 
Naujosios Guinejos nušovė 
žeįmyn 48 japonų lėktuvus, 
o savo neteko tik trijų lėk
tuvų.

Ties Naująja Guineja jie 
sunaikino bei sužalojo 19 
japonų valčių su kareiviais 
bei karo reikmenimis.

Maskva, rugpj 16.— Mū
šiai Charkove siekia spren
džiamojo laipsnio, sako 
Tass.

Maskva.—Charkove siau- 
karinius čia baisus mūšis durtuvais.

Amerikiečiai Jau Tik už 14 
Mylių nuo Messinos; Bėganti 

Naciai Masiniai Žudomi

Roma Vėl Bus Atakuo
jama, Sako Jos Radio

Romos radijas įspėjo jos 
piliečius, kad jiems tebe- 
gręsia amerikięčių ir ang
lų atakos iš oro. Nes tal
kininkai nepripažįsta Ro
mos “atviru, nekariniu” 
miestu, kaip kad ją paskel
bė Badoglio, naujasis Itali
jos valdovas. Pats Romos 
radijas sakė, kad talkinin
kai turės pirma patirt, ar 
Roma jau iš tikrųjų nusto
jo t tarnavus kariniams 
Ašies tikslams.

London, rugp. 16.— Ang
lų laikraščiai sako, kad Ro
mos paskelbimas’ “atviru, 
nekariniu” miestu yra tik 
apgavystė. Amerikos lakū
nai matė, jog vokiečių ka
riuomenė tebėra siunčiama 
per Romą į pietinę Italiją.

AMERIKOS LAKŪNAI 
VĖL BOMBARDAVO 
ROMOS APYLINKES
London, rugp. 16.— Ame

rikos bombanešiai ardė še
šias vokiečių lėktuvų stovyk
las Francijoj ir Holandijoj, 
gerai pataikydami, kaip sa
ko lakūnai. Jie mažai kur 
susidūrė su nacių lėktuvais 
ore.

Jungtinių Valstijų ir An
glijos bombanešiai kartoti
nai atakavo priešų lėktuvų 
aikštes ir geležinkelius į 
šiaurius ir pietus nuo Ro
mos.

Jungi Valstijų Kanuo- 
lės Pasiekia Italiją.
šiaur. Afrika, rugp. 16.— 

šoviniai Jungtinių Valstijų 
didžiųjų kanuolių iš Milaz
zo srities jau gali pasiekti 
ne tik Messiną, Sicilijoj, bet 
ir pačią pietų Italiją.

Prasidės Roosevelto- 
Churchillo Pokalbiai
Quebec, Canada. — At

vyko čia anglų premjeras 
Churchillas, tris dienas vie
šėjęs Hyde Parke, pas prez. 
Rooseveltą. Prezidentas 
kurią nors dieną šią savai
tę atvažiuos į kariniai-poli- 
tinius pasitarimus su Chur- 
chillu.

šiaur. Afrika.—Labai nu
silpo nacių lėktuvų pasi
priešinimai Sicilijoj.

šiaur. Afrika, rugp. 16.— 
Anglų kariuomenė atėmė 
iš vokiečių Taormina mies
tą su geležinkelio ir vieške
lio stotimis, rytiniame Sici
lijos salos pajūryje, apie 28 
mylios nuo Messinos uosto. 
Messina yra šiauriniai-ryti- 
niame Sicilijos kamputyje, 
tik už poros mylių per jū
ros rankovę nuo pietinės 
Italijos.

Anglų ir amerikiečių ar
tilerija nuo Randazzo ardo 
paskutinius nacių pabėgimo 
kelius iš Taorminos srities 
linkui Messinos. Tie vokie
čių ištrūkimo keliai fakti- 
nai jau perkirsti. Besitrau
kiančius atgal priešus neat- 
laidžiai naikina*- Amerikos 
ir Anglijos lakūnai.

Jungtinių Valstijų karo 
laivai bombardavo vokie
čius ir italus Milazzo mies
te, šiauriniame Sicilijos iš* 
kyšulyje, tiktai 14 mylių 
nuo Messinos, o sausumoje 
amerikiečiai apsupa priešus 
ties Milazzo.

Amerikiečiai nuo savo už
imto Patti miesto, tame pa
jūryje, per dieną nužygia
vo aštuonias mylias pirmyn 
ir pasiekė kit$ pajūrio mie
stą Oliverį, 27 mylios į pie
tų vakarus nuo Messina.

Anglijos ir Amerikos lėk
tuvai įtūžusiai bombardavo 
ir šaudė nacius, sprunkan
čius valtimis ir nedideliais 
laivukais iš Sicilijos į pieti
nę Italiją. Talkininkai ne
teko vieno lėktuvo, o fašis
tai taipgi vieno. Anglų ka
ro laivai nuolat “pumpuo
ja” šovinius į besitraukian
čius linkui Messinos vokie
čius.

Tuo pačiu laiku ameri
kiečiai ir anglai lakūnai ar
do geležinkelių stotis Pai
mi, Scilla, Reggio Calab
ria ir kitus karinius punk
tus Italijos smailgalyje.

NAUJAUSIOS ŽINIOS
Sicilija.— Bėgantieji at

gal naciai palieka italus ka
rius saugoti vokiečių užnu- 
garę.

Berne.— Vokiečiai pava
rė italų kariuomenę iš Ve
ronos miesto, šiaurinėj Ita
lijoj, ir patys užėmė jį..

Berne.— Bombarduojant 
talkininkų lakūnams šiau
rinę Italiją, nutrūko telefo
nų ir telegrafų susisieki
mai su Šveicarija.

Milane, šiaurinėj Italijoj, 
gatvės užverstos 15 iki 30 
pėdų aukščio griuvėsiais, 
po paskutinio anglų bomba
nešių “atsilankymo”.



Antras Puslapis.
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Kodėl Sovietai Nedalyvauja 
Churchill-Roosevelt 

Konferencijoj
Kalbos eina visokios, bet pati Sovie

tų vyriausybė per savo žinių agentūrų 
Tass atsakė labai aiškiai. Viena, ši kon
ferencija yra tokio pabūdžio, kad So
vietams nėra reikalo dalyvauti. Antra, 
Sovietų vyriausybė nebuvo nė kviesta. 
Tai ir viskas. Konferencija vėl bus tik
tai grynai anglų ir amerikiečių. Nesi
girdėt, kad joje dalyvautų Chinijos at
stovai.

Ši konferencija, sakoma, svarstys tik
tai militarinius klausimus, kurie iškilo 
paskutiniais laikais. O juos iškėlė įvy
kiai Italijoj, užkariavimas Sicilijos, Rau
donosios Armijos ofensyvo pasisekimas 
ir amerikiečių-anglų žygiai Pacifike 
prieš japonus. Kad apie konferencijos 
eiga bus pilnai informuotos Sovietų Są
junga ir Chinija, tai nėra jokios abejo
nės.

Visas pasaulis lauks Churchillio-Roo- 
sevelto konferencijos rezultatų. Juos 
veikiausia pamatysime tiktai naujuose 
kariniuose žygiuose įvairiuose frontuo
se.

Ateina žinių iš Londono, kad tenai ei
na labai didelis kareivių kilnojimas.‘Jau
čiama, kad vedamas pasiruošimas įsiver- 
žiinui Europon. Tačiau tie patys prane
šimai tvirtina, kad tasai įsiveržimas dar 
gali būti atidėtas gal net iki pabaigai me
tų, arba iki pavasariui. Tai, žinoma, tik 
spėliojimas. Tikrų žinių apie naujus 
puolimus ant priešo juk viešai neskelbs. 
'Nebuvo skelbta, kai buvo įsiveržta Afri- 
kon. Nebuvo iš anksto pranešta apie tai, 
kad Talkininkai ruošėsi įsiveržt Sicili- 
jon.

Dviveidiška-Politika
Daugelyje Amerikos laikraščių labai 

sunku rasti nuoširdumo tarptautiniais 
klausimais. Jie laikosi dviveidiškos poli
tikos. Pavyzdžiui, jie aiškina Atlanto 
Čarterį taip, kad tik tam tikroms tau
toms suteikiama apsisprendimo teisė. 
Tos teisės jie nepripažįsta ukrainie
čiams, baltgudžiams ir lietuviams. Suši
lę perša tuos žmones Lenkijai. Jų kraš
tai turį priklausyti Lenkijai ir tiek, tik 
todėl, kad po pereito karo smurtu ir ap
gavyste jie buvo prijungti prie Lenkijos.

Kitas dalykas. Jie sako, kad Talkinin
kai yra pasižadėję nereikalaut po karo 
jokių teritorijų. Bet tuo pat kartu jie 
reikalauja, kad Sovietų Sąjunga būtų 
sudraskyta, kad iš jos būtų atimtos teri
torijos, net ištisos šalys. Jie reikalauja, 
kad iš jos būtų atimtos Vakarinė Ukrai
na, Vakarinė Baltgudija ir Pabaltijo ta
rybinės respublikos.

Vadinasi, išeina, kad Sovietų Sąjunga 
neša beveik 90 nuoš. šio karo naštos ir 
jau paaukojo kokius penkius milijonus 
kareivių tam, kad po karo jinai būtų be
veik sugriauta!

Aišku, kad tokia propaganda Ameri
koje ir Anglijoje negali patarnauti ben
drajam karo reikalui. Tą'puikiai žino ir 
toji spauda, kuri tokią dviveidišką poli
tiką veda, bet visai nepaiso.
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Didelis Demokratijos Laimėjimas
Kas gyvena New Yorke, seka Darbo 

Partijos veiklą ir tiki į progresą ir de
mokratiją, tas negali nesidžiaugti buvu
siais rugp. 10 dieną rinkimais partijos 
pavietinių komitetų. Reakcinis-menše- 
vistinis elementas buvo labai įsigalėjęs 
Kings paviete (Brooklyne). Dabar rin
kimuose laimėjo demokratinis partijos 
sparnas, vadovaujamas kongresmano 
Marcantonio. Kapitalistinė spauda daug 
apie tuos rinkimus rašė. Dubinskio gru
pei pagelbon atsiskubino New York 
Post ir PM. Buvo smarkiausia agitaci
ja prieš pažangiečius. Piliečiai buvo 
grumojami komunizmo baubu. Bet jie 
nepaisė ir balsavo už naują vadovybę.

Tačiau darbas dar nebaigtas. Pralai
mėjusi rinkimus grupė grūmoja naujo
mis intrigomis ir žada Kings pavieto va
dovybės neišleisti iš savo rankų. Nors 
rinkimų tarybos- oficialinis suskaitymas 
parodo naujos vadovybės laimėjimą," bet 
senoji nepasiduosianti ir tiek. . . ..

Japonija Nori Apgauti Pasaulį
Japonijos militaristai, matyt, yra la

bai susirūpinę savo kailiu; Amerikos ka
rinių jėgų žygiai Pacifike Tokyo plėši
kus labai nervuoja. Jie žino, kad kaip 
greitai bus apsidirbta su Hitleriu, visos 
Talkininkų jėgos bus permestos prieš ja- • 
ponus. Jie žino, kad didžiojo teismo die
na ateis ir jięms.

Todėl japonai griebiasi naujos strate
gijos. Bando pamėgdžioti Hitlerį, kuris 
irgi apiplėšęs ir sunaikinęs kas tik ge
riausia Lietuvoje, surenka grupę lietu
viškų parsidavėlių, sušaukia konferenci
ją ir dovanoja jiems Lietuvos “nepri
klausomybę.” Japonija elgiasi panašiai. 
Jinai apdovanojo Thailandą naujomis 
teritorijomis, jinai suteikė “nepriklauso
mybę” Burmai, jinai padarė “didelius 
nusileidimus” kitiems pavergtiems žmo
nėms. Nori jų akyse pasirodyti aniuolu, 
arba jųjų prietelka ir globotoja. Nori 
tuose žmonėse sukurti tokią opiniją, kad 
Talkininkai ateina juos “pavergti,” at
imti iš jų tai, ką japonai “padovanojo.” 
žodžiu sakant, nori tomis apgavystėmis 
tuos žmones laimėti sau už talkininkus.

Negalima sakyti, jog ta japonų strate
gija neturi jokio pasisekimo. Kai jinai 
užpuolė tuos kraštus, kaip Burmą ir 
Thailandą, tais apgavingais pažadėji
mais jų žmones suklaidino. Tada buvo 
rašoma, kad anglams Burmoje taip nesi
sekė todėl, kad Burmos žmonės daugu
moje buvo jiems priešingi ir nesiprieši
no japonams. O dabar ta Burmai suteik
ta “nepriklausomybė,” žinoma, irgi pasi
tarnaus jų tam pačiam reikalui.

Priešas, Kuris Galingai Prisikėlė
Tai buvo 1941 metais. Hitlerio ir Mus- 

solinio pasipūtimui nebuvo ribų. Jie 
jautėsi laimėję ir pavergę visą pasaulį. 
Ypatingai Hitleris buvo užtikrintas, kad 
jo darbas rytuose baigtas, kad Sovietų 
Sąjunga tik klaupsis prieš jį ir maldaus 
pasigailėjimo.

Todėl 1941 metų spalių 3 dieną Hitle
ris visam svietui pareiškė: “šis priešas 
jau sutriuškintas ir niekados nebeprisi
kels....” 'i

Bet šiandien visi mato, kad tas “prie
das” prisikėlė, ir kaip prisikėlė! Hitleris 
šiandien negali nematyti savo krimina- 
liško likimo. Tasai prisikėlęs priešas jo 
kailį .padžiaus’ ant 'tvoros/ '

Anglai puola haciu pozicijas ąht gelesinkelio, prie Catanijos, Sicilijoje.

Prieš 1943 m. birželio 21 
d. bet kokis politinis sus
kis, norįs sulaikyti pažan
gesnį sveturgimį žmogų nuo 
visuomeninio darbo, saky
davo:

— Liaukis veikęs, tu, ko
muniste, nes, jei tu esi 
Amerikos pilietis, tai tapsi 
nupilietintas, o jei juo nesi 
—nebūsi. Žiūrėk, ką teis
mas daro su Williamu Šnei- 
dermanu — janx pilietybę 
atėmė...

Keleivio redaktoriaus ti
po ponai prie kiekvienos 
progos šaukdavo:

.— Lietuviai, nesidėkit su 
komunistais, ba iš jūs pilie
tybę atims ir iš Amerikos 
išdeportuos!....

Taip ir panašiai per tūlą 
laiką raminosi komunizmo 
priešai ir gązdino kitus 
žmones. Ar reikia besakyti, 
kad tamsesni žmoneliai, 
mažiau apsiskaiciusieji 
jiems patikėdavo? Ar be
reikia sakyti, kad buvo to
kių žmonių, kurie, įbaugin
ti, bijodavosi net pažanges
nį laikraštį į rankas paim
ti, nors jį skaityti labai no
rėjo?

Reakcijos apaštalams taip 
rėkti medžiagos suteikė 
Williamo Šneidermano by
la, kuri pasiliks mūsų kraš
to istorijoje didžiai reikš
minga.

William Šneidermanas 
(Schneiderman) buvo ko
munistas ir tokiu būdamas 
įsipilietino — gavo Ameri
kos pilietybės popieras, kaip 
paprastai žmones sako. 
Šneidermanas buvo ne ei
linis Komunistą Partijos 
narys, bet tos partijos 
sekretorius Kalifornijos val
stijoje. Jis buvo ir tebėra 
žymus žmogus visuomeni
niame mūsų krašto gyveni
me.

Kai Šneidermanas paskil- 
bo ir įgavo žmonėse įta
kos, reakcininkai pradėjo 
prieš jį suokalbiąuti — tu
rime atsiminti, jog Kalifor
nijoje tam yra ekspertų.

Ir štai jie 1939 metais— 
po 12-kos metų, kai Šnei
dermanas buvo patapęs 
Amerikos piliečiu — pasi- 
mojo Šneidermaną atpilie- 
tinti, atimti iš jo Amerikos 
pilietybę. Jie įskundė tei
singumo departmentui (vy
riausybei), kad Šneiderma
nas apgavingai ir nelegaliai 
įsipilietino, nes kuomet jis 
ėmėsi pilietybės popieras, 
buvo Amerikos Darbininkų 
(Komunistų) Partijos na
riu ! Tą, girdi, jis užslėpė.

Na, ir teisingumo depart- 
mentas — nežinia, ar tai 
norėdamas padaryti teisinį 
išbandymą ar iš tikrųjų 
trokšdamas pagązdinti sye- 
turgimius, naturalizuotus 
piliečius, marksistus-lenini- 
stus, pradėjo bylą.

Žemesnieji federaliniai 
teismai stovėjo su teisingu
mo departmentu: jie nuta
rė, kad Šneidermanas ne
teisingai pilietybės popie
ras gavęs ir dėl to turįs 
būti atpilietintas, pilietybė 
iš jo turinti būti atimta.

Šneidermaną gynė ne tik 
organizuoti darbininkai, bet 
ir intelektualai, Kaliforni
jos universiteto profeso
riai. Bet viskas per niek!
Tuomet kaltinamasis krei

pėsi į Aukščiausįjį Šalies 
Teismą, prašydamas Circuit 
Court of Appeals teismo 
sprendimą atkeisti.

Išgirdęs apie tąją bylą, 
susipažinęs su josios eiga, 
liberalas Wendell Willkie 
pasisiūlė vykti į Aukščiau
sįjį Teismą ir kovoti už 
Šneidermaną. Mr. Willkie 
apsiėmė Šneidermaną ginti 
be jokio atlyginimo; jis 
apsiėmė jį ginti dėl to, kad 
suprato, jog čia įeina dide
lis principas, čia eina klau
simas apie Amerikos pilie
čių padalinimą į gerus ir 
blogus. Mr. Willkie suprato 
bylos esmę taip, kaip kiek
vienas platesnių pažiūrų 
demokratas ją suprato: 
Jeigu iš šneidermano pilie
tybė bus atimta, tai nei 
vienas naturalizavęsis pilie
tis nebus saugus — bet ka
da iš jo gali būti atimta pi
lietybe.

O tai reikštų mindžioji
mą pagrindinių mūsų kraš
to konstitucijos ir Teisių 
Biliaus dėsnių!

Na, ir šalies Aukščiau
sias Teismas tarė savo žo
dį — žodį, kurio bijosi re
akcininkai pakąrtoti. Penki 
teismo teisėjai prieš tris 
nutarė: teismas neturįs tei
sės atimti iš šneidermano 
pilietybės!

Teismo vardu sprendimą 
(Opinion) patiekė teisėjas 
Murphy. Du teisėjai, sutin
ką su teismo dauguma, tei
sėjas Douglas ir teisėjas 
Rutledge, pridėjo dar savo 
.rašytąsias nuomones, pa
ryškindami bendrą teismo 
sprendimą.

Tas viskas — tieji pareiš
kimai arba dokumentai — 
dabar išleisti vienoje kny
gutėje, pavadintoje The 
Schneiderman Case, kurią 
išleido American Committee 
for Protection of Foreign 
Born (Kaina 10c).

Knygutei gražią įžangą 
parašė žymioji adv. Carol 
King, gynusio j i Šneiderma
ną.

Susipažinti su šia teismo 
nuomone turėtų būti parei
ga kiekvieno Jungtinių Val
stijų piliečio ir nepiliečio, 
nes tai dokumentas, įdo
mus tiek teisiniu, tiek pilie
tiniu, tiek politiniu atžvil
giais.

Advokatė Carol King ši
taip apibūdina teismo 
sprendimo prasmę:

“Aukščiausiojo Jungti
nių Valstijų teismo spren
dimas William Šneiderma
no bylos reikalu yra dide
lis žingsnis pietoj imesi 
Amerikos konstitucinės is
torijos. Klausimai, liečiami 
šitoje byloje, peržengia ri
bas bet kokios politinės 
partijos, ir bet kokio indi- 
vidualo teises. Klausimai, 
aiškinami šitame sprendi
me, liečia visų partijų ir 
visų amerikiečių laisvę — 
liečia mūsų laisvę mąstyti, 
kaip mes norime, čia teis
mas atsistojo žmonių pu
sėje.”

Teisėjas Murphy, kalbė
damas daugumos Aukščiau
siojo Teismo narių vardu, 
daro plačią, išsamią visos 
Šneidermano bylos apžval
gą. Jis nurodo, kad vyriau
sybė, eidama į teismus, 
reikalaudama šneidermaną 
atpilietinti, bando įrodyti, 
jog Šneidermanas gavęs pi
lietybę ne per apgavystę, 
bet nelegaliai. O nelegaliai 
todėl, kad jis, imdamas pi
lietybę, nepasakęs (jo nie
kas ir neklausė), kad esąs 
Amerikos Darbininkų (Ko

munistų) Partijos ir Jau
nųjų Darbininkų (Komuni
stų) Partijos nariu./Tačiau 
vyriausybė neįrodė, kad jis 
būtų nelegaliai piliečiu pa
tapęs.

Teismas nurodo, kad 
Šneidermanas, bylos eigoje, 
prisipažino priklausęs Ko
munistų Partijai 1|927 me
tais, kai įsipilietino, jis pri
sipažino esąs marksistu-le- 
ninistu ir pareiškiąs, jog 
Komunistų Partijos Konsti
tucija, kaip ji atspausdinta 
1938 metais, neprieštarauja 
Jungtinių Valstijų konsti
tucijai ir dėl to jis, šnei
dermanas, galįs būti komu
nistu ir tuo pačiu sykiu ge
ru Amerikos piliečiu!

Toliaus Teismas pareiš
kia, kad 1927 metais, kuo
met Šneidermanas įsipilie
tino, tai įstatymuose nebu
vo pasakyta, kad komunis
tas negalįs būti Amerikos 
piliečiu. Įstatymai draudė 
patapti piliečiu tik tokiam 
asmeniui, kuris netiki į or
ganizuotą vyriausybę, tero
ristams ir asmenims, tikin
tiesiems į polygamiją, daug
patystę.

Teismas platokai dėsto 
komunistų pažiūras į visuo- 
meniųę santvarką, į revo
liuciją, į proletariato dikta
tūrą, į privatinės nuosavy
bės suvisuomeninimą, į so
vietinės sistemos įsteigimą 
visame pasaulyje.

Vyriausybė aiškina, jog 
tas viskas nesutinkąs su ša
lies konstitucija ir tuo būdu 
asmuo, tikįs į tokius daly
kus, negalįs gauti piliety
bės teisių. z

Del to Aukščiausias Teis
mas atsako, jog mūsų kra
što kongresas, išleisdamas 
įstatymus sveturgimiams 
įpilietinti (1795, 1802 ir 
1906) neleido jų tam, kad 
pilietybę suteikti tik to
kiems žmonėms, kuriuos 
būtų užgyrę mūs krašto 
konstitucijos kūrėjai arba 
kurių nuomonės sutiktų su 
daugumos šalies gyventojų 
nuomonėmis šiandien.

Kitais žodžiais, šičia 
Aukščiausias Teismas iške
lia tą faktą, kad Amerikos 
piliečiu gali patapti ir ko
munistas ir socijalistas ir 
kitokios mažumos politinės 
grupės narys, kurio nuomo
nė tūlais visuomeniniais 
klausimais nesutinka su 
daugumos Amerikos žmo
nių nuomone.

Teismas cituoja Marksą, 
Leniną, Staliną ir dėl jų te
orijų daro komentarus, pri
eidamas išvados, kad žmo
gus, sekąs jų mokymus, tu
ri teisę patapti Jungtinių 
Valstijų piliečiu!

Sutikdami su teisėjo 
Murphio opinija, kuri yra 
teismo daugumo opinija, 
kaip sakyta, teisėjai Doug
las ir Rutledge pridėjo sa
vo trumpas opinijas, pa
ryškindami bendrąją. Įsi
dėmėtinas teisėjo Rutledge 
pareiškimas:

“Tuč-tuo j autiniai mus pa
liečia vienas asmuo, Willia- 
mas šneidermanas. Betgi 
aktualiai, nors netiesiogi
niai, teismo sprendimas lie
čia milijonus žmonių. Nes, 
jeigu po septyniolikos me
tų po to, kai federalinis 
teismas suteikė jam pilie
tybę, toji pilietybė gali bū
ti panaikinta ir jis pats at
stumtas nuo brangiausios 
teisės... tai nei vienas na-

Antradienis, Rugpj. 17, 1943 

turalizuotas asmuo negalė
tų būti saugus. Nes jeigu 
tas galima padaryti po to
kio buvimo piliečiu laiko, 
tai galima ir po 30-ties ir 
50-ties metų. Jeigu tas ga
lima padaryti šneiderma- 
nui, tai galima padaryti ir 
tūkstančiams arba dešim
tims tūkstančių kitų žmo
nių.”

Sakau: šis Aukščiausiojo 
Jungtinių Valstijų Teismo 
sprendimas turi milžiniškos 
reikšmės milijonams Ame
rikos žmonių. Su šiuo teis
mo sprendimu turėtų susi
pažinti kiekvienas! Nes tai 
didelis Amerikos žmonių 
laimėjimas!.

Tai didelis mūsų laimėji
mas!

R. Mizara.
Pastaba: The Schneider

man Case knygutė gauna
ma American Committee 
for Protection of Foreign 
Born, New York City, N. 
Y. Kaina 10c. •

Senatorius Robert A.
Taft, republikonas, at
kaklus r e a k c i onierius, 
siūlo Įvesti “sales tax” 
visoje Amerikoje, kad 
aplupus biednuomenę. 
Vyriausybė jo planui 
priešinga.

Dėl Tarybinės Lietuvos
Kai politiniams reikalams 

vado pavaduotojas perskai
tė mūsų kovotojams draugo 
Stalino padėkos telegramą 
LTSR piliečiams už surink
tąsias lėšas “Tarybų Lietu
vos” lėktuvų eskadrilei pas
tatyti, visi kovotojai ir va
dai nutarė įnešti papildo
mus įnašus, kad ta suma 
būtų dar didesnė, kad už ją 
pastatytoji lietuviškoji es
kadrilė stipriau triuškintų 
priešą. Daugelis atidavė vi
sas savo santaupas. Kovo
tojas Pelanis išėmė 150 ru
blių ir tarė:

—Tai viskas, ką aš tu
riu. Atiduodu tuos pinigus 
su džiaugsmu. Tegul iš 
mūsų lėšų pastatytos kovos 
mašinos bombomis ir ug
nim atmoka vokiečiams už 
mūsų brolių kančias ir 
kraują.

Visas savo santaupas — 
73 rublius — įnešė ir kovo
tojas Taicas. Jaunesnieji 
vadai Vyšniauskas, Dap
kus, Kaganas, Gintautas 
įmokėjo po 250 rublių kiek
vienas.

Tą dieną naujai surinktų 
lėšų suma pasiekė 6,000 ru
blių. Tuo būdu, dalinys pa
pildomai surinko beveik 
dvigubai daugiau, kaip pir
mą kartą. Lėšos renkamos 
toliau.

Vyr. serž. A. Baltaduonis.
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400 METRŲ NUO PRIEŠO

Rašo Jonas Marcinkevičius
Naktis. Urzgia lėktuvai, 

švyščiuoja prožektoriai.
300-400 metrų nuo mūsų 

priešas. Tyla lyg kapinyne. 
Net dūmai iš žemnamių ne
rūksta. Atrodo, kad priešas, 
nujausdamas savo neišven
giamą galą, įsikasė į pačias 
žemės gelmes.

— Ryto ketvirtą puoli
mas, — pasakė pulko va
das, — o dabar antra. Dar 
spėsime apdovanoti mūsų 
vyrus pasižymėjimo ženk
lais. Eime.

Giliu susisiekiamuoju ke
liu einame pusvalandį. Pa
siekiame gilų ir platų žem- 
namį. Geležinė krosnelė į- 
raudusi, šviesa — ašarėlė 
mirkčioja. Tačiau viduje 
šviesu, ant sienų kabo
plakatai, kairiajam kam
pe bibliotekėlė. Tarp knygų, 
garbingoje vietoje — rau
donais viršeliais didžiojo 
Lenino raštų tomai. Pačioj 
garbingiausioj vietoj kabo 
Vyriausiojo Karo Vado 
draugo Stalino paveikslas.

Batalijono vadas majoras 
D., buvęs Saratavo univer
siteto studentas, įsako su
kviesti pasižymėjusius ka
rius. Įeina 8 kovotojai. Išsi
rikiavę prie stalo, jie ra
miai stovi prieš gvardijos 
vėliavą, kurią čia pat įne
ša. Šalia jos atsistoja gar
bės sargyba. Išdidžiai žiū
ri į raudoną vėliavą ketu
rių sūnų tėvas, šviesiais 
ūseliais uzbekas, labai pri
menąs Žemaitijos artoją, 
šalia jo jaunas darbininkas 
iš Bielorusijos, tolėliau sta
lius iš Maskvos, kalnuoto
sios Gruzijos vaikai. Uzbe
kas neperseniai tapo snai
peris, bet jau susupę j o nu
šauti 18 vokiečių įsibrovė
lių, bielorusas mūšio lauke 
išgelbėjo savo pulko vadą, 
Gruzijos sūnus pamuše 3 
priešo tankus, rusas nu
šliaužė į vokiečių apkasus 
ir, prismaugęs leitenantą, 
ant kupros atnešė jį į šta
bą.

Įeina pulko vadas. Majo
ras perskaito įsakymą. Pul
ko vadas, pasakęs trumpą, 
bet karštą kalbą, įteikė ko
votojams ordinus ir meda
lius. Visi jie atsako kariš
kai: “Tarnauju Tarybų Są
jungai.” Ir viskas. Žygių 
atlikta didelių, o apdovano
jimo momentas, rodos, toks 
trumpas. Tačiau atidžiai 
žvilgterėjęs į jų veidus aiš
kiai matai, kaip giliai įsmi
go į jų širdis ši pagarbos 
minutė. Šis tautų mišinys 
pasidarė viena nepertrau
kiama plienine grandine, 

Stalingrado kovotojai aplaikė iš Amerikos cigaretę 
ir juos skaniai rūko. Jiems tą dovaną pasiuntė Interna
tional Ladies’ Garnfent Workers Unijos New Yorko 
lokalas 117.

puikiai žinančia, dėl ko ko
voja ir kokios didelės pa
garbos susilaukė.

— Šiandien mes vėl eisi
me j mūšį, — visų vardu 
pasakė kovotojas rusas, mes 
pralaušime priešo įsistipri- 
nimus, išvysime jį iš pože
miu ir sutriuškinsim.

II.
Ketvirta valanda. Kiek

vienas savo vietoje. Po ak
menimis su apsnigtomis ke
purėmis guli kulkosvaidi
ninkai. Pakelėse, po apsnig
tais medžiais prie užsiliku
sių nesugriautų mūro na
melių budi minosvaidinin
kai ir artileristai. Priešas 
staiga ima nerimauti. Į pa
danges pakyla žvalgybiniai

Geriausieji Lietuviški]jų Pulki] Kariai 
Stoja j Partiją

Pastaruoju laiku smar
kiai ėmė augti lietuviškųjų 
tautinių Raudonosios Armi
jos dalinių partinės organi
zacijos. Geriausieji kariai 
reiškia karštą norą stoti į 
VKP(b) eiles, kad galėtų 
kautis prieš hitlerinius gro
bikus, būdami Lenino Stali
no partijos nariais.

Įeinu į N. dalinio partijos 
biurą. Ant stalo guli du 
naujai įteikti pareiškimai 
stoti į partiją — vienas va
do ir vienas kovotojo.

“Noriu kautis prieš fašis
tinius okupantus būdamas 
komunistu. Būdamas parti
joje dar labiau jausiu va
dui derantį atsakingumą. 
Įsipareigoju nuolatos gilin
ti savo karinį bei politinį 
išsilavinimą. Kovodamas 

su mirtinu priešu nesigailė
siu nei jėgų, nei gyvybės, 
kad greičiau jis būtų su
naikintas,” — rašo vyr. ltn. 
Svidinskas, gabus karinin
kas, reiklus, bet teisingas 
ir kovotojų mylimas vadas.

“Prašau mane priimti į 
VKP(b) kandidatus. Pasi
ryžau visomis jėgomis, ne
gailėdamas savo kraujo, 
vykdyti visus partijos užda
vinius. Kautynėse neturėsiu 
jokio pasigailėjimo rudie
siems budeliams.” — Šiais 
žodžiais pareiškia savo no
rą stoti į partiją karinio 
pasiruošimo pirmūnas, ro
dąs savo draugams draus
mingumo ir ištvermės pa
vyzdį, kovotojas Jonas 
Narbutas.

Kiekvieną dieną auga lie
tuvių karių, paduodančių 
pareiškimus stoti į partiją,

nio atidėliojimo. Esame pasižadėję antrą dovaną siuntinį išsiųsti pra
džioje rugsėjo mėnesio. Turime žinoti iš anksto, kiek bus su pasveikini
mais suplaukę auką ir kiek kokią dovaną galėsime supirkti. Supirkimas 
daiktą taipgi ima laiko.

Taipgi dar kartą raginame, kuriems tik paranku ir pajėgiate, pa
tys supirkite daiktą ir sudarykite pundelius. Tokią individualiai suda
rytą pundelią kol kas antram siuntimui turime mažai. Prašome pasirū
pinti. Pundelius prisiąskite apie rugsėjo 1 dieną, jeigu norite, kad jie 
patektą į antrą siuntinį!

Būkite tokie geri, nelaukite daugiau paraginimą, atlikite savo gar
bingą pareigą tuojau!

r PUNDELIŲ VAJAUS KOMITETAS,
419 Lorimer St.,

Brooklyn, 6, N. Y.

lėktuvai, trasiruojančių kul
kų spiečiai praskrenda pro 
mūsų apkasus ir užgęsta
ryto sambrėškoje.

—Beliko 4 minutės,—tarė 
pulko vadas, užimąs kairįjį 
puolimo barą.

Dvi-trys minutės tylos. Ir 
staiga sudrebėjo žemė. Pra
bilo mūsų atilerija.

Septintą valandą ryto iš 
vokiečių .sustiprinimų beli
ko tik duobės, griuvėsiai ir 
priešo lavonų padrikos.

Priešas bėgo. Pirmaisiais 
pasirodė apdovanotieji ka
riai, paskui save vedą nau
jus .didvyrius. Nė vienas iš 
jų nepasakė, gal aiškiai ir 
nenuvokė, bet giliai pasą
monėje žinojo: juos veda 
Didžiojo Lenino knygų žo
džiai ir Vyriausiojo Karo 
Vado draugo Stalino va
lia.

skaičius. Pareiškimai pa
duodami įvairiomis aplinky
bėmis — ar tai žygio me
tu, ar tai prieš vykdant at
sakingą uždavinį.

.. .Dalinys ruošėsi žy
giui. Prieš pat žygį vyko 
trumpas komjaunimo * biu
ro posėdis. Į duris kažkas 
skubiai pasibeldė. Į kamba
rį įėjo uždusęs komjaunuo
lis leitn. Valkovas ir su 
džiugia šypsena pranešė:

— Drauge sekretoriau, 
aš ilgai laukiau antrosios 
rekomendacijos į partiją. 
Tik dabar man ją prisiuntė. 
Kažin kaip ilgąi mes būsi
me žygyje. Prašau mano 
bylą dabar apsvarstyti ir 
išduoti trečiąją rekomenda
ciją.

Drg. Valkovo prašymas 
buvo patenkintas. Dabar jis 
partijos kandidatas — pa
vyzdingas vadas, tiksliai 
vykdąs visus partijos pave
damus uždavinius.

M. Vasaris

Berne, šveic. — Praneša
ma, jog talkininkų lakūnai 
vėl bombardavo Milaną ir 
Turiną, šiaurinėje Italijoje.

Amerikiečių lakūnai iš 
Australijos pleškino japonų 
žibalo sandėlius Borneo sa
loj, Ryt. Rolandų Indijoj.

Nuoširdžiausias Prašymas Visų
Visi pasveikinimu rinkėjai esate gavę paraginimus sugrąžinti blan

kas, bet dar ne visi tatai padarėte. Prašome blankas grąžinti be tolimes-

LAIŠKAI
Gerbiamas Komitete:
Čionai prisiunčiu $50.00 

dėlei pasveikinimo Lietu
viams karžygiams, kurie 
sykiu kovoja su Raudonąja 
Armija prieš tą kraugerį 
nacizmą ir fašizmą, šita su
ma tapo sukelta per “Sur
prise parę”, suruoštą drg. 
F. V. Ulskių, Oregon City, 
Ore. Liepos 31 d. vakare 
draugai F. V. Ulskiai susi
vadino gražų būrelį svečių 
ir padarė savo sūnui Tony 
“birthday parę.”

Tai buvo graži parė. 
Draugai Ulskiai gražiai 
svečius pavaišino. Joe Ur- 
bon su Joe Sharen pagraji- 
no keletą polkučių, svečiai 
sau gražiai pasilinksmino. 
Taip besisvečiuojant, Jim 
Karbanski su J. Stupuru su
manė, kad reikia kiek au
kų parinkti dėlei lietuvių, 
kovojančių Sovietų Sąjun
goj prieš nacizmą ir fašiz
mą. Taip tapo padaryta. Au
kų paprašius, ant vietos ta
po sumesta 45 doleriai.

Šie draugai aukavo:
Po $5 — Jim Karbanski, 

Joe Urbon, Anna Murphy, 
Julius Stupur, Tony Ulski.

Felix Ulski $3.
S. A. Ubrosai $2.50.
Po $1: Mrs. Smalinskie- 

nė, L. Jazelskienė, S. Da
niil, N. Betts, Sgt. David 
Matis, A. Raškauskas, B. 
Brown, J. Me the w, M’. Ri
mas, J. Shoren, Mrs. Mi- 
kėnienė, S. Stupurienė, M. 
Jankauskas, A. Bandy, K. 
Plachety, K. Marges.

Iš viso su smulkiomis au
komis pasidavė 50 dolerių. 
Tai graži auka i? gražus 
darbas. Tai matyti, kad 
mes nei parėse nepamirš
tame darbo judėjimo. Taip 
ir reikia. Dirbkime visi iš
vien. Kuo daugiau darbuo
simės, tuo greičiau ta vel
nio ašis bus amžinai su
triuškinta. Tai nepamirški
me ir toliau tokio darbo at
likimo.

Tai ačiū labai draugams 
F. V. Ulskiams už jų tokias 
puikias vaišes, taip ir tau, 
Tony, velijime geriausio ir 
ilgiausio gyvenimo. Ir la
bai ačiū visiem aukotojam. 
Nepamirškime ir toliau to
kio darbo. Mažiau kalbėki
me, daugiau dirbkime dėlei 
darbo reikalų.

J. S.

Keršysim už Sudegintus 
Tėviškės Kaimus ir 

Miestus
Džiaugsmingai sutiko 

mūsų dalinio kovotojai ži
nią apie mūsų evakuotųjų 
tautiečių sumanymą surin
kti lėšų “Tarybų Lietuvos” 
lėktuvų eskadrilei pastaty
ti.

— Padidinsime mūsų da
linyje tam reikalui surink
tų lėšų sumas, — tokiu šū
kiu atsakė jie į šią žinią.

Trumpu laiku čia pat žy
gyje dalinys pasirašė 56.577 
rublių sumai. Nebuvo nė 
vieno kario, kuris būtų pa
sirašęs mažiau kaip mėne
sinį atlyginimą. Daugelis 
atidavė visas savo sutau
pąs. Kiekvienas kovotojas 
degte degė troškimu —kuo 
daugiau prisidėti prie lėk
tuvų eskadrilės statybos.

— Kuo dažniau telanko 
ši lėktuvų eskadrilė mūsų 
priešus, keršydama jiems 
už tėviškės kaimų ir mies
tų nuniokojimą. Tepadeda 
ji mums greičiau praskinti 
kelią į krauju paplūdusią 
Lietuvą. Tam reikalui ne
gaila nė paskutiniųjų lėšų, 
— kalbėjo kovotojai.

Ltn. VI. Barkauskas

Evakuotųjų Lietuvių 
Dovanos

Per šaltį ir pūgą žygia
vę kariai sustojo poilsiui. 
Išimami paketai ir dalina
mos kariams dovanos, pri
siųstos Kirovo srities, Sla- 
bodsko miesto evakuotųjų 
lietuvių. Kartu su dovano
mis laiškai.

Nuoširdūs žodžiai ir do
vanos tiek sujaudina ka
rius, kad jie užmiršta ir il
gą žygį ir šaltį ir nuovar
gį-

Viso kolektyvo wrdu 
drg. Lopeta rašo laišką Sla- 
bodsko miesto lietuviams, 
žodžiai ne jo vieno — visų:

“Dėkojame jums už dova
nas ir pasižadame garbin
gai atlikti savo pareigą ir 
atkeršyti krūvi niesiems 
barbarams už sudegintus 
kaimus ir miestus, už nu
kankintus brolius ir seseris 
ir negailestingai naikinti 
vokiškuosius okupantus.”

Kovotojai pasižadėjimą 
įvykdys. Tai matyti iš jų 
akių, iš ryžtingų žingsnių, 
žvalios nuotaikos.

Ltn. Ribakovas

Trečias Puslapis

Lietuvaitės Urale
Laiškas iš Molotovo

Jų dabar yra tolimiausio
se Tarybų Sąjungos srityse 
— Lietuvos žmonių, paliku
sių gimtąjį kraštą plėš
rioms hitlerininkų gaujoms 
užplūdus Nemuno ir Neries 
slėnius. Nemaža lietuvių ir 
Urale, kurio miestai sriau- 
tingai išaugo Tėvynės karo 
metu. Mūsų žmonės nelie
ka nuošaliai to milžiniško 
darbo, kuris dabar vyksta 
prie Uralo kalnų. Jie dirba 
kruopščiai ir sąžiningai, 
dirba taip, kaip dera Tary
bų Lietuvos sūnums ir duk
terims. Šiandien noriu jums 
papasakoti apie kelias Mo
lotovo lietuvaites.

Molotovas — milijoninis 
miestas, stambus centras, 
ypatingai išbujojęs tarybi
nės santvarkos metais, sta
lininių penkmečių metais, o 
dar labiau išaugęs mobili
zuojant Uralo resursus Tė
vynei ginti nuo vokiškųjų 
fašistų.

Genės Slivinskaitės švie
sios ilgos kasos draikėsi pa
vėjui. Raudon skruoste, 
sveika ir linksma lietuvaitė 
atsidėjusi kapojo malkas 
niūniuodama “Pasėjau line
lį-”

Prie jos pribėgo kita 
mergaitė ir praneškino ją 
lietuviškai:

— Ar eini į institutą?
—> Tuojau eisime. Leisk 

tik su malkomis susitvarky
ti.

— Žinai, gauta laiškų iš 
junginio. Dėkoja molotoviš- 
kiams už gražias dovanas. 
Sako, labai jiems patikę 
mūsų išsiuvinėjimai ir pie
šiniai.

— Kitą kartą dar gražes
nių nusiųsime.

— Šiandien vėl buvau do
norų punkte. Atidaviau sa
vo kraujo porciją sužeis
tiems - kariams.

— O aš ten einu po ke
lių dienų.

Genė Slivinskaitė, ir Milė 
Šuravinaitė — studentės 
medikės. Jos uoliai mokosi, 
ruošdamosi atiduoti savo 
žinias ir jėgas tarybinei 
liaudžiai. O tuo tarpu jos, 
kaip donorės, aukoja krau
ją Raudonosios Armijos 
didvyriams. Jų mintys — 
ten, fronte, kur kaujasi ta
rybiniai kariai už priešo su
triuškinimą, už laikinai pa
vergtų respublikų ir sričių 
išvadavimą, už laisvąją Ta
rybų Lietuvą.

Ir Kaune Gėnė studijavo 
mediciną. Tai buvo šviesios 
ir laimingos dienos, kada 
Lietuvos liaudis, sulaukusi 
tarybinės santvarkos, žen
gė į naują, šviesų rytojų. 
Slivinskaitė tada galėjo į- 
vykdyti savo seną svajonę 
—aplankyti Maskvą. Ji nu
vyko į Visasąjunginę žemės 
ūkio parodą dirbti LTSR 
paviljone. Čia tik ji sužino
jo apie karą, apie Tarybų 
Lietuvos okupavimą.

Ten liko saviškiai — šei
ma, gimtoji žemė. Bet Ge
nė nenuleido rankų. Jei ki
lo karas — reikia kovoti ir 
dirbti. Ir ji baigia šoferių 
kursus. Kauno medikė pui
kai pramoko valdyti maši
nas, ir jos pavyzdingu, nau
dingu darbu stebėjosi seni, 
prityrę šoferiai.

Karo metu tenka pakelti 
įvairių sunkumų. Bet Gėnė 
žengia per tuos sunkumus, 
tvirtai tikėdama, kad ateis 
valanda, kai Lietuva bus 
išvaduota, ir ji pati galės 
grįžti į Kauną, dirbti Tary
bų Lietuvai, kaip gera atsi
davusi gydytoja. Visuomet 

su šypsena, visuomet su 
linksmu žodžiu, ji stengiasi 
kuo galėdama visiems pa
dėti. Koks bebūtų skubus 
darbas, Gėnė kiekvienu mo
mentu pasiryžusi jį atlikti.

Po Maskvos ir Penzos ji 
atsiduria Molotove. Čia ji 
gali toliau mokytis- medici
nos. Jos pirmas rūpestis 
naujoje vietoje — prisidėti 
prie dovanų lietuviškojo 
junginio kariam siuntimo. 
Ir ji su savo drauge kom
jaunuole Šuravinaitė, gabia 
piešėja, paruošia gražių, 
skoningų dovanų, kurios 
primena lietuviams —Rau
donosios Armijos kariam— 
namus, tėviškę, Lietuvą...

O štai tyli, kukli draugė 
Kučinskienė. Kaune ji dir
bo Pienocentre kiaušinių 
pakuoto ja. Kai ji atsidūrė 
Kungur o rajone ir stojo 
dirbti į vilnų fabriką, tas 
darbas jai buvo nepažįsta
mas, sunkus. Slinko dienos. 
Nelengva buvo priprasti 
prie naujų aplinkybių, ne
lengva buvo su maža duk
rele. Vyras žuvo fronte.

Bet ir ji nenusiminė. Dir
ba atsidėjusi, su pasiaukoji
mu. Dabar ji spartuolė, jau 
kartu fabriko vadovybės 
premijuota. Ji ne tik pui
kiai pramoko savo darbo, 
bet ir kitus pamoko. Jai, 
kaip specialistei, direkcija 
pavedė išmokyti spečialy- 
bės kelis darbininkus.

Kai jai, kaip ir kitiems 
evakuotiems, per LTSR 
LKT įgaliotinį buvo įteikta 
šiek tiek drabužių ir ava
lynės, ji priėmė tuos daik
tus susijaudinusi.

Taip jaučiuosi, tartum 
iš Kauno man ir dukrelei 
atsiuntė dovanų. Dėkui. 
Dar geriau dirbsiu atsidė
kodama už rūpestį. Reikia 
visiems daug, daug dirbti, 
kad greičiau būtų sumušti 
fašistai, ^ada grįšime na
mo.....

Karšta tėvynės meilė sti
prina Tarybų Lietuvos 
žmonių protą ir rankas. 
Moterys ir vyrai dirba vie
nam tikslui, gyvena viena 
mintimi, kad greičiau būtų 
pasiekta pergalė, kad grei
čiau atgimtų laisvoji Tary
bų Lietuva kitų broliškų 
tarybinių respublikų šeimo
je.

Uralietis.

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus šviesus

Federal Communications 
Commission pirmininkas 
James Ely atsisakė ati
dengti militarines slapty
bes reakciniam kongresma 
nui E. E. Cox, kuris veda 
tyrinėjimą. Ely sako, kad 
tas tyrinėjimas yra apga- 
vingas.
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MAKSIM GORKI
KAIP PRAĖJO RINKIMAI ONTARIO 

VALSTIJOJE, KANADOJE
(Tąsa)

Mes atėjome į vieną pigų “linksmojo 
Kunavino” namą, mus sutiko sukta se
nelė. Juozapas pasišnabždėjo su ja, ir ji 
nuvedė mus į mažą tuščią kambarėlį, 
tamsų ir nešvarų, kaip migis. Ant lovos 
miegojo, išsikėtojusi, didelė drūta mote
ris; senelė niuktelėjo jai kumščiu į šoną 
ir pasakė:

— Išeik! Ei, varle, išeik! •
Moteris, nusigandusi, pašoko, trinda

ma, delnais veidą, klausdama:
— Viešpatie! Kas čia?
Moteris dingo, o jis nusispiovė ir pa

aiškino man:
— Seklių jos labiau bijo, kaip velnių...
Nukabinusi nuo sienos mažutį veidro

dėlį, senelė kilsterėjo apiplyšusių apmu
šalų lapą.

— Žiūrėkite — ar šitas?
Juozapas pasižiūrėjo pro plyšį.
— Jisai! Išvaryk merginą iš tenai...
Aš taipgi pasižiūrėjau pro plyšį: to

kioj pat ankštoj ląstoj, kaip ir ta, kurio
je mes buvome, ant lango, kurio langi
nės buvo uždarytos, degė skardinė lem
pa, prie jos stovėjo žvairaakė, nuoga to
torė, siūdama marškinius. Už jos, ant 
dviejų patalo pagalvių, pūpsojo išpurtęs 
Ardai jono veidas, kyšojo juoda susivė
lusi barzda. Totorė krūptelėjo, užsimetė 
ant savęs marškinius, praėjo pro lovą ir 
staiga atsidūrė mūsų kambary.

Juozapas pasižiūrėjo į ją ir vėl nusi
spiovė.

— Begėdė!
— Pats senas kvailys, — atsakė ji, 

juokdamosi!
Ir Juozapas susijuokė, grasydamas jai 

pirštu.
Mes nuėjome totorės ląston, senis at

sisėdo ant lovos prie Ardaljono kojų ir 
ilgai žadino jį, o tas vis murmėjo:

— Na, gerai... palauk, eisim....
Pagaliau nubudo, keistai pasižiūrėjo 

į Juozapą, į mane ir, užmerkęs raudonas 
akis, sumykė:

— Na, na....
” — Tu ką gi taip? — pasakė Juozapas 
ramiai, be priekaištų, bet nelinksmai.

— Nudardėjau, — gargdamas ir ko
sėdamas, paaiškino Ardaljonas.

— Kodėl taip?
— O taip jau...
— Tarytum, ne labai gerai...
— Ko gera...
Ardaljonas paėmė nuo stalo pradėtą 

degtinės butelį ir ėmė gerti iš viso, pas
kui pasiūlė Juozapui:

— Nori? Čia ir užkanda turėtų būti...
Senis prisipylė gerklę degtinės, nuri- 

J’o, susiraukė ir ėmė kramtyti duonos 
kąsnelį, o apsiblausęs Ardaljonas lėtai 

kalbėjo:
— Su totore susipyniau. Tai vis — Je- 

fimas, totorė* sako, jauna, našlaitė iš 
Kasimovo, į mugę atvyko.

Iš už sienos linksmai pasakė darkyta 
kalba:

— Totorė — geriau! Kaip jaunas viš
ta. Varyk jį lauk, tai ne tavo tėvas....

— Štai ta pati, — sumurmėjo Ardal
jonas, žiūrėdamas į sieną.

— Aš mačiau, — pasakė Juozapas.
Ardaljonas kreipėsi į mane:
— Štai kaip aš, brolyti...
Aš maniau, kad Juozapas ims prjkai- 

šioti Ardai jonui, mokyti jį, o tas sumi
šęs, gailėsis. Nieko panašaus neatsitiko, 
— jie sėdėjo šalimais ir ramiai šneku
čiavo trumpais žodžiais, Labai griaudu 
buvo žiūrėti į juos šioje tamsioje, nešva
rioje ląstoje; totorė kalbėjo pro sienos 
plyšį juokingus žodžius, bet jie neklau
sė jos. Juozapds pasiėmė nuo stalo rau- 
donakę, padaužė ją į batą ir ėmė stropiai 
lupti ją, klausinėdamas:

— Pinigus visus prašvilpei?
— Pas Petrylą dar yra...
— Žiūrėk, ar bepasitaisysi ? Kad dabar 

važiuotum į Sibirą.,,.
” —• O ką gi, Sibire,,..

— Ar nebežadi?
z — Kad svetimi kviestų.

0 ką?
— O tai — sesuo, svainis...
— Na?
— Nelabai linksma priklausyti saviš

kių....
— Priklausymas visur vienodas.
— Vis dėlto...
Jie kalbėjo taip draugiškai ir rimtai, 

kad net totorė nustojo juos erzinusi/ji 
atėjo į kambarį, tylom nusikabino nuo 
sienos drabužius ir dingo. '

— Jauna, . — tarė Juozapas.
Ardaljonas pasižiūrėjo į jį ir be ap

maudo pasakė: .’ '
— Tai vis — Jefimas, suvedžiotojas. 

'Nieko, be bobų, nežino. O totorė — link
sma, vis išdykauja...

— Žiūrėk, nebeišsisuksi, — įspėjo jį 
Juozapas ir, subaigęs kramtyti raudo- 
nakę, ėmė sudieu sakyti.

Grįžtant, aš paklausiau Juozapą:
— Kodėl tu ėjai pas jį?
— O pasižiūrėti. Žmogus pažįstamas. 

Da-aug tokių atsitikimų aš esu matęs,— 
gyvena — gyvena žmogus, ir staiga lyg 
iš kalėjimo ištrūksta, — atkartojo jis 
pirmiau pasakytas mintis. — Degtinėlės 
reikia saugotis!

Bet po minutės pridūrė:
— O be jos — ilgu!
— Be degtinės?
— Žinoma! Išgeri — lyg nebe šioj že

mėj pasijunti,...
Ardaljonas nebeišsisukė. Už kelių die

nų jis atėjo dirbti, bet neužilgo ir vėl 
dingo, o pavasarį aš sutikau jį tarpe val
katų, — jis daužė ledus nuo valčių. Mes 
draugiškai susitikome ir nuėjome į 
smuklę arbatos gertų, Begerdamas ar
batą, jis gyrėsi:

‘ — Atsimeni, koks aš buvau darbinin
kas, a? Tiesiog pasakysiu: savo dalyke 
— chemikas! šimtus galėjau uždirbti...,

— Vienok ■— neuždirbai.
— Neuždirbau! — pasididžiuodamas 

sušuko jis. —* Spjaunu į darbą!
Jis‘nė kiek nesivaržė, smuklės lanky

tojai domėdamies klausėsi jo karštų žo
džių. ; i ;

— Atsimeni, ką tylus vagis Petryla 
apie darbą sakydavo? Žmonėms — na
mas mūrinis, sau — grabas medinis. Tai 
tau ir visas darbas!

Aš pasakiau:
— Petryla — ligonis, jis mirties bi

jo.
Bet Ardaljonas suriko: i
— Aš taipgi ligonis, gal mano širdis 

ne savo vietoj!
Šventadieniais aš 'dažnokai nusileis

davau iš miesto į “Milijoninę” gatvę, ka- 
. me spiesdavosi valkatos, ir pamačiau, 
kaip netruko Ardaljonas pasidaryti savo 
žmogumi — “auksinėj kuopoj”. Dar taip 
nesenai — linksmas ir rimtas, dabar Ar
daljonas pasidarė rėksnys, ėmė vaikš
čioti atsilošęs ir kėtodamasis, į žmones 
ėmė taip žiūrėti, lyg norėtų prie kiek
vieno prisikabinti, ir nuolat girdavosi:

— Tu žiūrėk, kaip čia mane žmonės 
priima, — aš čia kaip ir atamanas!

Negailėdamas uždirbtų pinigų, jis vai
šindavo valkatas, peštynėse užustodavo 
silpnąjį ir dažnai šaukdavo:

— Vyrai, taip neteisinga! Reikia būti 
teisingiems!

Jį taip ir praminė — Teisingas, tas 
jam labai patiko. ,

As atsidėjęs stevėdavau žmones, susi- 
kimšusius sename akmeniniame ir ne
švariame gatvės maiše. Tai buvo žmo
nės-, atitrūkę nuo gyvenimo, bet atrodė, 
lyg jie būtų sukūrę savąjį gyvenimą, ne
priklausomą ir linksmą. Nerūpestingi, 
drąsūs, jie primindavo man senelio, pa
sakojimus apie Pavolgio darbininkus, ku
rie lengvai virsdavo plėšikais ir vienuo
liais. Kai neturėdavo darbo, jie vogda
vo smulkius daiktus iš valčių ir garlai
vių, bet aš tuo nesistebėdavau, — aš jau 
buvau įsitikinęs, kad ir Visas gyveni
mas kiaurai persiūtas vagystėmis, kaip 
senas švarkas pilkais siūlais, ir tuo pat 
metu aš matydavau, kaip šie žmonės 
kartais net ir labai įsivarydavo į darbą, 
nesigailėdami jėgų, pavyzdžiui — per 
gaisrus ir potvynius. Ir Apskritai, jie 
gyveno šventadieniškiau už kitus žmo
nes.

Bet Juozapas, pastebėjęs mano drau- 
gavimąsi su Ardaljoūu, tėviškai mane 
įspėjo:

— Sakyk, mano mielas, kas tave taip 
traukia į tą Milįjoninę? Žiūrėk, kad bė
dos neįsigytum.,.,

(Bu? daugiau)
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Įvykusieji rinkimai į Onta
rijos provincijos seimelį buvo 
daug įdomesni, negu kad bū
davo anksčiau. Už tai verta 
truputį peržvelgti juos.

Šie rinkimai įvyko visai ki
tokioj situacijoj. Senosios par
tijos buvo gerokai nusigyvenu
sios, o naujos jėgos žymiai su
sikaupusios.

Konservativų partija dar vis 
kentėjo nuo pakrikimo, kuris 
įvyko keli metai atgal. Tiesa, 
ji buvo šįek tiek atsigavusi, 
bet dar labai mažai. Liberalų 
partija pergyveno didžiausį 
krizį. Kvebeko provincijos li
beralai pastaraisiais metais 
pasirodė dideliais atžagarei
viais. Jie tempė atbulon pusėn 
ir federalę valdžią. Ontarijos 
liberalai pešėsi tarp savęs, 
taipgi pykosi su federalio par
lamento nariais.

Iš kitos pusės, CCF labai 
augo, Visuomenės opinijos in
stitutas pakartotinai pranaša
vo, kad CCF greitai taps stip
riausia partija (veikiausiai ir 
rinkimai taip skubotai buvo 
paskelbti). Unijos augo nepa
prastu smarkumu. Vienybė 
tarp pažangit] srovių taip pat 
smarkiai augo.

Kada prasidėjo kampanija, 
konservatyvai ir liberalai grie
bėsi smarkios agitacijos. Bet 
jų padėtis buvo labai juokin
ga. Jiems tekę vesti konku
renciją tarp įavęs ir tuo pa
čiu kartu kovoti prieš CCF ir 
darbininkų kandidatus. Jie ne
norėjo užsileisti vieni kitiems, 
bet dar labiau nenorėjo leisti 
laimėti CCF ir darbininkams. 
Konservativai pasisavino dau
gelį punktų iš CCF progra
mos.

CCF ir kairieji darbininkai 
šiuo kartu išvengė didelių ne
susipratimų. Nors keliose vie
tose buvo pastatyti kandida
tai abiejų, tačiau daugumoje 
vietų visos darbininkų, jėgos 
koncentravosi ant CCF kan
didatų išrinkimo. Kitaip sa
kant, už CCF kandidatus ne 
tik balsavo, bet ir agitavo ir 
kairioji srovė.

Rinkimų Dienai Artinantis
Rinkimų laikui artinantis, 

pasireiškė senų partijų kandi
datų nervingumas, Jie pradėjo 
koliotis ant CCF ir darbinin
kų kandidatų. Nekurie pradė
jo šaukti, kad CCF veda prie 
fašizmo, prie anarchijos, Bell
woods liberalų kandidatas 
griebėsi už “raudono baubo,” 
skleisdamas reakcinio laikraš
čio editorialą prieš MacLeod. 
MacLeod komitetas puikiai 
atsakė savo lapeliuose, nuro
dydamas, kad raudonąjį bau

bą naudojo Hitleris ir kiti fa
šistai, Ant galo, buvo paduo
tas vieno teisėjo pareiškimas 
1934 metais, giriantis Italijos 
fašizmą. Tą jo kalbą užgyrė 
plojimais liberalai ir koncer- 
vativai, kurie buvo susirinki
me. |
Spėjimai Nebuvo Nepamatuoti

Mažai kas tikėjo prana
šams, kurie skelbė, kad CCF 
išeis pirmoj vietoj, konserva
tivai antroj, o liberalai pasku
tinėj. Bet kada daviniai buvo 
paskelbti, pasirodė beveik 
taip.

Už valandos laiko po. to, 
kai pradėjo pranešinėti balsa
vimų rezultatus, buvo jau aiš
ku, kad liberalų pralaimėta. 
CCF ir konservativai šluote 
šlavė vieną raidingą po kito.

Didžiausias įtempimas buvo 
St, Andrew’s ir Bellwoods rai- 
dinguose, Toronte. Mat čia ėjo 
varžytinės tarp konservativų, 
liberalų, CCF ir kairiųjų dar
bininkų. Atrodė, kad kairieji 
kandidatai negalės atlaikyti 
prieš tris partijas. Bet išėjo 
visai kitaip.

J. B. Salsbergas, darbinin
kų kandidatas St. Andrews 
raidinge, buvo paskelbtas iš
rinktu pačioj pradžioj. Ir ka
da buvo paduoti visų kandida
tų balsai, pasirodė, kad jis vie
nas gavo virš tūkstančio balsų 
daugiau, negu visi trys jo opo
nentai. Salsbergas gavo 7,434 
balsus, o jo oponentai kartu 
6,425 balsus. CCF kandidatas, 
kurio% ištraukimo reikalavo 
daugelis unijų, gavo vos 1,689 
balsus.

MacLeod, darbininkų kandi
datas Bellwoods raidinge, ga
vo 4,232 balsus, CCF kandida
tas 2,538 balsus, liberalų kan
didatas 3,491 ir konservativų 
3,714.

Konservativų Vadas Vos 
Neprakišo

Konservativų vadas, pulki
ninkas George Drew, kuris 
kandidatavo High Park rai
dinge, vos neprakišo. Per ke
lis kartus buvo pranešta, kad 
CCF stovi priešakyje. Nors jis 
išrinktas, bet gavo labai mažai

virš CCF. Jis gavo 7,729 bal
sus, o CCF kandidatas 7,210 
balsų. Reiškia, Drew gavo vos 
519 balsų daugiau už CCF.

Bendrai Ontarijos rinkimų 
rezultatai tokie: Konservativai 
gavo 38 vietas, CCF — 34, li
beralai — 14, darbininkai — 
2 ir neprigulmingas liberalas 
1. Tuo neprigulmingu libera
lu yra M. Hepburn, buvęs 
Ontarijos premjeras. Jis bu
vo išmestas iš vadovybės kiek 
laiko prieš rinkimus. Ir Hep- 
burnas buvo pirmas paskelb
tas išrinktu.

Kada rinkimų rezultatai bu
vo paskelbti, liberalų vadas 
Nixon pareiškė, kad būtų , bu
vę geriau, jeigu kuri viena par
tija būtų gavusi daugumą. Da
bar liberalams ir konservati- 
vams, kurie taip riejosi, teks 
pasibučiuoti ir sudaryti koali
ciją, kad sudarius daugumą. 
CCF ir kairieji atstovai turės 
sudaryti opoziciją.

Nežinia, ką rems neprigul
mingas liberalas Hepburnas. 
Kažin, ar tik neprisidės prie 
konservativų.

Per 1937 metų rinkimus li
beralai gavo 64 vietas, kon
servativai 23, CCF nei vienos, 
kiti trys pavieniai. Taigi, li
beralai neteko 50 vietų, kon
servativai laimėjo 15, CCF 34 
ir darbininkai 2.
i Konservativų pažanga, ži

noma, nieko gera nežada. Pul
kininko Drew valdžia nebus 
geresnė už liberalų. Bet dide
lė kairi opozicija darys dide
lę įtaką. Jau dabar yra pri
pažįstama, kad senosios parti
jos turės atsižvelgti į tai, jei
gu jos nenori visai užversti 
savo kojas.

Torontietis.

šm

Kongresmanas Hart
ley, Jr., labai priešingas 
kontroliavimui rendu. Jis 
taipgi priešingas kontro
liavimui kainų. Jis ištiki
mas didžiajam bizniui.

į

ntr

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Kliubo susirinki

mas jvyks ketvirtadieni, rugpjūčio 
19 d., 8 vai. vak., 735 Fairmount 
Ave. Dalyvaukite visos, atsiveskite 
ir naujų narių. — P. Walant.

(193-195)

DETROIT, MICH.
Detroito Moterų Pažangos Kl. susi

rinkimas jvyks rugpjūčio 19 d., 
8:10 v. v., Draugijų salėje, 4097 Por
ter St. Yra svarbių reikalų, todėl 
narės visos stengkitės dalyvauti. M. 
Ginaitienė, sekr. (193-195)

VITAMIN -B- COMPLEX
‘5 w 10 Hi-Plex tai yra vėliausia išdirbystė su moksliškais

p Jkh pagerinimais, kurių užtenka dviejų tabletėlių i dieną, 
f /Avi f H su<*ėtis yra sekama:

Į& f \| Į R ** Vitamin 
Vitamin 

'BB Vitamin
jTK Pantothenic .r ... . r . m. - - ,

Niacin 3333 Gamma ir Vitamin-B-Complex sudaryta iš mielių ir grūdų, 
neturi jokių chemikališkų pridėčkų. Kaina yra sekama:
Už 100
Už 250
Už 500
Maistą
arba kreipkitės asmeniškai.

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

Bl
B2
B6

500 International vienučių vienoje tab.
666 Gamma vienoje tabletėlėje
100 Gamma vienoje tabletėlėje
Acid 100 Gamma vienoje tabletėlėje.

V v < H. ’* * ' f 1 ♦

$2.19
$4.95
$8.80

tabletėlių
tabletėlių
tabletėlių
ir vitaminus siunčiame paštu i visus miestus C.O.D. Rašykite

BUY
VNITRP 
STATES 

WAR 
/BONDS 
J AND 
^STAMPS
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DR. J. J. KAŠKIAUČIUSI
Telefoną#: HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

Green Star Bar & Grill
. Lietuviškas Kabaretas

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine

(KOPLYČIA)
; Parsamdo automobilius ir ka

rietas veselijom, krikštynom 
ir kitkam.

231 Bedford Avenue
BROOKLYN

Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, Jf. Y, 

Tel. STagg 2-0788
NIGHT—IIAvemeyer 8-1158

bokite Amerikos piliečiais
Įsigykite šią naudingą knygelį:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASI J DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

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

Kny?«18« A«tari«»

Adr. CHAS. P. KAL

KAINA 35c.
Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 

stamp omis 5c. arba 8c. vertės, viso už 
85 centus,

Reikąlaudami rašykite:

427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.

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

kad visados bus patenkinti.

LINKSMA PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Turime Gerų

S tai 
drenas

Vynų ir Degtinių
Ateikite pasimatyti su Givlate 

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

OOO
Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų Šermeninė. Mūsų pa
tarnavimui ir kainomis 

būsite patenkinti.
000

1113 Mt Vemon Si
Philadelphia, Pa.

JTelefona* Poplar 4110
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ŽADA TRUPUTI DAUGIAU 
GAZOLINO RYTUOSE

Washington.— Jeigu au
tomobilistai rytinėse valsti
jose susilaikys nuo berei
kalingo važinėjimo iki rug
sėjo 1 d., tai paskui bus nu
imta uždraudimas nuo va
žinėjimo pasismaginimui ir, 
galbūt, pridėta pusė galio
no gazolino per savaitę. 
Tuomet vidutinis automobi
listas šiose valstijose galė
tų pirkt iki dviejų galionų 
gazolino savaitei.

Vakarinėse valstijose sa
vaitinis gazolino pirkimas 
numušamas nuo 4 iki 3 ga
lionų. Tai yra Kainų Ad
ministracijos patvarkymai.

PLAUKIA PO 100,000 BAČ
KŲ ŽIBALO IŠ PIETŲ

Maskva. Raudonoji Aikš
tė. Paliai Kremliaus sienas 
apšerkšnijusios eglaitės. 
Prie pat įėjimo į aikštę sto
vi dideli rpsų stiliaus rūmai 
— Valstybinis Istorijos 
Muziejus. Čia atidaryta di
delė paroda, rodanti tary
binio jaunimo dalyvavimą 
kare prieš hitlerininkus.

Vienas parodos skyrius 
pasakoja apie baisų kartu
vių ir botago režimą, kurį 
hitlerininkai įvedė laikinai 
okupuotose tarybinėse teri
torijose, apie vokiečių pa
vergėjų plėšikavimą, smur
tą ir tyčiojimąsi iš tarybi
nių žmonių, iš tarybinio 
jaunimo. Kartuvės. Kilpa. 
Nagaika. Kankinimo įran
kiai. Juodose šio stendo 
drobėse dokumentai suluo
šintų, nukankintų merginų, 
jaunuolių, vaikų parodyti 
nuotraukose. Čia pat vokie
čių karininko čemodanas su 
prisiplėštom gėrybėm. Medi
nė lentelė su numeriu, kurį 
hitlerininkai verčia nešioti 
tarybinius žmones. Visa tai 
dokumentinė medžiaga.

Toliau mes matome gau
sias fotografijas jaunuolių, 
kurie pirmąją karo dieną 
pripildė šaukimo punktus. 
“Prašau pasiųsti mane į 
frontą” — šimtai tūkstan
čių tokių pareiškimų buvo 
paduota tomis dienomis ta
rybinio jaunimo.

“Jų šlovė neužges per 
amžius. Jų nemirštami žyg
darbiai šaukia mūšin” — 
sako stambiomis raidėmis 
plakatas (antraštė). Tėvy
nės karo dienomis iš tary
binio jaunimo tarpo išaugo 
daug didvyrių. Jų vardus 
žino Tarybų Sąungos jau
nuoliai ir merginos. Kiek
vienas nori būti toks, kaip 
jie.

Karo metu komunistinis 
jaunimas davė šaliai 207 
Tarybų S-gos didvyrius.

Apie juos pasakoja didelė 
parodos salė. Čia jų foto
grafijos, jų žygdarbių ap
rašymai, dailininkų paveik
slai, kuriuose įamžinti ne
mirtingi jaunų karių žyg
darbiai.

Ką gali padaryti 30 jau
nų partizanų prieš rinkti
nius hitlerinės armijos da
linius?

Pasirodo, 8-is mėnesius 
jie neleido vokiečiams at
statyti svarbios geležinkelio 
linijos.

Apie tai pasakoja specia
lus parodos stendas.

Partizanai susprogdino 
geležinkelio tiltą. Vokiečiai 
suvarė gyventojus ir jį at
statė. Paskutinę dieną, kai 
vokiečiams beliko tiktai ap
valyti tiltą nuo statybinės 
medžiagos ir patikrinti bė
gių įtvirtinimą, tiltas vėl 
išlėkė į orą.

Vokiečiai siuntė prieš 
partizanus didelius baudėjų 
būrius su tankais ir lėktu
vais. Partizanai pasislėpda
vo miškuose ir iš ten neti-, 
ketai puldavo vokiečius.

Vienas po kito griuvo til
tai, virto nuo bėgių trauki
niai, būdavo išardomi dideli 
geležinkelio ruožai. 8-is 
mėnesius neveikė vokiečiam 
būtinai' reikalingas geležin
kelis.

Per tą laiką, būrys, ku
ris išaugo kelis kartus, su
naikino apie tris tūkstan
čius vokiečių kareivių bei 
karininkų.

Būrio vadui suteiktas Ta
rybų Sąjungos Didvyrio 
vardas. 56-i jo draugai ap
dovanoti ordinais bei me

Marcus Hook, Pa.— Nau-] 
juoju požeminiu vamzdžiu 
Big Inch jau atplaukia po 
100 tūkstančių statinių ži
balo per dieną iš pietinių 
valstijų į rytines. Pradėjus 
vamzdžiui pilnai veikti, at
plauks po 300,000 statinių 
žibalo kasdien.

Didelė to žibalo dalis bus 
perdirbta į gazoliną Penn- 
sylvanijos ir New Jersey 
fabrikuose.

SUNAIKINO JAPONŲ ŽIBA
LO ĮMONES BORNEO

Australija. — Padaryda
mi 2,500 mylių kelionę, A- 
merikos bombanešiai su
pleškino kelis didelius japo
nų žibalo fabrikus ir jo 
sandėlius Balik Papane, 
Borneo saloje, Rytinėje Ro
landų Indijoje. Visi bom
banešiai sveiki sugrįžo.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Anglų būrys netikėtai už

klupo japonus Burmos-In- 
dijos pasienyj. Bet japonai 
per radijo gyrėsi, būk sėk
mingai atrėmę užpuolikus.

šiaur. Afrika, rugp. 16.— 
Anglai, užėmę Taorminą, 
numaršavo tris mylias pir
myn rytiniu pajūriu, ir 
jiem dabar telieka 25 my
lios iki Messinos.

Berlyno radijas blofino, 
būk nacių torpediniai lėk
tuvai nuskandinę 32 talki
ninkų laivus ties Gibralta
ru.

Ispanijoj suimta 40 na
cių belaisvių oficierių, pa
bėgusių iš Franc. Morokko.

Cleveland, Ohio.— Henry 
Hagert, 17 metų, prisipaži
no nužudęs tris berniukus, 
nuo 13 iki 15 metų am
žiaus.

Visai Uždrausta Naciam 
Kariam Skrist per Švediją

Stockholm, šved.— Švedų 
valdžia uždraudė kariš
kiams vokiečiams skrist 
virš Švedijos net paprastais 
nekariniais lėktuvais, vai
ruojamais civilių lakūnų.

WAISAVINGS BONDS S.STAMPS

TARYBINIS JAUNIMAS 
TĖVYNES KARE

Žmogžudiškas Vokiečiu Teroras Latvijoje ir 
Estijoje; Sušaudyta Desetkai Tūkstančiu

daliais. Būrys ir toliau sėk
mingai veikia.

Iš kur toji mergina su 
šautuvu, kuri šypsosi mums 
iš fotografijos? Tai parti
zanė iš Karelijos. O šalia 
— ukrainietė. Toliau Lie
tuvos jaunuolis, bielorusas, 
Kabardos kalnietis. Visuo
se hitlerininkų okupuotuose 
rajonuose auga, plečiasi, 
stiprėja partizaninis judėji
mas. Daugumas partizanų 
—jaunimas.

Su didžiausiu įdomumu 
parodos lankytojai žiūri 
stendą “Stalingradas”. Pu
siau sugriauti pastatai, gat
vėse tankai ir sunkiųjų pa
būklų baterijos, namų rū
siuose blindažai, susisieki
mo angos. Kiekviena plyta 
k a š t a vo hitlerininkams 
daug kraujo. Tūkstančius 
kareivių bei karininkų ne
teko jie per du mėnesius 
mūšių Stalingrade. Tūks
tančius lavonų jie paliko 
prie Stalingrado nuo tary
binės kariuomenės smūgių.

Mes prieiname prie pas
kutiniųjų parodos stendų. 
Jie pasakoja apie eilinio ta
rybinio jaunimo, dirbančio 
užnugaryje, didvyriškumą.

Stalino vardo Kuzniecko 
fabriko jaunojo darbininko 
Michailo Privalovo brigada 
sąžiningai atlieka savo pa
reigą. Per vieną mėnesį ji 
išliedino virš plano tiek 
plieno, kad iš jo galima pa
gaminti šešis galingus tan
kus, dešimt pabūklų, penkis 
tūkstančius minosvaidžių ir 
dvidešimt penkis tūkstan
čius sviedinių.

Dar ja Garmaš — trakto- 
ristė. Ji su draugėmis per 
vieną vasarą atliko du me
tinius planus.

Jaunieji rytų valstiečiai 
nutarė išdirbti kiekvieną 
anksčiau nesėjamos žemės 
sklypelį gynybos fondui.

Trijose vidurinės Azijos 
respublikose užsėta 40,000- 
čių hektarų tokios žemės.

‘’Frontas tavo ceche, ta
vo kolchoze” — parašyta 
tuose stenduose.

Specialus stendas skiria
mas jaunimo dovanoms 
frontui. Tai tankų kolonos, 
lėktuvų eskadrilės, šarvuoti 
traukiniai, pastatyti jauni
mo surinktomis lėšomis. 
Tai lOl^as milijonas rublių, 
tarybinių jaunuolių ir mer
ginų uždirbtų sekmadieni
nėse talkose.

Mes prie paskutiniojo, ir, 
turbūt, labiausiai jaudinan
čio stendo.

Sunkios Leningrado blo
kados dienos.

...Užšalo Neva. Tiltas. Ap
ledėję tankai gatvėse. Ba
rikados. Didelis, lyg. išmi
ręs, šaltas namas.

Į tūkstančius tokių namų 
ateidavo jauni leningradie
čiai. Jie atveždavo malkas 
ir karštus pietus ligoniams, 
vienišiems žmonėms. Atneš
davo vandens nusilpusiems 
ir ligoniams. Badą, šaltį, 
mirtį— visus blokados, siau
bus nugalėjo Leningrado 
jaunimas.

...Mes apleidžiame paro
dą. Mūsų mintyse milžinu 
iškyla didvyriškas Tarybų 
Sąjungos jaunimas.

...Užsidarė sunkios mu
ziejaus durys. Vėl prieš 
mus Raudonoji Aikštė ir 
Kremlius. Maskva tary
bų šalies širdis ir smege
nys — ramiai, narsiai, įsiti
kinusiai ruošia pergalę 
prieš priešą.

“T. L.” .

Stockholm, Šved. — čio- 
naitinis socialdemokratų 
laikraštis Vaestgoeta De- 
mokraten rugp. 12 d. rašė 
štai ką apie naująją nacių 
santvarką Latvijoj ir Esti
joj:

Darbininkai yra priversti 
dirbt po 12 valandų per die
ną už 60 iki'100 markių al
gos mėnesiui. Vokiečiai su
šaudė dešimtis tūkstančių 
latvių darbininkų ir valstie
čių. Sakoma, jog dabar na
ciai be teismo sušaudo po 
50 iki 60 latvių per mėne
sį vien už tai, kad jie ėjo 
šiokias bei tokias pareigas 
Tarybinėje Latvijoje.

10,000 vyrų ir moterų su
varyta į koncentracijos sto

Bayonne, N. J.
Pasmerkė Pittsburgh Skymą ir 

Pasisakė už Lietuvių 
Suvažiavimą

Lietuvių Amerikos Ukėsų 
Kliubo susirinkime, kuris atsi
buvo rugpjūčio 10 dieną, na
riai pasmerkė klerikalų ir so
cialistų šaukiamą neva lietu
vių konferenciją Pittsburghe, 
kurios yra aiškus tikslas—nie
kinti Amerikos talkininkę So
vietų Sąjungą ir kenkti Ameri
kos ir Sovietų Sąjungos ge
riems santikiams. O dabar, tai 
yra tokis vyriausias Hitlerio 
tikslas, nes jis karo lauke jau 
pralaimėjo. Vienatinė Hitlerio 
viltis, tai kaip nors įnešti ne
sutikimą tarpe Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos. Tam reika
lui dirba ponai Grigaitis, ši
mutis ir kiti, kurie taip džiau
gėsi Hitlerio užpuolimu ant 
Lietuvos.

Kitas dalykas, tai buvo ap
svarstytas dienraštyje Laisvėje 
pakeltas klausimas reikale vi
suotino Amerikos lietuvių su
važiavimo, kad padėjus karo 
pastangoms ir padėjus atbu- 
davoti Hitlerio sugriautą Lie
tuvą. Kliubo nariai vienbalsiai 
užgyrė reikalą tokio suvažia
vimo. Tiesa, mes ir dabar visi 
dirbame karo laimėjimui, bet 
suvažiavimas gali dar daugiau 
pagerinti darbą.

A. Lukaitis,
Kliubo Sekretorius.

Kulpmont, Pa.
Mr. ir Mrs. Adam Olsonai, 

714 Spruce St., gavo iš vy
riausybės pranešimą, kad jų 
sūnus Edwardas, 22 metų am
žiaus, užbaigė mokslą, kaipo 
lakūnas oficierius, Lubbock, 
Texas orlaivių mokykloje.

Jaunuolis yra baigęs Mount 
Carmel aukštesnę mokyklą 

New Yorko De Nobili Cigar kompanijos darbinin
kai italai pilhai pritaria Talkininkų įsiveržimui ( Si- 
cilijon. Kai kurie iš ten yra kilę. Jie čia įteikia $1,- 
000 vertes čekį Labor’s War Chest fondui.

vyklas. Apie 50,000 latvių 
išgabenta Vokietijon dirbti 
kariniuose fabrikuose ir 
dvaruose.

Tik labai retuose, išimti
nuose atsitikimuose telei- 
džiama latviams važiuoti 
geležinkeliais. Aštriai su
varžyta latvių literatūros 
leidimas; uždrausta lat
viams vertimai iš visų kitų 
kalbų, apart vokiečių kal
bos.

Skaičiuojama, kad naciai 
sušaudė apie 80,000 žydų 
Latvijoj.

Vokiečiai verstinai re
krutuoja latvius į smogikų 
legioną prieš Sovietus. Taip 
naciai elgiasi ir Estijoje.

BOLSTON SPA, N. Y.
Giminės ir draugai surengė 

draugams Konstantinai ir Ka
zimierui Meilūnams 25-kių 
metų vedybinio gyvenimo pa- 
rę. Tai įvyko rugpjūčio 8 die
ną. Pare buvo nepaprastai ir 
įspūdingai paruošta. Svečių 
dalyvavo daug iš Schenectady 
ir Amsterdamo. Meilūno se
suo Veronika Kiklevičienė su 
savo vyru buvo atvažiavus net 
iš Topper Lake, kad pasilinks
minti sū broliu ir broliene.

Jubilėjantai buvo žymiai 
nustebinti, kada pamatė, kad 
taip daug svečių renkasi, bet 
didelis pyragas pagerbimui jų 
25-kių metų, arba sidabrinio 
jubilėjo, davė jiems suprasti, 
kas darosi.

Meilūnai yra pasiturinti ir 
simpatingi žmonės, jie turi 
daug draugų, gražiai išauklė- 
ję šeimyną — du sūnus ir 1 
dukrą. Abu sūnai eina į kole- 

igiją, o duktė mokytoja ir ve
dusį Meilūnai savo darbštumu 
turi įsigiję ir labai gražiai įsi
taisę namą, kur aplinkui tik 
žydi gėlės, kaip kokiame ro
juje.

Smagiai laiką praleidžiant, 
linkint jiems sulaukti auksinio 
jubilėjo ir vėlinant sūnams 
sėkmingai eiti mokslus, buvo 
suaukota Raudonajam Kry
žiui $25.

Visi svečiai linkėjo Meilū
nams susilaukti auksinio ju
bilėjo ir geriausių laimių, tą 
pat mes ir vėl pakartojame.

Stanislovas ir 
Katrina Klimai.

1939 rpetais. Jis grojo ant kor
neto mokyklos bene ir sėkmin
gai mokinosi. Į armiją įstojo 
1941 metais. Ten stojo į avia
cijos mokyklą ir sėkmingai 
mokslą baigė. Geriausi linkėji
mai jaunam oficieriui-lakūnui.

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

REIKIA VYRŲ-MOTERŲ
OPERATORIŲ IR RANKINIŲ SIUVĖJŲ 
PRIE DRABUŽIŲ. LENGVAS DARBAS. 

APSIGYNIMO PRAMONĖJE. KREIPKITĖS
DADOURIAN EXPORT 

CORP.
25 ELIZABETH STREET, NEW YORK, N.Y.

(194)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Moterys

VALYMUI MOTERYS
Departmentineje Krautuvėje • 
Patyrusios ir be patyrimo 

40 VALANDŲ—5 DIENOS
Kreipkitės kasdien nuo 12 iki 4 vai. 

Employment Office, 12th fl.

JOHN WANAMAKER
9th St., ir Broadway

(193)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

..PATYRĘ. DIENINIS DARBAS... 
VALAND. 8 RYTO IKI 4 PO PIET. 
MRS. WAGNER, VICTORIA HO
TEL, 7TH AVE. IR 51ST STREET,

N. Y.C.; NETELEFONUOKITE 
________________________________ (X) 
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
Nereikia patyrimo; turi būti suvirš 
18 m. amžiaus; gera proga pakili

mui Kreipkitės j Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 West 48rd St., New York City
(X) 

fS/X/VVVVVVVVVVVVXA/VVVVVVVVVVVVVVSA/VVVV 

los Angeles, Cal.
Kas Angelu Saulėtame Mieste 

Veikiama Lietuvių Tarpe?
Laisvę mylinti žmonės visur 

veikia, kiek tik gali, karo lai
mėjimui. Daug lietuvių auka
vo Raudonajam Kryžiui ir 
drabužių Sovietų žmonėms, ir 
pundelių, ir taip renkamos au
kos karo laimėjimui.

Rugpjūčio 8 dieną drg. S. 
Smitas paruošė gerus pietus 
savo moters gimtadienio pa
minėjimui, pasikvietė artimus 
draugus ir drauges. Kada visi 
skaniai pasivalgėme, tai buvo 
sumanyta paaukoti, kiek kas 
gali, Sovietų Sąjungos didvy
riškos liaudies pagalbai.

Pirmas S. Smitas aukavo $5, 
iš tos sumos $3 Laisvės apsi
gynimo bylai ir $2 Sovietų 
pagalbai. C. U. Daivis aukavo 
$2. Po $1 aukavo: S. T. Wes- 
tai, J. P. Richertai, J. Pociū
nas, R. Vaitkienė, W. Virbic
kas, V. Oksas, S. Aleks ir M. 
Palukonienė, viso $15. Reiš
kia, dienraščio Laisvės apsigy
nimui $3 ir Sovietų Sąjungos 
pagalbai $12.

Kadangi tai buvo šeštadie
nio vakaras, tai sveteliai nesi
skubino į namus, ilgai kalbėjo
si ir dainavo. Smagu buvo su
sitikti su jauna mergina, atvy
kusia iš Brighton, Mass, — S. 
Petrikiute, kuri buvo atvykus 
pas drauges ir draugus pavie
šėti. Smagu, kad ta lietuvai
tė, nors Amerikoj gimus, bet 
labai gražiai lietuviškai kalba 
ir daug moka lietuviškų dainų.

Aną dieną susitikau vieną 
lietuvį iš biednųjų fąrmos. Jis 
pradėjo sakyti, kad kunigas 
J. Maciejauskas atsiuntė vie
nam lietuviui laišką ir pinigų, 
kad jis visiems lietuviams pa
dalintų su ta sąlyga, kad jie 
vieną sekmadienį visi atva
žiuos pas kunigą kokiam ten 
“invezdinimui.” Bet ten esan
ti lietuviai nei vienas nevažia
vo. Matyti, kad jis iš tuzino 
parapijonų negali pasidaryti 
turtingą gyvenimą, tai jieško 
jam pritariančių visur.

Matote, Los Angeles mieste 
jau daug kartų lietuviai sakė 
tam kunigui, kad jis daug ge
riau padarytų užsiimdamas ki
tokiu darbu, naudingu visuo
menei; o kada jis sako, kad 
“ganąs,” tai jam patarė va
žiuoti į Texas' valstiją, kur to 
amato žmonės labai reikalingi 
ir visuomenei yra naudingi.

Gaudami pėdę neužmirškite ii 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampai.

Penktas Puslapis

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI VIDAUS 
RUOŠAI

R«zidencijiniam vieibutyj. Nepaprastai geros 
darbo sąlygos. 6 dienų savaitė, sekmadieniais 

nedirbama. J28.00 j savaitę. Daug tipų.
Kreipkitės:

HOTEL ALDEN
82nd St., & Central Park West

(190

REIKIA VYRŲ
Patyrimas nereikalingas. $33.80 už 48 valan
dų savaitę, maliavos dirbtuvėje. Būtina pra

monė. Iš karinių darbų nepriimame.
CLOVER LEAF PAINT & VARNISH CORP.

43-43 Vernon Blvd., Long Island City.
(190

VYRAI VIRTUVĖJE
GERA ALGAI PUIKIAUSIOS DARBO 

sąlygos. Kreipkitės j Dietary Dep’t. 
BRONX HOSPITAL, 

169th ST., & FULTON AVENUE 
_____________________________________ (19Q

Paipų kilnotojai, sandėlyje.
Turi būti galinčiais kilnoti 

sunkius meteriotus.
B. F. GILMOUR CO. 

152 41st St., Brooklyn, N. Y. 
STerling 8-O7OO 

______________________________________(194) 

Paipų pjaustytojai ant vietos, 
prie Threading mašinos.
B. F. GILMOUR CO.

152 41st St., Brooklyn, N. Y.
STerling 8-0700

(190

MEDŽIO KRAUSTYTOJAI
LAIKAS IR PUSfi VIRŠ 40 VAL. 
MAŽIAUSIA 8 AR DAUGIAU VA

LANDŲ VIRŠLAIKIŲ.
MEYER, GRIMES & WEINER, Inc.

160 Jewel Street, Brooklyn, N. Y.
(Greenpoint Ave.)

(195)

REIKIA VYRŲ .
Amžiaus 18—55.

Dirbti naujoje sėmeninio aliejaus 
dirbtuvėje

6 dienu, 48 valandų savaitė
Pradžiai alga $37.44 j savaitę

Po 2 savaičių $40.04 ar $42.64 į sav.

Patyrimas nereikalingas
Nesikreipkite, jei dabar dirbate ap
sigynimo ar būtinų darbų pramonėje 

be darbdavio paliuosavimo.
Kreipkitės:

NATIONAL LEAD CO.
Gale Gold Street, Brooklyn

<'''• • (199)

APVALYTOJAI
Departmentineje Krautuvėje

Dienomis ar naktimis
40 Valandų—5 Dianos

Kreipkitės kasdien nuo 12 iki 4 vai 
Employment Office, 12 fl.

JOHN WANAMAKER
9th Street, ir Broadway

(199)

VYRAI
BENDRAM APVALYMO DARBUT 
VALANDOS NUO 8 RYTO IKI 
4:30 PO PIET. MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7TH AVE., IR 
51ST STREET, N. Y. C, NETELE
FONUOKITE.
___________________________________ (X)

VIEŠBUČIO
Karidorių Patarnautojai
PATYRŲ. VALANDOS NUO 4 P. M. 

IKI 12:30 P. M. VAKARAIS. MRS. 
WAGNER, VICTORIA HOTEL, 

7TH AVE. IR 51ST ST., 
NEW YORK CITY.

NETELEFONUOKITE.
(X)

Japonų Salamaua Bazė 
Faktinai Sunaikinta
Australija. — Jungtinių 

Valstijų ir Australijos la
kūnai numetė dar 177 to
nus bombų į japonų lėktu
vų bazę ir uostą Salamauoj, 
Naujojoj Guinejoj, ir fakti
nai visiškai sunaikino . tą 
svarbųjį karinį japonų cen
trą, kaip kad generolas 
MacArthur pranešė šešta- ‘ 
dienį. Viso į Salamauą iki 
šiol paleista daugiau kaip 
1,600 tonų sprogstamųjų ir 
gaisrinių bombų.

v , n
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REIKALAVIMAI

ghetto, kai- 
kuriems ne-

ir jaunimo su 
mokyklos sezo- 
eilę konkrečių

parkuose, tad or- 
pradėjo pasinau- 

gatvėmis sukėli- 
karo laimėjimo

Paveikslas iš dokumentalės filmos “Black Sea Fight
ers,” parodančios didvyriškų Sevastopolio gynėjų ko
vas, rodomas Stanley Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., New 
Yorke.

SUSIRINKIMAI 
BROOKLYN, N. Y.

Sekmadienį, rugpjūčio 29 d. įvyks 
piknikas, rengiamas bendrai lietu
vių draugysčių. Pelnas skiriamas 
Amerikos Raudonajam Kryžiui. Bus 
Klaščiaus Parke, Betts ir Maspeth 
Avės., Maspeth, L. I. Komitetas su
sideda nuo Piliečių Kliubo, šv. Jur
gio Draugystės, Dr. Martin Liuterio 
Draugystės ir Lietuvių Susivieniji
mo Amerikoj. Rengimo Kom. kvie
čia visus dalyvauti, paremti finan
siškai ši^ svarbią organizaciją, Rau
donąjį Kryžių. — J. Y. (193-195)

šiemet piknikams negalima 
gauti vietų 
gan i z ac i jos 
doti miesto 
mui finansų
darbams paremti.

Peter V. Cacchione ant 
iš naujo išrinkimui į 

tarybą, rengiasi susi- 
parašų rinkėjų kliubą

I tg

; SV/"

U

Harlemo Veikėjai Pas
merkė World-Telegram

Kova su Suodžiais

Mokytoją Unija Siūlo 
Gerinti Sąlygas 

Harleme
Mokytojų Unija, per 

prezidentą Charles J. Hend
ley, pasiūlė plačią Harleme 
padėčiai pagerinti programą, 
ypatingai pagerinti švietimą ir 
padėtį vaikų 
prasidėsiančiu 
nu. Jie siūlo 
žygių.

Savo laiške 
intendentui John E. Wade ra
šo:

“Paskiausis neramumas Har
lemo srityje mumyse giliai pa
brėžė faktą, kad mokyklos to
je srityje turi imti kur kas di
desnes atsakomybes ir veiklu
mą. Mokyklos turi imtis nau
joviškų ir nepaprastų veiksmų, 
kad visa energija mūsų vaikų 
Harleme būtų pasukta į kūry
binius kanalus. Mūsų Harlemo 
vaikai yra trigubai diskrimi
nuoti — kaipo negrai, kaipo 
vaikai, sugrūsti į 
po vaikai tėvų, 
duodama lygybės.

“Mes manome,
mokyklos yra vienais iš geriau
sių centrų planuoti naujiems 
šaltiniams susidomėjimo mūsų 
priaugantiems berniukams ir 
mergaitėms,” sako mokytojai.

New Yorko Italai Turės 
Konferenciją

Antra konferencija vienin
gųjų Amerikos italų — United 
Americans of Italian Origin— 
šaukiama šį trečiadienį, 8 vai. 
vakaro, viešbutyje Roosevelt, 
New Yorke, kaip skelbią lai
kinasis prezidentas kongres- 
manas Vito Marcantonio. Į 
konferencijos šaukėjus gauta 
67 darbo unijos, o rėmėjuose 
yra dar virš 120 žymių Ame
rikos italų organizacijų.

Darby Davimo Raštinės 
Veiks ir Vakarais

Skaičius tėvų, j ieškančių 
darbų karinėse industrijose, 
šiomis dienomis taip padaugė
jęs, jog valstijinės darbų da
vimo agentūros — U. S. Em
ployment Service raštinės nu
matyta laikyti atdaromis va
karais iki 9 vai. gal per visą 
šią savaitę, ar kol bus reika
las.

Reikalingas senyvas žmogus, ry
tinis darbininkas prie Bar & Grill 
biznio. Gera alga ir lengvos darbo 
sąlygos. Prašome telefonuotl:
HA. 9-8376 (192-195)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajleškau merginos arba našlės 

apsivedimui. Esu 40 m. amžiaus, tu
riu savo nuosavybę ir biznį. Myliu 
gražų gyvenimą, esu linksmo būdo 
ir nevartoju svaiginančių gėrimų. 
Moteris turi mylėti vaikus ir ūkės 
gyvenimą. Aš esu užaugęs Ameriko
je. Paul Simon, R 4, Lapeer, Mich 

(191-193)

Pajieškau moters prižiūrėjimui 
dviejų vaikučių, vienų ir dviejų me
tų amžiaus. Moteriškė galėtų turėti 
ir savo vieną vaikuti. Mano žmona 
randasi State Hospital 'for mental 
Diseases. Kreipkitės: Vladas Bels
kis, 135 Greenwood St., Gardner, 
Mass, (192-194)

Majoras Žadėjo Bausti Pelną- 
grobius; Ragino Nepermokčti

Kalbėdamas savaitinėj ra
dio prakalboj iš miestavos sto
ties WNYC, majoras LaGuar
dia miesto gyventojams rapor
tavo, kad iš. 205 prekybinin
kų, pašauktų pasiaiškinti dėl 
ėmimo per aukštų kainų, 143 
buvo nuteisti.

“Me turime gauti žmonėms 
gana ir gero maisto, dėlto ne- 
pakęsime pelnagrobystės ar 
peržengimo lubinių kainų,” 
majoras įspėjo prekybininkus.

Dar 213 prekybininkų lau
kia pašaukimo atsakyti į įkal- 
tinimus ėmime perdidelių kai
nų, 534-riem siunčiami perspė
jimai ir 41 šaukiami į turga
viečių departmentą. Tai stam
bios skaitlinės vienos savaitės 
darbo.

I

Atrodo, kad mūsų miesto 
prekybininkai bus reikalauja
mi prisilaikyti lubinių kainų. 
Gyventojams reikėtų koope
ruoti su vyriausybe tame jos 
pasimojime teikti maisto vi
siems, o ne vien tik išgulin
tiems mokėti lupikiškas kai
nas.

Su prekybininkais, tačiau ir
gi elgiamasi labai atsargiai. 
Pastebėtas imant virš lubinių 
kainų, prekybininkas perspėji
mas, antru kartu pastebėjus 
lupikaujant iššaukiamas pas 
turgaviečių komisionierių an
tram perspėjimui, q tik trečiu 
kartu prasikaltę šaukiami ma
gistrato teisman.

Brooklyne Irgi Rengs 
Balins Gatvėse Rusi

jos Pagalbai

kad, 
poli- 
spe- 
Har- 
prie-

“Nesiduokite Apgaunami”

“Nesiduokite apgaunami, — 
jūs juos apgaukite,” sakė to
liau majoras. “Susitarkime da
bar, kad mes nemokėsim dau
giau penkių centų už svarą 
tomeičių kenavimui. Tomeičių 
ateis daug ateinančią savaitę 
ir jie turės jas parduoti, jūs 
tą žinote. Jie negalės jas pa
tys sukenuoti, ir jeigu jie tą 
darys, mes juos suversime j 
Švaros Departmento trokus ir 
išversime į šiukšlyną.”

Jau buvo minėta, jog Bronx© 
gatvėse, rugpjūčio 22-ros po
pietį rengiama astuonios “pa- 
rės”-baliai Sovietų Sąjungai 
paremti. Dabar pranešama, 
kad astuonios tokios “pares” 
įvyks Brooklyne rugpjūčio 25- 
tos vakarą, ir kad kelios įvyks 
pačiame New Yorke. Vietos 
bus nurodytos vėliau.

susidedąs iš negrų ir 
darbo unijų ir susiedijos 
savo specialiam susirin- 
paėmė tą World-Tele- 
redakcinį atydon ir aš-

Majoras savo prakalboje 
dar pakartojo nacionalėms vy
riausybės įstaigoms reikalavi
mą, kad mėsa turi būti iš 
anksto nustatyta, kiek ku
rioms sritims duoti pagal skai
čius gyventojų ir numatyta 
pristatymo keliai. Tokiu
du, sako jis, juodajam tur
gui nebus progos veikti.

Majoras sakė, kad prezi
dentas Rooseveltas “yra Wa
shingtone tas vienas žmogus, 
kuris supranta reikalą mėsos 
paskirstymo.” Tiktai reikia, 
sakė jis, kad prezidentas 
pasakytų Agrikultūros De- 
partmentui ir Kainų, Adminis
tracijai (OPA) tai pravesti 
gyvenime.

Majoras taipgi ragino visus, 
gavusius reikalavimą mokėti 
daugiau rendos, jam apie tai 
pranešti. -C$8!

Kliubas Geriausio Darbuotojo 
Vardu

Pereitą ketvirtadienį savo 
editoriale New Yorko laikraš
tis World-Telegram rašė, 
girdi, majorui ir miesto 
cijos viršininkui nedavus 
cialaus įsakymo policijai 
lemo riaušių metu, nesą
žasties, dėlko policija neturė
jo daužyti žmonėms galvas. 
Esą, policijai neturi apeiti bu
vimas rasinės diskriminacijos.

Negro Labor Victory Komi
tetas, 
baltu 
vadų, 
kime 
gram
triai kritikavo-pasmerkė tokią 
to laikraščio “policijos buo
žių” politiką. Jie savo pareiš
kime sako:

“Tas redakcinis yra begė
dišku reikalavimu vartoti ne
ribotą policijos galią ir aky- 
plėšišką kurstymą brutališku- 
mo prieš negrus, New Yorko 
piliečius, kurstymu prie tokių 
policijos veiksmų, kurie vestų 
tik prie dar didesnio rasinio 
įtempimo ir neramumų...”

Negrų Darbo Komitetas už- 
gyrė majoro LaGuardijos ir 
policijos komisionieriaus pasi
elgimą, kad jie pasikvietė ne-

Brooklyn© gyventojai, ypač 
Williamsburg© dalies, šią va
sarą turi didelį nemalonumą 
su suodžiais, kurie išplaukia iš 
paupyje esamų Edisono ir 
BMT elektros gaminimo įmo
nėse didžiulių kaminų. Kova 
su suodžiais vedąma jau keli 
metai, bet iki šiol miesto gy
ventojai negavo iš valdžios 
pusės deramos apsaugos, o, 
įstatymai nurodo, kad įmonių 
savininkai, vartojanti minkštą 
anglį kurui, turi prižiūrėti, 
idant per kaminus neišeitų per
daug suodžių.

Praeito trečiadienio vakare, 
Knapp Mansion svetainėje, 
įvyko gan skaitlingas protesto 
mitingas, kuriame daugumą

sudarė šeimininkės. Mitinge 
buvo atstovai iš Edison Co., 
BMT, miesto sveikatos depart
mento, taipgi kalbėjo senato
rius Crawford, aldermanas 
Sharkey ir keli kiti Brookly- 
no visuomenininkai. Kalbėto
jai ir susirinkimo dalyviai pa
smerkė miesto sveikatos de- 
partmentą už apsileidimą pra- 
šalinime nepakenčiamų dulkių 
ir suodžių ir įgaliojo komitetą 
vest kovą toliaus iki ši miesto 
dalis bus apvalyta nuo to pur- 

^VO. Šeimininkė.

Gordon Brooks, 36 m., 358 
State St., Brooklyne, ir Nor
man Steinhilber, 149-43 35th 
Ave., Flushing, nuteisti po tris 
metus kalėti už vengimą draf- 
to.

grūs, kitus unijistus ir susie- 
dijos vadus ir bendrai veikė 
neleisti neramumas pasklisti 
plačiau ir padėti pamatą iš
vengimui jų ateityje.

Teisėjas Hockett nubaudė 
5 jaunuolius pasimokėti po $1 
už prašinėjimą pavėžinti ant 
Belt Parkway.

OFICIALIS IDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St. 
Akis Ištiria 

GYDYTOJAI 
100 nuoS. unija šapo] 

Telef.s GR. 7-7553

DETROITE:

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALIN®) 

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininku

411 Grand St Brooklyn

Brooklyno komunistai, para
šų rinkėjai po peticijomis už
dėti Komunistų Partijos kan
didatą 
baloto 
miesto 
tverti
ir to kliubo vardui jie turi pa
troną, tikrą, gyvą patroną. 
Juomi esąs Hymie Winter.

Winter, turguje žuvimis pre
kiautoj as< jau surinkęs virš 
300 parašų ir išplatinęs virš 
500 kopijų Browderio parašy
tos dešimtcentinės brošiūraitės 
“Victory and After.”

Man teko dalyvauti su gru
pe draugiškų žmonių, kurie 
vienas kitą Ubai gerbia davi
me kraujo Raudonojo Kry
žiaus centre. Kiek man ma
tėsi, su manim ėjo kraujo 
duoti apie 50 žmonių ir ėjo
me namo visi linksmi, jausda
miesi, kad su mumis eina 50 
jaunų vyrų, kuriuos mes gel- 
bėjome nuo mirties.

Geriausias gydytojas nega
lės išgydyti žmogaus, kuriam 
bus daug kraujo nutekėję. 
Kiekvienas kareivis
jo kokybės ženklą. Taipgi ir 
mūsų duoto kraujo paženklin
ta kokybė. Kareiviui-gali duo
ti tik tokios kokybės kraują, 
kokios jo kraujas. Taigi, Rau
donajam Kryžiui nėra gana 
turėti kraujo, reikia turėti vi
sokiausio kraujo.

Man teko matyti nekurtuos 
jau ketvirtu sykiu davus krau
jo. Kiek liečia manę, tai nie
ko najaučiau ir nežinau, kas 
tas buvo. Dėlto nereikia nė 
nuo darbo išlikti. Tiktai pate
lefonuokite padarvti “appoint- 
mentą” ir iš darbo važiuoda*. 
mi sustosite pusei valandos ar 
panašiai

Mūsų 
nuperka 
ginklus,
turime patys nupirkti ne dėl 
patrijotiškumo, bet dėl žmo
niškumo.

ir viskas užsibaigia.
valdžia
drapanas,

bet kraujo davime—

kareiviams 
maistą,

Stampos 13-tos penkiems 
svarams cukraus pirkti laikas 
pasibaigė rugpjūčio 15-tos pu
siaunaktį. Stampos 15 ir 16-ta 
tinka pirkti po penkis svarus 
cukraus kenavimui namie. Jų 
vertė baigsis spalių 31 d.

Raudonos stampos dabar yra 
galioje su raidėm T, U, 
W. Jų visų laikas baigsis 
pjūčio 31-mą.

Mėlynos stampos R, S 
geros iki rugsėjo 20-to.

Komunistai Prašo 
Talkos

komunistai BrooklyneVisi 
prašomi lankytis į savo sek
cijos bei kliubų centrus kas 
vakarą šią savaitę tikslu pa
rinkti parašų uždėjimui Pe
ter V. Cacchione ant baloto iš 
naujo išrinkimui į miesto ta
rybą. Nurodoma, jog tik 10 
dienų beliko tam darbui.

Taipgi prašo visus balsuo
jančius piliečius, kurie dar ne
pasirašė po peticija, pasirašy- 
tl.

Raudonojo Kryžiaus kraujui 
duoti centras Brooklyne ran
dasi 57' Willoughby St. Tele
fonas: TRiangle 5-8040.

A. Balčiūnas.

(S

mes duosime

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
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Gražus Pasirinkimas

oo

3-jų kavalkų setas, 
•$2.50 ir aukščiau.

2539 Woodward Avenue
602 Hofmann Bldg.

O

o'

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir 
jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu
statytos taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn, N. Y.

i *

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
TeL EVergreen 4-9612

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome šį speciali pasiūlymų 

savo seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant |didelio paki
limo kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar 
patarnaujame, už senas žemas kainas.

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

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas
Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutinam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies. “

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Ten!. Virginia 7-4499
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30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

Paauksuotas $1.00 ir aukščiau <• 
Auksinis $3.50 ir aukščiau.

Inicialinis žiedas, 
$15.00, ir aukščiau.

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, g e r iausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Puikiausi moderniniai žiedai 
Setas $80.00 ir aukščiau.

o

T
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Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau _  ___
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 

' geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 
Kamp Broadway ir Stone Ave. 

prie Chauncey St., Broadway Line 
Tel. GLenmore 5-6191

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž 6 j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

Stanley Rutkūnas
Savininkas

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND STREET BROOKLYN, N. V.
Tel. Stagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS




