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Džiugu pranešti, kad brook- 
lyniečiai pradeda labai gra
žiai kooperuoti su Lietuvai 
Pagelbos Teikimo Komiteto 
centru. Jau daug jų ir kasdien 
ateina savanoriai pasidarbuoti.

Smagu ir malonu, kai susi
daro graži talka. Patsai dar
bas būna daug lengvesnis bū
ryje nuoširdžių draugų.

“Keep it up,” draugai!

Jau gauname laiškų iš lie
tuvių Sovietų Sąjungoje. Pa
siskaitysite ir išgirsite jų bal
są. Jie dėkingi amerikiečiams 
broliams ir seserims už jiems 
teikiamą pagelbą.

žinau, kad šitie gražūs, 
nuoširdūs laiškai paskatins 
mus visus prie didesnių pa
stangų. Ypatingai laiškai lie
tuvių raudonarmiečių uždega 
žmogaus širdį pasiryžimu.

Visose kolonijose visos or
ganizacijos turite blankų rin
kimui dovanų Lietuvos žmo
nėms. Kol kas atsiliepimų ma
žai tesulaukta. Aš bijau, kad 
daugelis kuopų sekretorių, ga
vę blankas, nepasirūpina grei
tai jas išdalinti tarpe narių dėl 
pasidarbavimo.

O tai darbas, kurio nerei
kia atidėlioti. Kiekvienas pa
sidarbavimas, kaip matysite iš 
laiškų, labai nuoširdžiai įver
tinamas mūsų brolių ir seserų 
anoje pusėje vandenyno. Jie 
džiaugiasi, kad mes jų nepa
mirštame. Jie didžiuojasi, kad 
Amerikos lietuviai nepamiršta 
savo gimtinio krašto, jo kan
čių šiame kare, ir jo žmonių.

Lietuviški kryžiokai suga
dins labai daug žmonių, štai 
Brooklyne jie sušilę dar
buojasi, kad įtraukti organi
zacijas į jų konferenciją. O 
tos konferencijos tikslas pra
keikti Tarybinę Lietuvą.

šiandien tik paskutinis po
litinis kūdikis begali tikėti, 
kad po karo Lietuva bus sme
toninė. Kiekvienam savo pro
tu gyvenančiam žmogui aišku, 
kad Lietuva bus tarybinė-so- 
cialistinė.

Kur dės akis tie Amerikos 
lietuviai, kurie šiandien įtrauk
ti į veiklą prieš tokią Lietuvą?

Labai daugelis jų norės par
važiuoti Lietuvon po karo, dar 
kartą ją pamatyti, dar kartą 
susitikti su savaisiais. Kiti gal 
norės ten pasilikti ir gyventi.

Kaip jie jausis, parvažiavę 
į laisvą Lietuvą, atsiminę, kad 
Amerikoje būdami jie taip
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RAUDONARMIEČIAI PRA
LAUŽĖ NACIŲ LINIJAS 
APLINK SEVASTOPOLI

TARYBŲ LIETUVIAI GAVO 3-Clfl AMERIKIEČIU SIUNTINĮ

London, geg. 8. — Berly
no radijas sakė, jog aplink 
Sevastopolį “keičiasi mūšių 
frontas,” reiškia, Sovietai 
pralaužė tvirtoviškas vokie
čių apsigynimo linijas apie 
tą didmiestį ir uostą, pieti
nėje Krymo pussalio daly
je.

Neoficialiai skaičiuojama, 
kad Sevastopolyje yra 25,- 
000 nacių ir rumunų, kurie 
visomis pusėmis apsiausti, 
apart jūros; o Sovietų ka
ro laivai ir lėktuvai įkan- 
džiai puola priešų laivus, 
kuriais daugelis hitleri
ninkų stengiasi pabėgti iš 
Sevastopolio į Rumuniją. 
Vien pareitą trečiadienį ir 
ketvirtadienį sovietinės jė
gos nuskandino 19 tokių A- 
šies laivų.

Prezid. Rooseveltas Su
grįžo iš Atostogų Žy

miai Sudrūtėjęs
Washington. — Prezid. 

Rooseveltas sugrįžo į Wa- 
shingtoną po keturiu savai
čių atostogų pietinėse vals
tijose. Prezidentas links
mas, nuo saulės įrudęs, ben
drai sudrūtėjęs; ir jau ne
matyt jokių praeitos jo li
gos pėdsakų.

Žiemą jisai sirgo kvėpa
vimo kanalų uždegimu, ir 
pilnai jam pasveikti reikėjo 
ilgų atostogų. Tas keturias 
savaites jis gyveno rūmuo
se savo draugo Bernardo 
M. Barucho plantacijos, 
Pietinės Carolinos valstijoj; 
miegojo po 12 valandų, o 
dieną daugiausiai laiko lei
do žuvaudamas nuo laivu- 
kų.

Arčiausias telefonas nuo

Maskva pranešė, jog rau
donieji lakūnai sudaužė 
daug baterijų vokiečių ka- 
nuolių aplink > Sevastopolį, 
susprogdino keturis amuni
cijos sandėlius ir sunkiai su
žalojo dar kelis fašistų lai
vus Judo jo j Jūroj.

Raudonarmiečiai išdaužė 
vietines vokiečių atakas į 
pietų rytusr.nuo Stanislavo- 
vo, Vakarinėje Ukrainoje, 
ir Jassy geležinkelių mazgo 
apylinkėje, Rumunijoje.

Į pietus nuo Tiraspolio, 
vakariniame Dniestro upės 
šone, hitlerininkai buvo į- 
varę kylį į pryšakines So
vietų linijas; bet raudon
armiečiai greit sunaikino 
priešus tame kylyje ir at
griebė savo pozicijas.

Talkininkai Pasistato po 
29 Lėktuvus Kas 

Dvi Valandos
Sheffield, Angį. — Ang

lijos laivyno ministeris 
Alexander, čia kalbėdamas, 
pranešė, kad praeitais me
tais Jungtinės Tautos kas 
valandą pasistatė po 14 lėk
tuvų ir pusę, o per ištisus 
metus jos pasigamino apie 
127,000 lėktuvų.

Jungtinės Tautos pernai, 
tarp kitko, kas valanda pa
sistatė po 9 kanuoles ir pa
sigamino po 106,000 kanuo- 
linių šovinių ir po 3,000,000 
šiaip kulkų.

atostogų vietos yra už pen
kių mylių. Kad ir taip nuo
šaliai būdamas, tačiau, pre
zidentas atliko greituosius 
valdiškus reikalus, tik nesi
gilindamas į smulkmenas.

Prezidentas Justas Paleckis 
Nuoširdžiai Dėkoja Ameri
kos Lietuviam už Dovanas

AMERIKIEČIAI IŠ NAU
JO TRIUŠKINO BERLYNĄ, 

ANGĮ AI - BUCHAREST^
Tarybinės Lietuvos Aukščiausios Tarybos prezidiu

mo prezidentas Justas Paleckis atsiuntė sekamąją tele
gramą Lietuvai Pagelbos Teikimo Komitetui, Brookly
ne N. Y. :
> < * Geg. 6 d.

MASKVA. — Gavome trečiąjį jūsų pundelių siuntinį 
evakuotiems iš Lietuvos vaikams ir lietuviams kariams.

Antrasis siuntinys jau padalintas tarp lietuvių vaikų, 
liet, kareivių ir iš Lietuvos evakuotų žmonių.

Vardu Tarybines Lietuvos vyriausybes ir lietuvių vi
suomenės organizacijų, aš prašau jus perduot nuošir
džią mūsų padėką visiems tiems Amerikos lietuviams, 
kurie siuntė dovanas ir kurie dalyvavo daiktų rinkime 
pundeliams.

Jūsų dovanos, mieli draugai, yra brangus įrodymas 
dvasinės lietuvių vienybės kovoj prieš vokiečius įsiver
žėlius.

JUSTAS PALECKIS,
Prezidentas Tarybines Lietuvos

Aukščiausios Tarybos Prezidiumo.

Gen. de Gaulle Pageidauja 
Pastovių Ryšių su “Brangiąja 

ir Galingąja Rusija”
Alžyras. — Generolas de 

Gaulle, galva valdinio 
Prancūzų Komiteto Tautai 
Laisvinti, protestavo, kad 
Jungtinės Valstijos ir Ang
lija pilnai nepripažįsta to 
komiteto kaipo Francijos 
laikinosios valdžios ir var
žo diplomatinius susižinoji
mus tarp jo valdžios ir ka
rinių ir diplomatinių jos at
stovų Londone.

Kalbėdamas Tunise, gen. 
de Gaulle peikė Anglijos ir 
Amerikos valdžias už tai, 
kad jos pačios planuoja į- 
steigt savotišką vyriausybę 
vietose, kurias anglai-ame- 
rikiečiai Francijoj atvaduos 
nuo vokiečių. Jis sakė, jog 
talkininkai turėtų varyti 
vien tik’karinį darbą, kada 
jie ten įsiverš, o valdinius 
reikalus palikti patiems 
francūzams tvarkyti per sa
vo Komitetą Tautai Lais

vinti.
Iš antros pusės, de Gau

lle labai šiltai atsiliepė apie 
Sovietų Sąjungą, kuri pilnai 
pripažįsta minimą komitetą 
laikinąja visos Francijos 
valdžia. Jis sakė:

“Vakaruose francūzai no
ri būti centru tiesioginio ir 
praktinio sandarbininkavi- 
mo (su anglais-amerikie- 
čiais); tuo pačiu laiku jie 
nori būti nuolatiniais sąjun
gininkais su 'Rytais—pirmo
joj vietoj su brangiąją ir 
galingąja Rusija.”

Ryšium su tuom N. Y. 
Times korespondentas ra
šo:

“Žmonės, kuriem pasta
ruoju laiku pasisekė iš 
Francijos atvykti į Alžyrą, 
pabrėžia, jog vis auga fran- 
cūzų pagarba Rusijai, kuri 
laimi pergales, nemėtydama 
bombų į Franciją.”

LONDON, geg. 8. — 1,- 
000 Amerikos bombanešių 
ir tiek pat lėktuvų kovoto
jų pirmadienį jau antrą die
ną pagrečiui atakavo Ber
lyną ir Braunšveigą, orlai
vių fabrikų miestą, Vokie
tijoje.

Sekmadienį taip pat du 
tūkstančiai amerik. bomba
nešių ir lengvųjų lėktuvų 
bombardavo ir apšaudė 
Berlyną, o kiti puolė Mu- 
enster-Osnabruck sritį, va
karinėje Vokietijoje. Dar 
kiti Amerikos lėktuvai su
davė naują smūgį Bucha- 
restui, Rumunijos sostinei 
ir didžiam geležinkelių cen
trui.

Berlyniškis pranešimas 
Švedijos spaudai sako, jog 
vien sekmadienį Amerikos 
lakūnai užmušę 1,000 ber

Amerika Duos Dar Pus
penkto Biliono Doleriu 
Paramos Talkininkam

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas kreipėsi į kon
gresą, kad paskirtų dar 
$3,564,316,000 Jungtinėms 
Tautoms paramos iš Lend- 
Lease (karinių paskolų) 
fondo.

Pirmadienio pranešimai 
iš Washingtono teigia, jog 
kongresas greitai užgirs 
prezidento reikalavimą.

Anglija Gavus Beveik 4 
Kartus Tiek Paramos 

Kaip Sovietai.
Washington. — Senato

rius McKellar skaičiuoja, 
kad Britanijos Imperija iki 
šiol gavo $15,640,000,000 
paspirties iš Amerikos 
Lend-Lease fondo, Sovietų

lyniečių.
Pulkai Anglijos bomba

nešių vėl sprogdino kari
nius Bucharesto įrengimus 
trečiajame žygyje prieš Ru
munijos sostinę per 24 va
landas

Anglų lakūnai taipgi ar
dė Levefkuseną, karinių 
chemikalų gamybos miestą, 
vakarinėje Vokietijoje

Skaičiuojama, kad per 
paskutines 48 valandas ko
kie 6,000 Amerikos ir Ang
lijos lėktuvų numetė virš 
12,000 tonų bombų į Vokie
tiją ir nacių užimtus kraš
tus.

Anglų - amerikiečių lakū
nai per ištisas 36 valandas 
be ^paliovos bombardavo na
cių karinius punktus šiaur. 
Francijoj, Belgijoj ir Ho- 

jlandijoj.

Rytinėj Indijoj Japonija 
Pradėjo Naują Ofen- 

syvą prieš Anglus
Ceylon, geg. 8. — Japo

nai, nežiūrint didžių savo 
nuostolių, pradėjo naują 
smarkų ofčnsyvą prieš an-» 
glus rytinėje Indijoje visu 
frontu linkui vieškelio tarp 
Kohimos ir Imphalo mies
tų.

Mogaung klonyje, Bur- 
moje, chin ai ir amerikiečiai 
dar pastūmė japonus kiek 
atgal.

Vakarinėje Burmoje an
glai pasitraukė iš Buthe- 
daungo, ištiesindami savo 
liniją kalnuose palei vieš
kelį.

Sąjunga — $4,161,000,000 
ir Chinija $418,296,000.

žiauriai kovojo prieš Lietuvą? 
Ką jiems pasakys jų broliai ir 
seserys, kuomet sužinos, kad 
jie čia būdami ėjo su kryžio
kais ir kovojo už ponijos in
teresus ?

Los Angeles mieste randasi 
vienas kryžiokas vardu Julius 
Jonas Bielskis. Jisai tituluoja
si “Lietuvos Respublikos Gar
bės Konsulu.” Tai Smetonos 
agentas. Nors Smetonos gyvo 
nebėra, bet Bielskis tebeagen- 
tauja jojo režimui.

Dabar šis kryžiokas prabilo 
storai ir garsiai. Jis parašė 
laišką į “San Francisco Chro
nicle” (geg. 4) ir sako, kad 
“Lietuvos pogrindinis judėji
mas ypatingai pasmerkia So
vietų Rusiją.”

Tasai politinis samozvancas 
gėdos neturi taip šmeižti Lie
tuvos kovinguosius žmones. 
Kaip pasamdytas, jisai karto
ja Goebbelso propagandos 
biuro melus.

Sakoma, vokiečiai turi va-

REIKIA PATAISYTI ATLANTO ČARTERĮ, KAD ATITIKTŲ TIKRENYBĘ, SAKO 
SOVIETŲ LAIKRAŠTIS; MUŠA LENKŲ IR LIETUVIŲ FAŠISTŲ UŽGAIDAS

Maskva. — Atlanto Čar- 
teris ir Maskvos konferen
cijos pareiškimas pažymi 
gerąsias intencijas ir bend
ruosius plačius pagrindus 
pasauliniams klausimams, 
spręsti, bet dabar reikia At
lanto Čarterio ir Maskvos 
konferencijos dėsnius daik- 
tiškiau išreikšti tam tikrais 
papildomaisiais tarimais, — 
rašo sovietinis laikraštis
karuose sutraukę 69 divizijas 
arba apie 750,000 kareivių. 
Tai, girdi, spėka pasitikimui 
invazijos.

Bet vakarų siena tęsiasi tris 
tūkstančius mylių. Amerika ir 
Anglija invazijai turi nuo 'ke
turių iki penkių milijonų vyrų. 
Vadinasi, mūsų jėgos daug 
stipresnes.

a------------------------------------
Karas ir Darbininkų Kla
sė.

(Maskvos konferencijoje 
pernai dalyvavo Amerikos 
valstybės sekretorius Cor
dell Hull, Anglijos užsienių 
reikalų ministeris Eden ir 
Sovietų užsieninis komisa
ras Molotovas.)

Karas ir Darbininkų kla
sė sako, jog baigiasi Ant
rojo Fronto laukimo laikas 
ir turi būti išdirbta tikres
ni planai, kaip pagreitinti 
pergalę prieš hitlerinę Vo
kietiją ir gatavai paruošt 
mašineriją pastoviai taikai 
palaikyti, kad ta mašinerija 
tuoj aus veiktų, kai tik 
Jungtinės Tautos laimės ka
rą. Taigi iš anskto turi būti 
suplanuota ir tarptautinė

i
■

jėga, kuri priverstų talki
ninkų tarimus įvykdyti.

Tas įtakingas Sovietų 
laikraštis smerkia tūlus e- 
lementus, kurie Anglijoj ir 
Jungtinėse Valstijose pasa
koja, būk Roosevelto - 
Churchillo Atlanto Čarteris 
uždraudžia apkarpyti Vo
kietijos žemes. Tie patys 
elementai reikalauja, girdi, 
pagal Atlanto Čarterį, ati
duot “vadinamajai lenkų 
valdžiai Vakarinės Ukrai
nos ir Vakarų Baltarusijos 
žemes”, kaip rašo Karas ir 
Darbininkų Klasė.
Nacių Pastumdėliai ir Be

sąlyginis Pasidąvimas 
Šis laikraštis siūlo pa

taisyt prez. Roosevelto ir
Y

Anglijos premjero Churchi- Jungt. Tautų kovos prieš 
llo pareiškimą Kasablan- nacius, kaip sako Karas ir 
ko j, reikalaujantį, kad visi 
fašistinės Ašies kraštai be
sąlyginiai pasiduotų. Tas 
reikalavimas buvo pakarto
tas ir Maskvos konferenci- žemes, neparodė jokio mo
jos tarime. Bet derybose su ralio pasipiktinimo, 
.Suomija Sovietai nereikala
vo, kad jinai besąlygiai pa
siduotų. Šį reikalavimą rei
kėtų praleisti derybose su 
tūlais mažesniais kraštais, 
kurie veikia kaip Hitlerio 
pastumdėliai. Jeigu nebūtų 
iš jų reikalaujama besąly
giniai pasiduoti, tai gal 
priešfašistinės ir demokra
tinės jėgos tuose kraštuose 
lengviau apsivienytų, kad 
ištraukti savo šalis iš karo 
ir veikliai į prisidėti prie

Darbininkų Klasė:
“Asmenys, kurie dabar 

rėkauja, kad, girdi, nedo
ra būtų skaldyti Vokietijos

kada 
Chamberlainas (tuometinis 
Anglijos premjeras) Mu- 
nicho konferencijoj padėjo 
skaldyt Čechoslovakiją Vo
kietijos naudai. Tie patys 
žmonės rėmė grobikiškas 
užgaidas vadinamosios len
kų valdžios linkui Ukrainos 
ir Baltarusijos žemių.

“Jie stengiasi iš naujo 
kelti tokius istorinius klau
simus, kurie jau seniai iš
spręsti, kaip kad klausimas 
dėlei Baltarusijos ir Vaka- 

vines Ukrainos žemių ir 
Baltijos Tarybinių Respub- 
likų likimo. Bet jie kietai 
tyli apie faktą, jog šie kraš
tai prisijungė prie Sovietų 
Sąjungos pagal tikrą norą 
Vakarų Ukrainos, Baltaru
sijos, Latvijos, Lietuvos ir 
Estijos žmonių.

“Tie naujagimiai Atlanto 
čarterio gynėjai savo pa
reiškimais tiktai lošia iš 
vienos rankos su plėšriai
siais reakciniais gaivalais 
tarp pabėgusių užsienin 
lenkų, kurie dar neišsižadė
jo imperialistinių pasimoji- 
mų prieš sovietines žemes; 
jie taipgi iš vienos rankos 
lošia su fašistais iš Baltijos 
valstybių, kuriuos išvijo jų 
pačių kraštų Žmonės.”

■ ■ t ■- .
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Storžievių Lenkų Protestas

Į Washingtoną suvyko grupė lenkų pa
reikšti prieš mūsų vyriausybę protestą, 
kam ji sutiko duoti leidimą prof. Lange 
ir kun. Orlemanskiui vykti į Tarybų Są
jungą. Toji grupė skelbiasi atstovaujanti 
6,000,000 Amerikos lenkų!...

Dėl pačios skaitlinės tiek galima pasa
kyti: prieš keletą mėnesių New Yorke 
suvažiavo grupė lietuvių tautininkų-sme- 
tonininkų ir pasiskelbė, būk ji, toji gru
pė, atstovaujanti 1,000,000 Amerikos lie
tuvių. Kiekvienam, tačiau, buvo aišku, 
kad toji grupė neatstovavo nė desėtko 
tūkstančių Amerikos lietuvių. Ar ne pa
našiai bus ir su lenkais, suvykusiais Wa- 
shingtonan protestuoti?

Kitas dalykas: Kam protestuoti? Ko
dėl lenkai storžieviai taip pyksta ant mū
sų vyriausybės, kad ši sutiko išleisti sa
vo piliečius į užsienį, į draugingą mums 
valstybę? Argi tai rimtas darbas?

Mums rodosi, jog tai nėra rimtas dar
bas. Lenkų vyriausybės Londone šalinin
kai juk siuva ir siuva tarp Washingtono 
ir Londono, tai kodėl gi tai vyriausybei 
preišingi žmonės, lenkų kilmės, neturi 
teisės išvykti ten, kur jie mato reika
lo?

M

Argi lenkai storžieviai mano, kad jie 
šitokiu savo elgesiu sulaikys pasaulį nuo 
sužinojimo, kad lenkų tarpe yra ir ki
taip manančių žmonių negu jie mano? 
Argi jie mano, kad suvaržymais bus už- 
gnaiužtas tas faktas, kad tarp Amerikos 
lenkų yra daug žmonių, trokštančių pa
laikyti draugiškus ryšius su Tarybų Są
junga?

Pagaliau, tūli lenkai ir lietuviški jų 
talkininkai kun. Orlemanskį apšaukė 
“nenormaliu žmogumi.” Jeigu jis yra 
“nenormalus”, tai kam dėl jo kelionės 
daryti tokį armyderį, kam kelti protes
tus, kam tiek daug pinigų ir laiko eik
voti?

Iš kurios pusės nepaimsi, šis lenkų 
storžievių žygis, mums atrodo, yra ne
rimtas ir jis nei kiek nepadeda ir nepa
dės būsimajai demokratinei Lenkijai.

Apgaule ir grasinimais fašistiniai vo
kiškieji grobikai įpainiojo jus į savo 
pinkles.

Apgaule ir grasinimais vokiškieji gro
bikai privertė jus tarnauti jiems, eiti 
prieš savo tautą, prieš Tėvynę.

Niekšingas priešas įstūmė jus ir jūsų 
šeimas į pražūtingą kelią.
Nors Vokiečiai Dar Tebesiaučia Mūsų 

Krašte, Bet Jų Planai Jau žlugę.
Raudonoji Armija 1943 metų vasaros 

kautynių metu sumušė vokiečius ties 
Oriolu ir Bielgorodu, išvijo juos iš žy
mios Ukrainos dalies, išvadavusi iš vo- 

' kiškų jų okupantų jungo 350,000 ketvir
tainių kilometrų tarybinės teritorijos, t. 
y. tiek, kiek užima ploto šešios Lietuvos 
kartu paėmus. Vis smarkesnius smūgius 
Vokietijai suduoda anglai ir amerikie
čiai. Italija kapituliavo ir ėmė kariauti 
sąjungininkų pusėje prieš hitlerinę Vo
kietiją.

Gruodžio 1 dieną Jungtiniu Valstybių 
Prezidentas, Didžiosios Britanijos Minis- 
teris Pirmininkas ir Tarybų Sąjungos 
Premjeras Teherane suderino savo pla
nus sunaikinti Vokietijos ginkluotąsias 
pajėgas ir priėjo visišką susitarimą dėl 
masto ir terminų operacijų, kurios bus 
pradėtos iš rytų, vakarų ir pietų. Hitle
rio dienos suskaitytos. Nebetoli tas lai
kas, kada fašistiniai vokiškieji grobikai 
bus galutinai išvyti ir iš mūsų Tarybų 
Lietuvos.

KĄ GI DABAR JUMS DARYTI?
Nesitikėkite sulaukti pagalbos iš vo

kiečių. Jie nepadės jums. Jie išmes jus, 
kaip nereikalingą šlamštą.

Vokiečiai skelbia, kad jūsų laukia pra
žūtis, jei Lietuvoj bus atstatyta Tarybų 
valdžia.

Mes sakome jums atvirai ir tiesiai: di
dis yra jūsų nusikaltimas Tėvynei, ir jei* 
jūs ir toliau nesiliausit padėję vokie
čiams, — jūs neišvengsite rūsčios baus
mės!

Tačiau Tarybų valdžia jums dovanos, 
jei jūs imsite sąžiningai tarnauti lietu
vių tautai, Tarybų Lietuvai.

Nauji LSS Vadai

Keleivyj skaitome “LSS rytinių vals
tijų konferencijos’! (įvykusios š. m. bal. 
16 d. Cambridge’iuje) aprašymą ir tos 
“sąjungos” sekretoriaus J. Buivydo ra
portą. Raportuodamas, J. Buivydas išdi
džiai pareiškia:

“Tūli žmonės senai jau mūsų Lietuvių 
Socijalistų Sąjungai iškasė duobę ir pa
laidojo. Bet tai netiesa. Tie, kurie po 10- 
tojo LSS suvažiavimo 191|9 metais ma
nė, kad Lietuvių Socijalistų Sąjunga jau 
numirė ir neprisikels — stambiai klydo.”

KĄ GI JŪS TURITE DARYTI?
Kur tik galėdami, kenkite vokiečiams. 

Slėpkite nuo jų gyvulius ir maistą. Ne- 
vykdykit okupantų užkrautų prievolių. 
Apgaudinėkite vokiečius. Teikite jiems 
neteisingas žinias. Nevykdykit totalinės 
mobilizacijos. Neleiskite išvežti lietuvių 
į Vokietiją katorgos darbams. Neleiskite 
mobilizuoti lietuvių į vokiečių kariuome
nę, į žmogžudžių “savisaugos” būrius ir 
į statybos batalionus. Padėkite mobili
zuojamiems pasislėpti. Slėpkit tuos žmo
nes, kurių vokiečiai jieško.

Padėkite partizanams. Praneškit jiems 
ir Raudonajai Armijai apie visus priešo 
planus. Ardykite priešo ryšius — teleg
rafo ir telefono laidus. x

Buivydas, tačiau, neturėjo pilietinės 
drąsos pasisakyti, kad jis buvo vienas 
tų, kurie kadaise manė, jog LSS neprisi
kels. Ir jis ne tik manė, bet sykį ir “vai- 
ną” turėjo su tais, kurie kalbėjo priešin
gai.
. Bet ne tik vienas Buivydas taip ma
ne, — manė ir jo bičiuliai, su kuriais jis 
dalyvavo konferencijoje: Vasikoniūtė, 
M. Žvingilas, N. Januška, Strazdas, ir 
kiti. Tai vis “svieto perėjūnai/’ kurie 
kadaise “manė” ir ’’klydo” vienaip, o 
dabar mano ir klysta kitaip.

Žinoma, kad LSS “numirė ir neprisi
kels.” Ji gali sakyti, jog gyva ir sveika 
ir drūta, bet kas iš to. “Gyvuoja”, pav., 
Tėvynės Mylėtojų Draugystė, bet tai tik 
knygose, o ne gyvenime!

Juo greičiau Buivydas ir jo “frentai” tą 
supras, juo sveikiau bus jiems patienjs!

Pavieniui ir grupėmis ardykite gele
žinkelius, naikinkite vagonus, gadinkite 
garvežius. Naikinkite vokiečių karinį 
turtą. Padeginėkite vokiečių sandėlius, 
Neleiskite okupantams išvežti mūsų kra
što turtų.

Jei pamatysite, kad jums gręsia iš vo
kiečių pavojus, pasislėpkite.

‘Atiminėkite iš priešo ginklus. Organi
zuokite partizanų grupes ir ardykite vo
kiečių užnugarį, naikinkite vokiškuosius 
grobikus.

Jei jūs taip elgsitės — Tėvynė, Tary
bų valdžia jums dovanos ir Tarybų Lie
tuvoje galėsite vėl ramiai gyventi ir 
dirbti. '

EVERYBODY 
EVERY PAYDAY

SAVING IN 
WAR BUNDS

BE REIKALO GĄSDINA 
LIETUVIUS

Kunigo Prunskio hitleriš
kos propagandos biuras 
(L. K. F. S. B.) jau kelintą 
kartą gailiai aprauda liki
mą kelių buvusių aukštų 
Lietuvos pareigūnų. Jie esą 
Sovietų Sąjungoje gilumoje. 
Iš- ten išbėgęs tūlas Kirstu
kas ir pasakojęs apie juos. 
Chicagos “Draugas” (bal. 27 
d.) paduoda šitokį “baisų 
dalyką”:

“Jis ten yra buvęs su bu
vusiu Lietuvos prezidentu 
A. Stulginsku, St. šilingu, 
prof. Tonkūnu, inž. Stani- 
šausku, gen. Čapliku. Tie 
visi garsūs Lietuvos žmo
nės buvo priversti dirbti 
žemes darbus...”

Ar bereikia - baisiau: 
“garsūs” žmonės ir turi už
sidirbti sau duoną! Ir dar 
kaip užsidirbti: nugi, že
mę ardami ir akėdami, bei 
javus kuldami.

Tikrai “prakeikta” ta ta
rybinė vyriausybė: verčia 
ponus dirbti! Kas kita, jei
gu ji tuos ponus parazitais 
laikytų, maitintų ir apreng
tų be jokio darbelio iš jų 
pusės.

Kun. Prunskis pamiršta, 
kad žemės darbai yra gar
bingi darbai, kad be tų dar
bų nei pats Prunskis nega
lėtų gyventi. Milijonai ir 
milijonai valstiečių ir far- 
merių tuos darbus dirba ir 
nesiskundžia.

Dalykas bus tame: kun. 
Prunskis priklauso prie dy
kaduonių, kurie nė piršto

nėra pridėję prie naudingo 
darbo. Jis negali suprasti, 
kaip tokie “garsūs žmonės”, 
kaip Stulginskas, Šilingas 
ir Čaplikas, gali būti taip 
“paniekinti” ir “pažeminti”, 
jog turi iš prakaito kaktos 
savo duoną valgyti! Kun. 
Prunskis žemės darbą skai
to tikrui prakeiksmu.

Bet lietuvis darbo žmo
gus, pasiskaitęs šitą Pruns
kio hitleriškos propagandos 
biuro ašarojimą, nusijuoks 
skaniai ir pasakys: tai pui
ku, kad tarybinė vyriausy
bė priverčia ponus duoną 
užsidirbti. Tegul dirba ir 
džiaugiasi.

Kad tie “garsūs žmonės” 
nėra skriaudžiami ir apleis
ti, tai parodo ir tas, jog ta
rybinė vyriausybė rūpinasi 
jų sveikata. Tam pačiam 
pranešime skaitome: “Tam 
asmeniui išvykstant iš anos 
tremtinių kolonijos prez. 
Stulginskas buvo ligoninėje, 
bet jo sveikata gerėjo...” 
Vadinasi, susirgę gauna li
goninės patarnavimą. O 
kiek lietuvių, pasilikusių 
Lietuvoje, gauna tokią svei
katos priežiūrą? Kiek Lie
tuvos žmonių, anais laikais, 
kai Smetona viešpatavo 
Lietuvoje, gaudavo progų, 
susirgę, gydytis ligoninėje? 
Tiktai labai, labai retas ku
ris. Gi Sovietų Sąjungos gi- 
lumon patekę lietuviai trak
tuojami taip, kaip visi So
vietų piliečiai. Sveikatai pa
šlijus, jie aprūpinami ligo
nine ir puikiausia priežiū
ra.

(Feljetonas)

Naminis Frontas
Kraštas Reikalingas 2 Mi

lijonų Daugiau Moterų 
Karo Darbams

Moterys užima kiekvieną 
trečią vietą krašto karo 
darbuose, ir nei viena iš di
džiųjų pramonių neišskiria 
moterų, pareiškė Karo In
formacijos Įstaiga savo 
pranešime, sudarytame iš 
Karo Darbo Jėgos Komisi
jos, Karo, Laivyno ir Dar
bo Departmentų, Federali
nio ..Saugumo Agentūros, 
Federalinių Darbų Agentū
ros ir Statistikos Biuro 
duomenų.

Nežiūrint to, tos agentū
ros pareiškė, samdomųjų 
moterų skaičius iki liepos 
mėn. turės būti padidintas 
1,500,000 - 2,000,000 asme
nimis sezoniniams darbams, 
kaip tai: konservavimui 
daržovių ir žemės ūkio dar
bams, papildyti vietas mo
bilizuotų vyrų ar kitų mo
terų, kurios turėjo pasi
traukti.

Jeigu moterų skaičius 
prieš vidurvasarį padidėtų 
1,500,000, tai būtų pasiektas 
praėjusių metų aukščiau
sias lygis — 17,900,000 sam
domų moterų,y bet federali
nės agentūros apskaičiuoja, 
kad šis skaičius turi būti 
peržengtas, kid patenkinti 
sezoninius farmų reikalavi
mus ir suteikti papildomai 
darbininkų kai kurioms be
siplečiančioms pramonėms. 
Moterų - darbininkių parei
kalavimas įvairiose vietose 
keičiasi.

gina vidutiniškai 31,233,000 
akrų.

Apskaičiuodama, kad 90 
procentų krašto miškų gai
srų priežastimi yra žmonės, 
Miškų Rėdyba paduoda se
kančius patarimus, kas da
rytina, kad padėjus suma
žinti miškų gaisrų nuosto
lius:

Rūkytojams: 1. Paisyk 
“Nerūkoma” taisyklių miš
kuose, krūmų ar žolių apy
linkėse. 2. Apsistok rūkyti 
saugiose vietose, kurios yra 
apvalytos nuo sausų ir len
gvai užsidegančių medžia
gų. 3. Užgesink degtuką, 
prieš jį numesdamas. 4. Ge
rai suspausk ir užgesink ci
garetę, cigaro galą ar pyp
kės pelenus ir prieš juos nu
mesdamas įsitikrink, kad 
jie “atšalę”.

Stovyklautojams: 1. Pai
syk valstijos įstatymų. Jei
gu yra reikalaujamas leidi
mas laužui uždegti, gauk jį 
iš girininko ar valstijos ug
nies sargo. 2. Apvalyk ap
link laužą visą lengvai de
gančią medžiagą mažiausia 
penkių pėdų diametru. 3. 
Iškask duobę per vidurį. 
Prieš apleisiant laužą: (a) 
apliek anglis vandeniu ir 
gerai juos išvartyk, (b) ap
liek žemę aplink ugnį, (c) 
apversk likusius nuodėgu
lius ir apliek vandeniu abi 
jų puses, (d) persitikrink, 
kad paskutinė kibirkštėlė 
užgeso.

Miškų Rėdyba Perspėja Rū
kančius, bei Stovyklau

jančius
U. S. Žemės Ūkio Depart

ment Miškų Rėdyba nu
švietė, kaip rūkytojai, sto
vyklautojai, miškų pramo
nė bei darbininkai, farme- 
riai ir rapčeriai gali padėti 
sumažinti 2K>^)00 metinius 
njįškų gaisrus,

Ickes Perspėja Anglių 
Vartotojus

Kieto Kuro Administra
torius Harold L. Ickes pa
taria, kad vidurvakarinių 
valstijų anglių vartotojai, 
kurie delsia užsakyti vidury 
vakariuose pagamintą ang
lį, tikėdamiesi vėliau pakan
kamai gauti Pietinių Appa
lachian anglių, rizikuoja la
ibai rimtu pavojum sekan-; 
čįą žiemą pąsitenlįdnti daug

Kas galėjo tikėtis, kad bol
ševizmas susilauks tokio lai
kotarpio, kad jis būtų garsi
namas didžiausiu įkarščiu, 
kaip niekad niekas nebuvo 
garsinama, ir kas stebėtiniau- 
sia, be jokio užmokesčio! Bū
tų pilnai suprantama, jeigu tie 
nemokami bolševizmo garsini
mai plauktų iš bolševikų ir jų 
simpatikų. Bet dabar tie gar
sinimai banga paskui bangą, 
kaip vėtros blaškomas didjū- 
rio vanduo, ritasi ir ritasi iš 
bolševizmo priešų pusės. Taį 
tikrai yra kuomi susidomėti!

Juo labiau hitlerizuotas pro- 
nacis, juo prakeiktesnis bolše
vizmo priešas, juo didesniu pa
siryžimu garsina bolševizmą! 
Velniškas jautrumas pro-nacių. 
Juo naciams labiau skauda, 
juo pro-naciai garsiau rėkia. 
Jų spauda virto bolševizmui 
garsinimo priemone, o jų re
daktoriai ir bendradarbiai 
verstinais bolševizmo agentais, 
kurie už savo sunkų darbą ne
gauna ne tik atlyginimo, bet 
nei užuojautos.

Kiek pro-nacinėj spaudoj 
bolševizmas yra garsinamas, 
tai dar toli ne viskas. Rengia 
konferencij as, suvažiavimus, 
prakalbas, atlieka tolimas, 
brangiai lėšuojaučias, keliones, 
ir vis tuo patim tikslu — gar
sinimui bolševizmo! ,

Nebūtų ko stebėtis, jeigu 
apie bolševizmą tiek daug 
barškėtų šiaip sau koki klum
piai, bet čia yra savo birbynes 
paleidęs pats vyriausias sme
genų trustas: — Grigaitis, Ba- 
gočius, Michelsonas, šimutis, 
Bajoras, Laučka, Olis, Kar
pius, Tysliava, — trumpai ir 
aiškiai pasakius, visas svirply- 
nas.

Kas galėjo manyti, kad toki 
aukšti ponai, kaip Olis, arba 
Bagočius, sutiktų garsinti 
bolševizmą be jokio atlygini
mo?! Arba lietuviški probaš- 
čiai, tie kiauri pinigų maišai, 
paliko Dievui maldas ir para- 
pijonus šėtono spėkai, o patys 
visu dvasišku įkarščiu išsijuo
sę garsina bolševizmą.

Jeigu jūs paklaustumėt pas 
kytriausį, jų vadą, sakysime, 
pas Grigaitį, kun. Prunskį ar
ba pas kun. Urbanavičių, ko
kios galybės jie genami be jo
kio atsikvėpimo garsina bolše
vizmo, tai, vietoj atsakymo, jie 
jus išvadintų visais jiems ži
nomais būdvardžiais, kad jūs 
nemokate atskirti garsinimų 
nuo prakeikimų. Nežiūrint, 
kaip jie besididžiuotų savo iš- 
minčia, o betgi jie nesupranta, 
kad jų keiksmai tiek kenkia 
bolševizmui, kaip vanduo žu
vim.

Jeigu jūs, gerbiami priete- 
liai, atydžiai prisižiūrėsite pro- 
nacių strąksėjimui, tai jūs pa
matysit, kad jie lieja prakaitą, 
dėdami paskutines pastangas, 
prigirdyt žuvis ežere. Kad pro- 
nacių keiksmai, siunčiami bol
ševizmo adresu, išeina bolševiz
mui ant naudos, tai liudija tas 
faktas, kad dabartiniu laiku 
nėra žmogaus pasaulyje, kuris 
nežinotų apie bolševizmą. Net 
kunigų gaspadinės apie bolše
vizmą geriau nusimano, ne 
kaip patys kunigai. Mat, ku
riuos žmones negali pasiekti 
patys bolševikai su savo agita
cija, tai tuos pasiekia pronaciai 
ir jų tarpe išgarsina bolševiz
mą.

žinoma, pronaciai bolševizmą 
garsina piktais norais, bjaurio
mis priemonėmis, labai “moks
liškais” suktais melais, bet bol
ševizmui tas tiek pakenkia,

kiek arui kenktų prieš jį sukel
ta žvirblių vaina.

Dabartiniu laiku tikslą pa
siekti, kad ir tokiem kytruo- 
liam kaip pronaciai, nėra 
menkniekis.

Tai kame gi priežastis, kad 
pronaciai yra priversti tokiu 
stropumu garsinti bolševizmą? 
Šitą misteriją jum gali išaiš
kinti tik jūsų Paulius, o niekas 
kitas. Yra sakoma: Ką Dievas 
nori nubausti, tam protą ati
ma. šiai pasakai jūsų Paulius 
netiki. Jeigu tas būtų tiesa, tai 
Dievas jau senai būtų atėmęs 
protą .kunigam už apgaudinėji
mą parapijonų. Bet kad bolše
vizmas savo priešams atėmė 
protą, tai to niekas nepajėgs 
užginčyt.

Kuriem pronacių reikalai ne
apeina, gali turėti smagaus 
juoko, žiūrėdami į nelaiminguo
sius, kaip jie, bolševizmo mirti
nai išgąždinti, nežino nei kur 
pulti, nei ką veikti. Rėkia, bė
ga, .klumpa, keliasi ir vėl 'bėga,.^ 
garsindami bolševizmą, rodosi, 
kad be pronacių garsinimo bol
ševizmas turėtų išnykti! Bet 
jūsų Paulius nemato jokio juo
ko. Ar gali doras žmogus juok
tis, matydamas tokius pravor- 
nus vyrus, kaip viršuje pami
nėti, pakinkytus į bolševizmo 
vežimą, kurį jie bus priversti 
traukti iki paskutiniam atsi
kvėpimui. Tai baisi nelaimė jū
sų Pauliaus pronaciam. Juo jie 
bolševizmą daugiau keikia, 
daugiau garsina, juo bolševiz
mui geriau sekasi. Pirmiau, ka
da mažiau keikė, tai ir Raudo
noji Armija mažiau pasisekimų 
turėjo. O dabar, kai pronaciai 
keiksmus padidino, tai raudon
armiečiai hitlerininkus kerta, 
kaip piktą pavietrę, šluoja, 
kaip vėtra sausus lapus! Di
džiausias upes, kaip greitai pri
eina, taip greitai pereina, ne
sustoja nei kelnių pasiraityti. 
Ana ve, tokį tvirtovišką mies
tą Odessa, taip baisiai hitleri
ninkų apdrūtintą, kiek tik jų 
protas sumanė, taip, .kaip švilp
te nušvilpė!

Biedni pronaciai. Jie savo 
keiksmais ir melais taip puikiai 
išgarsino bolševizmą, kad net 
Amerikos ir Anglijos generolai 
prašosi Maskvos pavelinimo 
studijuoti Raudonosios Armijos 
karines metodas. Nutraukti 
bolševizmo garsinimą prona
ciam dabar jau neliko jokios 
galimybės. Kaipgi jie gali ne
garsinti, kuomet bolševizmas 
pasistatęs .kuolą Grigaičiui ant 
plikes ir tašo sau švilpauda
mas !

Paulius jau ne sykį perser
gėjo pronacių generolus, kad 
su bolševizmu reikia būti at
sargiem, nes bolševizmas toks 
tvarinys, su kuriuom imtynės 
neapsimoka. Bet jie Pauliaus 
pasargų nepaklausė, rietė nosį, 
norėjo parodyti svietui savo 
galybę, manė, kad Paulius 
apie bolševizmą tik tiek nusi
mano, kiek Grigaitis.
Vorai tinklą audė, tiesė, 
Manė pagaut erdvės arą. 
Ne pavieniai ir ne dviese, 
Didžiais pulkais darbą varė.
“Ponai vorai, skubiai dirbkim, 
“Juo plačiau tinklą užtieskim 
“Arą tikrai mes pagausim;
“Mėsą ėsim, kaulus graušim.” 
Aras skrisdamas pro šalį, 
Sparnais orą subangavo.
Tinklas trūko. Vorai manė, 
Kad perkūnas juos užgavo!

Paulius.

mažesniu anglių kiekiu, ne
gu jiems reikia.

Kieto Kuro Administra
cija taip pat ragina varto
tojus užbaigti pildyti “var
totojų deklaracijas” dabar 
ir sugrąžinti jas vietiniam 
anglių prekiautojui, bet ne 
SFA (Solid Fuels Adminis
tration).

Du Melagiai
Šiaurių Poliaus Tyrėjas: 

“Keliaudami, mes užėjome 
tokių šaltų vietų, jog de
gančios žvakės liepsna su
šalo ir mes negalėjome jos 
užpūsti.”

Pietų Poliaus Tyrėjas: 
“Tai niekis. Mūsų kelionė
je, mes tokių vietų radome, 
kur, kalbant, žodžiai ledo 
šmoteliais iš burnos birda
vo ir mums reikėjo skaura- 
doj juos kepint, kad patirt,
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'trejas Puslapis

Nauju Keliu -- Sena Kryptimi

Karščiausia Padėka Amerikos Lietuviams' A

LAIŠKAI
Sveikas Brolau, Sesuo, 
Amerikos Lietuvi!

Pirmiausia leiskite Jums 
išreikšti nuoširdų lietuvišką 
ačių už dovanas, kurias tei- 
kėtės mums prisiųsti. Dide
lis džiaugsmas pripildė lie
tuviškosios divizijos karių 
širdis, kada asmeniškai pa
tyrėme, kad mūsų užjūrio 
broliai mus nepamiršta ir 
net gyvu pavyzdžiu įrodė 
savo tautinį prisirišimą. 
Brangus skaitytojau, nega
lima išreikšti visų tų per
gyvenimų bei jausmų, ri
šančių tautinio broliškumo 
saitais, mus, lietuvius, ko
vojančius Raudonosios Ar
mijos eilėse iš vienos pusės 
ir užjūrio brolius iš kitos.

Tamstai žinoma, kad jau 
daug laiko, kaip mes veda
me aršią kovą prieš grobuo
niškus karo sukėlėjus vokie
čius - okupantus. Įvairiuose 
frontuose mums teko susi
durti su plėšikiška vokiečių 
kariuomene ir tenka pasa
kyti, kad gėdos savo tautai 
mes nepadarėme, nei vienos 
pėdos žemės neatidavėme 
vokiečiams o k u p antams. 
1943 metų liepos 5-tą die
ną vokiečių-fašistų kariuo
menė vykdė didelį puolimą, 
kuris palietė ir mūsų divi
zijos gynybos barą. Mes, 
lietuviai, suprasdami amži
ną istorinį Lietuvos priešą, 
ne tik kad atrėmėme visas 
atakas, bet dar patys perė
jome į kontr-puolimą ir iki 
šiol persekiojame .ir stumia- 
mės į priekį. Jau arti esa
me prie žaliųjų sodų ir pie
vų krašto, savo brangiosios 
Lietuvos. Mes pripildyti 
ryžtumo tęsti kovą iki pa
skutinės pergalės ir kovoti 
taip, kaip kovojo mūsų bo
čiai Gediminas, Kęstutis, 
Vytautas ir kt.

Aišku, kaip diena, kad 
galas vokiečių okupantų ar
tėja. Istorija Žalgirio 
(1410 m.) bus pakartota.

Sunku aprašyti apie tuos 
žiaurumus, kuriuos lietu
viams teko patirti šio bai
saus karo metu. Tūkstan
čiai jaunuolių yra išvežti iš 
Lietuvos į Vokietijos vergo
vę, tūkstančiai sukišti į ka
lėjimus, tūkstančiai sušau
dyti. Nėra kito kelio, kaip 
tik sukaupti dar daugiau e- 
nergijos dėl galutino su
triuškinimo vokiečių oku

pantų armijos. Patikinu, 
brangus skaitytojau, kad 
mes lietuviai, tėvynės išva
davimo uždavinį išpildysim 
garbingai iki galo. Prašome 
rašyti man lietuviškosios 
divizijos adresu. Atsaky
mus duosiu kiekvienu atve
ju. Likit sveiki, labų dienų 
bendradarbiams ir pažįsta
miems lietuviams!

Su pagarba,
Džiautas Kazys, 

Medicinos leitenantas.
26. 12. 43.

Mieli Draugai!
Su dideliu malonumu ga

vau jūsų dovanas. Nors 
mes esam aprūpinti viskuo, 
kas tik reikalinga kariškiui, 
dovanėlių gavimas visuo
met sukelia tarp mūs didelį 
džiaugsmą; o ypač brangu, 
kad šie daikteliai perplaukė 
jūras — parėjo iš tolimos 
Amerikos, iš mūsų tolimų 
brolių lietuvių. Matyt, kad 
vandenynas ne visuomet at
skiria žmones, kaip ir ne
atskyrė didžiausias tautas, 
sujungtas aršiausių žmoni

Gavome glėbį laiškų nuo lietu viii iš Sovietų Są
jungos, dėkavojančiu amerikiečiams lietuviams 
už dovanas. Vieni tą laiškų adresuoti asmenims, 
kurie sudarė ir pasiuntė nuo savęs pundelius. 
Tuos persiunčiame tiems draugams. Kiti yra 
abelna padėka už dovanas, gautas nuo amerikie
čių. Jų kelis čionai talpiname. Lai šitie nuoširdūs, 
šilti laiškai paakstina mus visus prie dar didesnių 
pastangų aukoti ir rinkti dovanas mūsų broliams 
ir sesutėms už plačiųjų jūrų.
jos priešų — hitlerininkų 
— sunaikinimui. Kad hitle
rininkai iš tikrųjų — ne 
žmonės, mes žinom ,ne iš 
laikraščių, nes būdami įvai
riuose frontuose ir išlais
vintose vietovėse, mes savo 
akimis matėme sudegintus 
kaimus, savo ausimis gir
dėjome valstiečių pasakoji
mus apie sušaudytus kul
kosvaidžiais piliečius, sene
lius ir vaikus, apie visas 
nežmoniškas liaudies kan
čias ir vokiečių pasityčioji
mus. Kiek mus pasitiko mo
terų su vaikais, kurie rizi
kuodami savo gyvybe iš
spruko iš vokiečių, kada tie 
valydavo juos, atsitraukda
mi, iš gryčių į koncentraci
jos stovyklas! Šias stovyk
las gyventojai pakankamai 
matė 1(941 metais, ir žino, 
ką tai reiškia gyvent be 
stogo, badauti ir mirti.

Dėl viso to mes galime 
jus užtikrinti, kad savo jė
gų ir gyvybės negailėsime, 
kaip ir negailėjome iki šiol, 
kol neišvysim vokiečius gro
bikus ir banditus, kol neiš- 
naikinsim hitlerininkus, kol 
neatvaduosim mūsų bran
gią Lietuvą, prie kurios jau 
esame arti ir jaučiam jos 
vėjelį.

Keletą žodžių apie save: 
esu pulko gydytojas, kas
dien beveik matau ir teikiu 
pagelbą sužeistiems — vo
kiečių kulkų ir sviedinių. 
Lietuvoj man teko palikti 
visą, — ir turtą ir beveik 
visą šeimą — seną tėvą, 
motiną, brolį ir seserį. Apie 
jų likimą aš bijau ir mąsty
ti.

Mūsų junginyj gyvename 
gerai, žygiavimas į priekį 
mums padeda pernešti 
fronto sunkumus.

Taigi baigiu, išreikšda
mas padėką jums ir visiems 
broliams lietuviams ir ame
rikiečiams, kurie užjaučia, 
padeda ir dalyvauja mūsų 
bendroj, didelėj kovoj.
Su draugiškais linkėjimais 

Medicinos tarnybos 
kapitonas

M. M. šeinbergas.

1943. XII. 26. 
Mielieji Draugai!

Nuoširdžiai dėkoju už 
gautą dovaną. Tegul ši do
vanėlė ir ryšys per laiškus 
sustiprins mūsų jėgas ben
droj kovoj prieš vokiškąjį 
fašizmą.

Jau du metai kaip aš 
kaujuos žūt-būtinėj kovoj 
lietuviškuose Raudonosios 
Armijos daliniuose už lais
vę Tarybų Sąjungos, už lai
svę mūsų brangios Tarybų 
Lietuvos.

Mano rankose baisus gin
klas, kurio bijosi vokiečių 
tankai. Nei vienas fašistų 
tankas dar neperėjo mano 
ginamo rubežiaus. Ir nieka
da nepraeis! Atmintinos 
liepos mėnesio 1943 metų

dienos prie Oriolo miesto. 
Vokiečių vasaros puolimas 
nepavyko. Mano padalinio 
vyrai neatsitraukė nė žing
snio. Šimtai vokiečių lavo
nų ir tankų sudaužytų ma
no padalinio vyrų paliko 
gulėti Oriolo laukuose. Iš 
gynybos mes perėjome į 
puolimą ir nuvijome vokie
čių šunis į vakarus. Ir da
bar kas kart toliau ir to
liau vi j ame juos į vakarus, 
besiartindami į brangiąją 
tėvynę. Ji jau netoli. Kova 
dar sunki prieš akis. Bet 
bendri Raudonosios Armi
jos ir Amerikos ir Anglijos 
kariuomenių smūgiai su
triuškins prakeiktą priešą 
ir išlaisvins pasaulį iš faši
stų vergovės.

Rašau iš pirmųjų fronto 
linijų, todėl atleiskit už po- 
pierį ir paišelį.

Perduokit linkėjimų ki
tiems užjūrio draugams.

Viso gero!
Leitenant. Vyt. Stasiūnas. 

Veikiančioji Armija. 
Polevaja poetą, 68573-č.

Brangūs Amerikos 
lietuviai!

Visų pirma dėkoju jums 
už jūsų atsiųstas dovanas, 
kurias gavau nuo jūsų siau
rame žiemos apkasėlyj, 
triuškindamas tą prakeiktą
jį priešą, kuris yra užgro
bęs mūsų gimtąjį kraštą, 
atskyręs mus nuo savos šei
mos, nuo tėvo, motinos, ir 
brolių-seserų. Netoli ta va
landa, kada bus sutriuškin
tos eilės vokiškųjų bandų ir 
vėl bus atvaduota mūsų ta
rybinė Lietuva.

Aš, kaip artilerijos kari
ninkas, su savo' padaliniu 
esu nemaža sunaikinęs prie
šo jėgos ir visokių ugnies 
taškų, kovoju ir kovosiu dėl 
savo Tarybinės Lietuvos ir 
esu tikras, kad neturėsiu 
gėdos prieš savo Lietuvos 
lietuvius, taip pat ir Ame
rikos lietuvius, kada susi
tiksiu gimtinės laukuose.

Brangūs Amerikos lietu
viai! Aš esu senas artileri

jos tarnautojas, tarnavęs 
dar prie smetoninės fašisti
nės valdžios, ištarnavęs”'j o- 
je devynius metus. Bet ten 
turėjau galimybės pasiekti 
tik puskarininkio laipsnį, 
vargau tik dėl to, kad galė
čiau pragyventi, už duonos 
kąsnį. Dabar aš išaugau iki 
leitenanto laipsnio ir apdo
vanotas Tėvynės karo ant
rojo laipsnio ordenu, dirbu 
baterijos vado pareigose.

Brangieji, dar kartą dė
koju jums už jūsų atsiųstas 
dovanas, ir kviečiu jus kaip 
lietuvius, neužimiršti mūsų 
karių — atsiųsti mums laiš
kutį, kuris pradžiugina ka
rį kovos lauke.

Viso gero:
Zimaitis Antanas.

27 gruodžio, 1943 m.
Brangieji,
Širdingai dėkoju už dova

nas, kurios suteikė didelį 
džiaugsmą todėl, kad junti, 
kai už tolimų jūrių marių 
galvoja apie tave ir rūpina
si.

Kariaujam su vokiškais 
fašistais ir stumiam į va
karus. Pasigirsiu, kad Lie
tuva netoli ir greit jai ateis 
laisvės valandos. Mūsų tau
tiškas junginys sumušė ne 
vieną tūkstantį vokiškųjų 
plėšikų.

Su pagarba,
Petras H. Z. 

1943. 12. 26.

Riteriu SunŲ 
Ainiams

Juodasparniai vėjai 
skrenda —

Stepėje baugu.
Juodvarniai sparnus 

galanda,
Ašmenis nagų.
Kažkur teka žalias 

Reinas,
Pilys ant kalnų...
Tu ramios nerasi 

vietos —
Riterių šunų.
Tau mirties drobulę 

storą
Kloja sutema...
Nepriims — tavęs nenori 
Žemė svetima.
Vėtros nesiliaus tau 

krykštę,
Kol diena išauš.
Tarsi žolę tą pernykštę 
Plaukus tavo šiauš. ,
Tu ramios nerasi vietos— 
Žemė nepriglaus.
Žvarbios darganos ir 

lietūs
Kaulus tavo plaus.. 
Karo laukas atsimainęs 
Lauks taikių dienų.
Būk tu paskutinis ainis 
Riterių šunų.

Salomėja Neris.

Salomėja Nėris

Rugsėjo saulė auksiniais 
spinduliais nudažė mišką, o 
melsvai žalsvas dangus at
rodė ramus ir aukštas...

Praviros vagonų durys 
užsikimšusios kovotojais. 
Visi stebi naujai prava
žiuojamas vietas. Po dau
gelio dienų, praleistų Oriolo 
stepėse, miškuotos vietos 
atrodo kažkaip nepaprastai.

Besigėrint gražiomis apy
linkėmis, laikas nepaprastai 
greitai prabėga.

— Maskva, Maskva! — 
staiga sušunka vienas kovo
tojas, išvydęs žėrinčius va
karo saulės spinduliuose 
Maskvos bokštus.

Bet traukinys aplenkia 
Maskvą.

Saulė, sublizgėjusi Mas
kvos bokštų viršūnėse, pasi
slepia už didelio, sunkaus 
debesio, snaudžiančio vaka
riniame dangaus pakrašty
je.

Tačiau kovotojai dar te
bestovi duryse, lyg norėda
mi greičiau nuvykti į vaka
rus, kad greičiau išvystų 
brangiąją Lietuvą, ko grei
čiau išvaduotų ją iš rudųjų 
plėšikų nagų... .

Išaušo ūkanotas rudens 
rytas. Pirmieji pabudę ko
votojai teiraujasi-pas gy
ventojus, kokios esama sto
ties.

— Čia ir oras maloniau 
kvepia, lyg gimtojoj Lietu
voj, — sako svajingasis 
Pranas, kilęs iš Dzūkijos a- 
pylinkių.

Iš tikrųjų, čia gamta 
daug kuo primena Lietuvos 
gamtą. Aplinkui snaudžia 
miškai, nuolat švysčiodami 
žaliais pasėlių plotais. Ret
karčiais prieš akis atsisklei
džia melsvo ežero platybės, 
arba tarp kalvų vingiuoja 
upelis.

Vėjas, lyg'didelę palapi
nę, suplėšo rudens rūką. Ir 
debesys taip lengvai plau
kia — vis iš vakarų — lyg 
skubėdami pasitikti grįž
tančių brolių..;

Nebetoli N. miesto krau
stomos iš traukinio. Gele
žinkeliečiai, sužinoję, kad 
atvyko lietuviai, nepapras
tai maloniai sutinka. Klau
sinėja apie kovas fronte. 
Pasirodo, ir čia daugelis* y- 
ra girdėję apie mūsų žygius 
Oriolo srityje.

— Dabar ir čia greit pra
gins vokietį. Lietuviai pui
kiai kaujasi, — sako pagy
venęs geležinkelietis.

Mažame kaimelyje skam
ba lietuviška daina. Gyven
tojai nustebę klausosi jiems 
negirdėtos melodijos. Suži
noję, kad tai savi, vaišina, 
kuo galėdami, o senutės lai
mina į žygį:

— Muškite, vaikeliai, tuos 
prakeiktus priešus ir sveiki 
grįžkite namo. — Tai s be
veik kiekviename kaime 
girdimi žodžiai.

Kelias vingiuoja tarp 
kalvų ir miškelių. Naktį ge
rokai palijo, dėl to kelias 
gana sunkiai išvažiuojamas.

Čia kiekvienas stengiasi 
vienas kitam padėti, kad tik 
nesusitrukdytų žygis. Žy
gis, kurio nekantriai laukia 
pavergtieji broliai ir visa 
tarybų šalis.

Mūsų kovotojai žino ko
vos įstatymą — draugui pa
dėk. Ir visuomet jį vykdo. 
Jo reikšmę jie išbandė ank
styvesnėse kovose, kai už
pustytais keliais po keletą 
kilometrų ant pečių nešė 
šaudmenis, maistą arba su
žeistuosius. , Tai išugdė ir 
sustiprino jų vieningumą 
ir pasiryžimą, į kurį sudu
žo visi vokiečių puolimai.

Tamsi rudens naktis. Lau
ke per žingsnį nieko nema

tyti. Tik vakaruose žybčioja 
artilerijos šūvių pašvaistės, 
arba švaistos po juodą dan
gų sidabriniai prožektorių 
kardai.

Šaltas vėjas įkyriai 
skverbiasi pro pilkas mili
nes, gaivina šiurkščius ko
votojų veidus. Nuovargis 
merkia akis, ir kojos tokios 
sunkios, tačiau kiekvienas 
stengiasi neatsilikti nuo 
draugų ir pagal nuojautą 
laikosi savo gretos.

Retkarčiais žemę sudre
bina artilerijos šūvis, ir 
miškas toli nuneša jo aidą.

Pagaliau nakties tamsa 
išblunka, ir rytuose vis aiš
kiau švinta aušra.

Vora pasuka iš kelio, ir 
po valandėlės miške tegir
dėti patrulių žingsniai ir 
miegančių draugų knarki
mas...

Fronte kiekviena minutė 
brangi. Dėl to kovotojai ko 
mažiausiai laiko gaišta mie
gui. Po trumpo poilsio pra
sideda darbas.

Tarp aukštų kalvų ir miš
kelių dažnai nuaidi skardus 
“valio”. Tai jaunieji kovo
tojai atakuoja priešą. Kito
je vietoje šaulių būrys blo
kuoja priešo ugniavietę, 
trukdama slinkti pirmyn. 
Pionieriai atsargiai, bet 
prityrusiai ir vikriai išmi
nuoja minų laukus, automa
tininkai nepastebėti iš
šliaužia į priešo užnugarį ir

naikina jo ugniavietes.
Per upę bematant misi-, 

tiesia tiltas, ir puolantieji 
atsiduria kitame upės kran
te. Greit persikelia mino
svaidžiai, artilerija, tankai. 
Puolantieji n e s u 1 aikoma 
banga veržiasi pirmyn. 
Priešas apsupamas ir nai
kinamas.

Pelkėto miško viduryje 
per dieną stuksi kirviai.ir 
skamba piūklai. Priėjęs ar
čiau pamatai lyg didžiulį 
skruzdėlyną. Nenutrūksta
ma virtine eina vyrai, neš
dami glėbius šakų, kartis ir 
net apystorius rąstus. Pio
nieriams vadovaujant, visa 
ta medžiaga tvarkingai ri
kiuojasi į eilę, ir vietoje 
pelkėto keliuko išsitiesia 
platus ir lygus kelias. Ne
trukus čia praskubės tan
kai, artilerija, automašinos, 
sunkiai prikrautos šaudme
nų, maisto ir kitos karinės 
mantos.

Naktis fronte ne miegui 
skirta. Naktį čia kiekvienas 
krūmelis turi akis ir ausis. 
Tai mūsų kovotojai eina 
žvalgyti, paimti “liežuvio.” 
Jie puikiai orientuojasi 
vietoje. Kiekvienas stengia
si uždavinį ko geriau įvyk
dyti.

— Lietuviams gėdos ne
padarysime, sako kovotojai, 
neseniai atvykę į mūsų da
linius iš įvairių Tarybų Są
jungos kraštų.

Taip gyvena ir dirba mū
sų tautinių dalinių kovoto
jai, pradėję didįjį žygį į 
Lietuvą. St. Kymantas.

BOSTON, MASS.
Kardinolo Mirtis ir Spauda
Balandžio 22 d. 6 vai. po 

pietų mirė kardinolas William 
O’Connell. Ant rytojaus, sek
madienio laidoj, Bostono di
džiuliai laikraščiai nebeturėjo 
pirmos vietos pasaulinio karo 
žinioms, — veik visi puslapiai 
buvo užpildyti apie mirusį kar
dinolą, 84 metų amžiaus senį. 
Jį padarė neapsakomu herojų, 
vadu visame kame. To nega
na. Kardinolas buvo visą sa
vaitę pašarvotas Bostono šven
to Kryžiaus katedroje, tai kas
dieną laikraščiai buvo užpil
dyti apie nepaprastas mišias 
ir prailgintas pamaldas. Pa
veikslų irgi netrūko. O jau pa
laidojimo dienoje, balandžio 
28 d., tai, kaip spauda paduo
da, buvę suvažiavę kunigų iš 
visos šalies apie 2500! O Bos
tono komercinė spauda, tai 
tiesiog lenktynes darė, be- 
spausdindama paveikslus tų 
ceremonijų palaidojimo kardi
nolo. Net katalikai darbininkai 
žmonės piktinosi: Juk jis 
aukšta šventenybė buvo, o taip 
daug ir dar nepaprastų maldų 
reikia! Visi taipgi žino, kad 
kardinolas buvo nepaprastas 
saumylis ir didelis kapitalistas. 
Jo palaikų karstas kaštavo 
daugiau $40,000. Arba, kokis 
dvaras ir palociai buvo, kur jis 
gyveno! Palaidotas puošnioje 
koplyčioje. Mat, jis nenorėjo 
maišytis tarp viso svieto pa
prastose kapinėse.

Blaiviai pažvelgus, mes at
randame, kad kardinolas tuos 
turtus įgijo daugiausiai iš ka
talikiški b krikščioniškos religi
jos. Sakoma, mokėjęs ir svie
tišku biznierium būti, nes įves
dindavęs daug savo pinigų į 
pramonės šėrus. Puikiausiuose 
palociuose iš keliolikos rūmų 
gyveno. Ir tas neva pavyzdin
gas pilietis nei taksų nemokė
jo į municipalį iždą per visą 
savo gyvenimą, taip, kaip visos 
klebonijos nemoka taksų.

Tik keletas metų atgal įvy
kęs Malden kapinėse inciden
tas, stebūklingas juodžemis, 
pagydantis koliekus, davė 
daug pelno. Tamsūs žmonės 
po kelius bušelius į savaitę su
mesdavo sidabrinių, kol svie
tiška valdžia nesulaikė!

Sakoma, kad O’Connell bu
vo gabus dvasiškas tikėjimo 
vadas. Bet žingeidu paklausti 
tip jo garbintojų, ar jis išaiški-

no nors vieną Biblijos pinklę?
Paimkim, kad ir Jėzaus 

Kristaus kilmės lentelę. Mate- 
ušo evangelija išveda Juozapą 
iš Dovydo, siekia net Abra
omo, pasakiškų žydų bočius. 
Lukošius siekia net Adomo. Ir 
abu evangelistai taip naivūs, 
kad nepastebi dargi, kad jei
gu Juozapas ir būtų buvęs ka
raliaus Dovydo giminės, tai Jė
zus * visgi nebūtų karališko 
kraujo, nes Juozapas ne tėvas 
Jėzui. Taipgi reikia pažymėti, 
kad Lukošiaus paduodamoji 
Jėzaus kilmės lentelė visiškai 
skiriasi nuo Mateušo patiektos 
lentelės, net Kristaus seneliu 
vienas daro Jokūbą, o kitas 
Elį. Blogai dievas įkvėpė evan
gelistus, kad taip prieštarau
jančiai parašė.

Bet nepaprastasis tikėjimo 
vadas, kardinolas O’Connell, 
taip pat užsimerkė ir sakė, 
kad Biblija yra šventas raštas. 
Pažiūrėkime į Biblijos garbin
tojų darbus. Papa -Urbonas 
VIII šventoje taryboje su kar
dinolais buvo pripažinę, kad 
mokslas apie žemės judėjimą 
yra erezija, bedievybė ir prie
šingas šv. paštui, ir 70 metų, 
amž. turintį Galilėjų keturis 
mėnesius išlaikė kalėjime, kan
kino tardymais. Paskui jam 
pasiūlė pasirinkti: atsižadėti 
savo mokslo ar MIRTI. 22 bir
želio, 1633 m., Galilėjų, aprė
dytą atgailos rūbais, atvedė į 
bažnyčią Santa Marija Sopra 
Minerva, privertė atsiklaupti, 
ir papos ir kardinolų akyvaiz- 
dojel atsižadėti ir prakeikti sa
vo ųiokslą! Be to, jį privertė 
3 gietus kasdien kalbėti po 7 
atgailos psalmes. Mat, iki 
Newtono ir Galilėjaus laikų 
svietas nežinojo, kad žemė su
kasi aplink saulę, nes Biblija 
tikina, kad saulė sukasi aplink 
žemę.

Taip pasielgė su Galilėjum. 
Bet kitiems dar blogiau atsiė
jo nukentėti, kiti už savo 
mokslą buvo pasiųsti ant lau
žo. Todėl tokių dvasiškų vadų 
įsigalėjimo reikia saugotis, 
juos reikia dėti ant to paties 
lygmens su kitais žmonėmis, 
o ne pageidauti, kad geresnį 
paskirtų kas. < N

Negalima nepriminti, kad 
Ispanijos frankoniška spauda 
pirmoje vietoje atžymėjo 
O’Connell mirtį.

D. J.
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Hartford, Conn.
Gražiai Parėmė Lietuvos 

Žmones

(Tąsa)

— Tu paklausk Helę—ji papasakos... 
Ir koks nelaimingas likimas mane čia 
atvijo!

Adomas žvėriškai įbedė į ją akis.
— Ko žiūri? Gal brolį dabar karia, o 

tu, kaip šuo, juos saugoji, kad kas nors 
netyčia neįsmeigtų peilio į grafo žar
nas... Prakeiktas bernas!—ji pastūmė 
jį ir išbėgo į priemenę.

Adomas, Pranciškos žodžių užnuody
tas, šiurkščiai žadino dukterį.

plačiapetis valstietis.
• — Sveiki, šeimininkai!

Ščabelis paspaudė Jadvygai ranką.
— Tai Eutichijus Sačokas iš Sosnov- 

kos, — tarė jis galva mostelėjęs į vals-

DEŠIMTASIS SKYRIUS
Trise vandentraukyje jaudindamiesi 

ir virpėdami klausėsi, kaip dažnėja šū
viai. Štai jau prie stoties supyškėjo. To
je augančioje garsų audroje buvo jau
čiama žiauri kova. Andriejus sustingo, 
rankas prie krūtinės prispaudęs.

— Kodėl jie mus čia paliko? Kur ma
tyta, kad aš stovėčiau ir laukčiau, kieno 
bus viršus? Pasak jų, aš niekam netin
kamas? — karčiai pasakė jis.

Šalia stovėjusi Jadvyka prisitraukė jį 
prie savęs ir motiniškai ramino.

— Kas gi daryti? Mums liepė čia pa
silikti.

Olesė tylėjo. Kieme pasigirdo bal
sai ir, kaip Andriejui atrodė, arklio 
prunkštimas. Olesė sugriebė Ptachą už 
peties.

— Andriejau, kas tai?
Ptacha sustingo. “O kas, jeigu lenkai? 

Tada viskas žuvę,” — jausdamasis, kaip 
suspaudė širdį, galvojo jis.

Į duris pasibeldė. Andriejus, suklupęs 
ant taburetės, šoko prie durų. Čia 
grindų gulėjo kirvis. •

— Grigorijau Michailovičiau! Tai 
Ščabelis. Atidaryk!

— A, Ščabelis! — džiaugsmingai
šuko Olesė ir taip pat puolė prie durų.

— Kas toks? — sulaikė ją Andriejus.
— Tai mūsiškiai... Aš tuoj atidary

siu.30— Ir ji jau atkabinėjo kablius.
— Na, štai ir aš, — tarė kažkoks 

aukštas, nematomas žmogus.
— O mūsiškiai jau išėjo, — prikišo 

Olesė.
— Girdime! Pavėlavome — su chol- 

mianiškiais vis derėjomės. Jie pas Mo- 
gelnickį žygūnus norėjo siųsti. Girdi, 
neliesk mūsų, ir mes tavęs neliesime. 
Kol juos palenkėme, laikas praėjo.... 
Pašviesk, Olese, ar ką, — ir Ščabelis 
įbrėžė degtuką.

Akimirksniu jis pamatė Andriejų.
— Kas čia toks? — nepasitikėdamas 

’paklausė jis.
— Tai Andriejus, — Olesė kažkodėl 

sumišo. — Jį čia tėvas paliko.1
Paskui Ščabelį į kambarį įėjo žemas,

ant

as,

su-

Springfield, III

folvarka. v

Sačoka. 
ir žengsi

Olesė pastatė uždegtą lempą ant stalo 
ir paskubėjo uždengti langą.

— Su mumis penkiasdešimt sosnov- 
kiečių ir Jpie trisdešimt cholmianiškių. 
Dabar jiems šautuvų reikia, — tarė Šča
belis.

Jadvyga pasivedė jį į šalį.
— Draugas Rajevskis sakė, kad šovi

nius jie sumes jums pakelėje arti upelio. 
Jis pavedė perduoti jums, kad jūs savo 
dalinį vestumėte į Mogelnickių sodybą. 
Šitaip bus sulaikyta dalis legionininkų, 
kol mūsiškiai užims miestą. O jūs pir
miausia pamėginkite užimti 
Ten stovi vokiečių arkliai...

Ščabelis greitai atsigręžė į
— Tuoj paimsime šautuvus

me į folvarka. Pasakyk savo vyrams, jog 
ten gerų žirgų rasime...

— Čia tai reikalas! — nudžiugo Sačo
kas. — Kažkas mano žirgai pradėjo 
šlubčioti, ir porelė man būtų kaip tik...

— Na, gerai, gerai; Einame. Ar girdi, 
kas dedasi mieste? Pliaukšti dabar nėra 
kada.

Jie išėjo į kiemą, kur jų laukė valstie
čiai. Ptacha ryžtingai pasakė Jadvygai:

— Aš eisiu su jais!
— Kaip norite? O jūsų rankos? ... — 

sutriko Jadvyga.
— O mes vienos pasiliksime? Geras 

gynėjas! Aš taip pat eisiu. Viena jokiu 
būdu neliksiu! — šoko Olesė.

— Tada ir man reikia išeiti, — tyliai 
tarė Jadvyga.

— Tai ir eisime visi drauge. Liktis 
nenoriu, man Čia baisu, — užsispyrė 
Olesė.

— Kur gi tu eisi? Ten karas, — tarė 
susigėdęs Andriejus.

— Na, tai kas! Su Jadvyga Bogda
novna pasiimsim tą krepšį su tvarsčiais 
ir pagelbėsim, jei kurį nors sužeis.

Andriejus nežinojo, ką atsakyti.
— O ką man Grigorijus Ivanovičius 

pasakys?
— Kodėl tau? Aš pati jam atsakysiu! 

Einame, Jadvyga Bogdanovna.
Rajevskienė jau užsivilko apsiaustą.
— Olese, atraišiok man dešinę ranką, 

— paprašė Andriejus.
— Kaip tai atraišiok? Ji visa nupliky

ta ...
— Tu man du pirštus, štai, šituos, at- 

narpliok, kad galėčiau spyną traukioti.
— Nenarpliosiu—ten tiktai gyva mė

sa.. .

Bendras pundelių komitetas 
turėjo labai pasekmingą pa
rengimą balandžio' 23 d., Lais
vės Choro salėje. Visas pelnas 
nuo parengimo buvo skirtas 
dėl Lietuvos kovotojų ir jų 
vaikučių Tarybų Sąjungoje. 
Atrodo, kad pas lietuvius yra 
gražaus supratimo, kas reika
lingas ir vertas paramos,* to
dėl daug lietuvių širdingai pa
rėmė,- laikui atėjus. O dabar 
jau yra tas laikas, kada mes 
visi turime ištiesti savo broliš
ką 'ranką dėl mūsų brolių ir 
seserų, hitlerininkų nukankin
tų ir tų, kurie kovoja dėl Lie
tuvos laisvės. Kožnas vienas 
padorus lietuvis neužsimerks 
savo akių ir nepraleis neprisi
dėjęs su auka dėl tų Lietuvos 
karžygių ir jų šeimynų.

Šis parengimas dėl to buvo 
sėkmingas, kad jį gausiai rė
mė progresyviai žmonės su 
aukomis ir dar patys dalyvau
dami parengime. Parengimas 
atnešė $198.86 pelno. Tai vi
si galime pasidžiaugti, kad 
mes taip galėsime paremti Lie
tuvos kovūnus.

Bet tik vien parengimo rė
mimu mūsų žmonės nepasiten
kina. Mūsų moterys, iš Mote
rų Kliubo, irgi gražiai pasi
darbavo. Jos išdalino ir surin- 
ko-sutaisė, lietuvių tarpe, 17 
pundelių dėl Tarybų Sąjungos 
lietuvių ir tie pundeliai jau 
pasiųsti į Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Centrą, Brooklynan. 
Manome, kad suspės išeiti su 
ketvirtu siuntiniu.

Garbė yra tiems žmonėms, 
kurie taip gražiai paremia 
Lietuvos žmones ir tiems, ku
rie ne tik prikalbina kitus 
remti-aukoti, bet ir patys nė 
kiek neatsilieka nuo aukoji
mo. Aš manau, kad mums vi
siems bus didžiausias ir širdin
giausias padėkos žodis nuo

Lietuvos žmonių tada, kada 
mes paskaitysime arba per 
radiją išgirsime, kad Vokieti
jos bestijos fašistai išgrūsti 
laukan iš garbingos Lietuvos. 
Mes tos valandos labai lau
kiam. Lietuvos liaudis irgi 
laukia tos valandos, kada at
žygiuos didžioji Raudonoji 
Armija su lietuvių pulkais 
priešakyje.

Kurie dar nesutaisėte pun
delių, tai galite tą padaryti 
dabar. Ateikite į Laisvės Cho
ro salę. Tenai jūs gausite tam 
tikrų baksiukų dėl tų punde
lių su visomis instrukcijomis, 
ko ir kiek reikia pirkti, kad 
pripildyti vieną tokį pundelį.

žemiau telpa aukos dėl 
aukščiau minėto parengimo.

Pinigais, po vieną dolerį: 
M. Staugaitienė, P. Stukas, V. 
Kazlau.

Daiktais: Hartfordo Drau
gysčių Sąryšis, 5 sv. “šuniu
kų;” J. širvidai, 10 sv. lašinių; 
M. Jenson, 4 sv. bacon; N. 
Ivanauskas, “bušelį” bulvių; 
M. Saliuokienė, pusę “bušelio” 
bulvių, svarą lašinių ir gorčių 
kopūstų; M. Pilky, “kėką”; O. 
Verketienė, kvortą šampano; 
V. Vasill, 2 kvortas grybų ir 
pusę kv. “relish”; O. Ružins- 
kienė, tuz. kiaušinių; M. Rau- 
linaitienė, “kėką” ir kvortą 
“pickles.”

Visiems aukavusiems, taip
gi ir dalyviams, pundelių ko
misija sako širdingą ačiū.

Komisijos narys, W. B.
---------------------------------------------------- O-------------------------

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINĖ) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARSTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

*
NEBŪKITE NERVUOTI

KODĖL KENČIATE
Dėl NevirSkinimo Ir Gesų 

Po Kiekvienu Valgiu?
TAMSONO AIDI SOL tabletu

kai pagelbsti maistą ištirpyti ir su
virškinti. Tamsono Aidisol tabletu
kai taipgi prašalina gazus ir nei- 
tralizuoja rūkštis. Tamsono Aidisol 
tabletukai pagelbėjo tūkstančiams 
žmonių, pagelbės ir jums.

Prisiųskite $1.00 ir persiuntimo 
kaštam 10c, o mes aplaikę, tuojau 
pasiųsime jums per paštą 100 Aidisol 
tabletukų.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

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

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

F. W. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Ar galite nakčia ramiai miegoti? 
Jei ne, tai gal būt, kad jūsų ner
vams stokuoja Mineralų ir Vitaminų. 
Tūkstančiai žmonių kenčia dėl Ner
vingumo. Naktimis nemiega, visada 
jaučiasi pavargę, nuolat bereikalo 
rūpinasi ir trumpa jų atmintis. Mok
slininkų pripažinta, jog viršminėti 
apsireiškimai darosi iš priežasties 
stokos mineralinio maisto — paira 
Nervai. Jų sistemai trūksta Iron, 
Calcium, Potassium, Sodium ir Ma
gnesium; dar gal Vitamino B.

Tokiame atsitikime patartina nau
doti TAMSONO PHOSPHATE tab- 
letukus ir V-B (Vitamino B Com
plex). Tie tabletukai pagelbėjo tūks
tančiams žmonių. Užtikrinta, kad 
jie pagelbės ir jums.

260 Phosphate tabletėlių už $1.00.
100 V-B tabletėlių už 65c.
Už persiuntimą 20c.
Perkantiems abu kartu $1.85.

Vidurių užkietėjimas yra priežastis 
Visokių ligų. Išvengimui tų nelemtų 
ligų yra privalumas ir sutvarkyti 
vidurius. Tamsono Laxative Herb 
Tea yra sutaisyta iš 12 natūralių 
žiedų, šaknelių, žiedelių, žievelių ir 
lapelių. New Yorko miesto sveikatos 
departmentas pripažino, jog Tamso
no Natural Herb Tea yra viena iŠ 
geriausių valymui ir sutvarkymui 
pairusių vidurių. Už pakelį 65c ir 
peršiuritimas 10c. Viso 75c. 2 pake
liai už $1.45. Aplaikę jūsų užsaky
mą ir money-orderį pasiųsime pro
duktus.

THOMSON’S NATURAL FOOD CO.
45.42—41st STREET LONG ISLAND CITY, N. Y.
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MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geri ausiu 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te Busipanžinti.

Kiekvicną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui grupėms. 
Nedėliomis atda
ras nuo 1 valan
dos dieną iki vėlai.
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426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. elevelterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

fru-Ember Fuel Co., Inc. J
496 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. I

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661 *

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

sunkus pristatymas anglies.
Į

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

GREEN STAR BAR & GRILL |
Lietuviškas Kabaretas ±

(Bus daugiau)

MEDUS

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

TIKRAS TAMSONO BIČIŲ 
ŪKĖS MEDUS

rie niekina ir dergia Sovietų 
Raudonąją Armiją ir podraug 
tuos lietuvius, kurie tik prita
ria, kad vokiškasis fašizmas 
bus gal neužilgo sutrėkštas, o 
Lietuva ir dar kas gyvas yra, 
bus paliuosuota. O mes tada 
galėsim laiškais susirašinėti ir 
džiaugtis kartu su Lietuvos 
žmonėmis ir giminėmis. Mano 
giminė nėra iš turčių, o tik 
turinti 19 hektarų žemės skly
pą. Smetoninei valdžiai pa
bėgus pas Hitlerį,. džiaugėsi, 
kad nauja valdžia viską da
ranti į gerą pusę dėl neturtin
gų žmonių Lietuvoj.

NEDALINAMA ATSAKOMYBEGamta motina atgyja 
žiemos ir jau pavasaris pas 
mus. Vaisiniai medžiai žydi, 
kaip tai: slyvos, pyčės, grū- 
šės ir Obelės su vyšniomis ren
giasi žydėti. Jeigu šalnų nebus 
ir nenušaldys vaisių žiedus ar 
kas kitas nepakenks, tai vaisių 
bus. O žmonės to ir nori.

Praeitą metą mes jokių vai
sių neturėjome, žiedai po per-1 
žydėjimo visi nukrito. Per tai 
ir buvo brangūs visokį vaisiai 
ir iki šiam laikui yra brangūs 
— 13-15 centų svaras obuolių. 
O kaip esti geras derlius vai
sių apylinkėj, tai ir pigu esti 
įpirkti, kas neturi savo vaisme
džių prie namų.

Balandžio mėnesio pradžioj, 
pirmą kartą rinko popierą 
mūsų miestas. Surinko 100,000 
tonų senos popieros. Nežinia, 
kada ir vėl paskelbs tokią rin
kimo dieną.

O balandžio 23, 24 ir 25 
dienomis, rinko kenų blekes. 
Tapo surinkta apie 40 tonų to
kių blekių.

Senas laužas geležies bei 
blekių buvo renkama jau per 
keletą kartų. Daug yra žmo
nių, kurie yra duosnūs dėl 
mūsų valdžios tų skrepų ir iš 
širdies duoda ir vėlina, kad 
kuo greičiau fašistus sumuštų. 
Bet tarp tų gerų žmonių esti 
ir negerų. Tai Keleivio ir Nau
jienų skaitytojai. Mat, jie pri
siskaitę melagių Šlamštų, ku-

po
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Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 
nupieštam planus.

Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.
(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či j antams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephoiie Stagg 2-8342

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

kad visados bus patenkinti.

Parė Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EV. 4-8698

r

PIRKITE KARO BONUS

NOTABV 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

Aiiiii i iiim

Darbai anglies kasyklose 
gerai eina, po 6 dienas į sa
vaitę dirba. Kas sveikas-drū- 
tas, galįs sunkiai dirbti, už
dirba gerai. O‘ su menka svei
kata, dirba-kruta ir mažiau 
uždirba. Senių daug ir iš pen
sijos gyvena.

Viršiniai fabrikai dirba irgi 
gerai. Jaunų vyrų vietose dir
ba merginos-moterys. O jau
nuoliai kariuomenėje tarnauja. 
O nesveikų daug sugrąžino į 
namus iš kariuomenės. Tai ir 
lietuvių sugrįžo keletas.

Krautuvės, vadinamos “dry 
goods,” sakosi, kad neperge
riausiai eina jų biznis. Mat, 
valdžia kariams duoda drapa
nas, o seniai mažai perka ap- 
rėdalų. Valgomų daiktų krau
tuvės verčiasi gerai. Barber- 
nės, irgi skundžiasi, irgi men
kai verstis galinčios iš senių.

A. Čekanauskas.

Turiu už garbę pranešti lietuviams, 
kad jau keli metai kaip Tamsonas 
įsteigė ant moderniško pamato bičių 
ūkį Huntington, L. I., N. Y. Mano 
specijalizacija yra, kad išvystyti di
delį bičių ūkj.
Eksperimentuoju, sėju įvairius aug
menis ir sodinu pritaikytus medelius 
apie bičių daržą, iš kurių biteles su
renka skanų ir sveiką medų.
Aš žinau, kad lietuviai myli valgyti 
sveiką ir skanų medų. Taigi, gerbia
mieji, parsitraukite Tamsono bičių 
ūkės medaus. Taipgi parduodu ir į 
krautuves. 1 kvorta kainuoja tik 
$1.00, % galiono $2.00. Už medaus 
persiuntimą neapmokame.
Rašykite šiaip:
Thomson’s Natural Food Co.

» 45-42 — 41st Str.,
Long Island City, N. Y.

MERGINOS - MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Lengvam pakavimui maisto fabrike.
GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI. PAKILIMAI. 

NUOLATINIS DARBAS.
Kreipkitės 8-5 kasdien ; 8-2 ŠeStadienlais.

BLOCH & GUGGENHEIMER
Review Ave. (tarpę Borden ir Greenpoint 
Aven.) L. I. City. Queens I.R.T. iki Hunters 
Point stoties; 8th Ave. iki. Van Alęt St. 
Stoties; nuo čia važiuokite Calvary Cemėtery 

autobusu iki Review Ave.
(110)

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitčs pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

459
(Skersai nuo Republic Teatro)
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FEMALEMALE

VYRAI MOTERYS

PILNAM IR DALIAI LAIKO

NAKTINIS APVALYTOJAS

DIENOS

Bloomingdale’

(117)

(110)

Scranton, Pa
Pasadena, Md

(110)
VYRAI IR BERNIUKAI

GREIT REIKALINGI

KEARNY 2-1414
(110)

(114)

DIENINIAI SANDELIUI VYRAI

(112)

VIRĖJOS
Nuolatinis Darbas60TII STREET MEZZANINE

Bloomingdale’
PHILADELPHIA, PA(111)

FEMALE

(109)

(117)

(HO)

465 Lorimer St netoli Grand St. (in)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

DIENĄ IR NAKTĮ 
LAIVŲ KROVIKAI

darbas.
Forelady

CORP.,

Reikia 
mentas 
$150 į

nu
Bal

HELP WANTED 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED 
REIKALINGOS MOTERYS

Tą lermą kėlė 
o ne Pylypavi-

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
DARBAS PRASIDEDA 6 P.M

HELP WANTED 
REIKALINGI VYRAI

PEČKURIS 
LAISNIUOTAS

Puikiausias štabas atsidaro 
vyrams prie krovinių

yra rimtas ir

Puikiausias štabas atsidaro 
naktimis, aptvarkymo darbas.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Rome, N. Y. — Karinis 
Amerikos transporto lėktu
vas naktį susikūlė į kairią^ 
Žuvo 6 lakūnai.

Shipbuilding Corp
Broadway & Fairview 

Camden, N. J.

Viename iš geriausių Scran- 
tono Teatrų, Comerford, yra 
rodomas paveikslas “Song of 
Russia.” Baigsis 11 d. geg.

BERNIUKAI
Mokytis Amato. 

KARINIS DARBAS.
Mašinšapėje.

Pradžia 60c į valandą.
GREITI PAKILIMAI.

OLSENMARK
124 White St., N. Y. C

Įspėjimas
— Žinai drauguži, jau 

daug kartų norėjau tave į- 
spėti, bet vis neprisirengda
vau : sutvarkyk tu, kaip rei
kia, savo buto langų užuo
laidas. Antai, ir vakar va
kare, eidamas pro tavo lan
gus mačiau, kaip tu buvai 
apkabinęs savo žmonų!

— Ha! ha! ha! Na, ir pa
stabumas gi tavo! O aš va
kar vakare kaip tik buvau 
kliube ir lošiau proferan-

KREIPKITĖS I EMPLOYMENT 
OFISĄ

DIRBTI PRIE
PLASTIKO MOLDERIŲ ;

ABELNAI OPERUOTOJAI VAN
DENINIŲ MAŠINŲ PRESŲ
NUOLATINIS DARBAS

BŪTINOJE PRAMONĖJE

BERNIUKAI
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI
GERA ALGA LAIKE

MOKINIMOSI
DIRBTUVĖS DARBAS.

NUOLATINIS DARBAS

APVALYTOJAI
Pagelbėjimui išsiuntimų rūme 

$27.50 Į SAVAITĘ 
5 DIENŲ SAVAITĖ

Laikas ir pusė už viršlaikius
MADDOCK & MILLER 

129

MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 
SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IB
RAŠYTI ANGLIŠKAI

DIENINIS IR NAKTINIS 
DARBAS;

PILNAM AR DALIAI LAIKO
KREIPKITĖS AR 

TELEFONUOKITE

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

56 WEST 23RD ST., N. Y.

KREIPKITĖS I EMPLOYMENT 
OFISĄ

60TII STREET MEZZANINE.

VYRAI
KAIPO VAGONŲ KROVIKAI

40 Valandų Savaitė 
75c Į VALANDĄ 

VIRŠLAIKIAI UŽ LAIKĄ IR PUSĘ
D. A. COLLINS MFG. CO. 

BUSH TERMINAL 148 39TH ST. 
BROOKLYN.

Suėmė Vokiškąjį “Mirties 
Vežimą” Italijoje

MAŠINŲ MOLDERIAI 
PAPRASTI DARBININKAI 

Dieniniai ir Naktiniai Šiftai. 
Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo. 

COLUMBIA MACHINE WORKS 
255 Chestnut St., Brooklyn. 

B.M.T. Jamaica Linija iki Crescent St. 
___________________ (110)

DARBININKAI
NELAVINTI PILNO LAIKO 

DARBUI
Klasės A Pramonei

Atsineškite Atliekamumo 
Paliudijimą.

Kreipkitės pas:
METAL PRODUCTS 

CORPORATION 
4001 Dell Avė., 

North Bergen, HN. J.

Kreipkitės į
Employment Office

REIKIA VYRŲ 
dirbti ant kapinių.

Patyrimas nereikalingas. Kreipkitės 
WOODLAWN CEMETERY OFFICE, 
233rd St., & Webster Ave., Bronx.

(114)

REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ 
Gcsu ir Elektra suvirinimui. 

Plakščių Metalo Darbas.
Reikalingas atliekamumo pareiškimas.

AERO MUFFLERS CORP.,
ROCKLEIGH, N. J. CLOSTER 1660
________________________________________ (112)

OPERATORIAI IR DARBININKAI 
BENDRAM DARBUI 

PRIE UNIFORMŲ 
YYRAI IR MOTERYS

GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS. 
BEN GREENHOLTZ

476 KNICKERBOCKER AVE., BROOKLYN.
(110)

5 DIENOS
40 VALANDŲ SAVAITĖ

GEO. K. GARRETT CO., INC 
D & TIOGA STREETS 
PHILADELPHIA, PA.

Italija. — 
fronte suėmė 
pabūklą, kurį vokiečiai 
dina “mirties vežimu’ 
“gyvuoju grabu.”

Tai yra didokas, radijo 
vairuojamas tankas — 10 
pėdų ilgio ir penketo pėdų 
aukščio. Į tą ‘mirties veži
mą” vokiečiai sudeda 800 
svarų smarkiausių sprogi
mų. Iš pradžios juom va
žiuoja vienas nacis, kiek ga
lima arčiau talkinin. linijos. 
Paskui jis iššoka iš “gy
vojo grabo” ir tada jau vo
kiečių radijas iš užnugarės 
siunčia savo “mirties veži
mą”. Pasiekus jam skirtą 
punktą, radijas padega ve
žimo sprogimus. Supranta
ma, jog dažnai nepaspėja 
vokiety s iš jo iššokti bei pa
bėgti.

Beje, jau nuo pirmiau y- 
ra nacių naudojami panašūs 
pabūklai, tik jie buvo pu
siau mažesni už naujuosius 
“mirties vežimus.”

FABRIKO DARBAS
Patyrimas nereikalingas.. Nuolat darbas.

60c Į VALANDĄ PRADŽIAI
5 DIENŲ, 40 VALANDŲ SAVAITE

BERTH. LEVI & CO., INC.,
149 FRANKLIN ST., N. Y. C.

(U3)

Džianitorius, Aptarnautojai 
Medžiagų Kraustytojai 

100% Karinis Darbas—Geros 
Darbo Sąlygos.

Jūs galite reikalauti vieno iš tų 
darbų.

Ir jei jūs reikalausite—
Jūs turėsite pokarinę ateitį 
su
THE WATSON FLAGG 

MACHINE CO.
“Kur Jūs Susirasite Draugus” 

Kreipkitės kasdien ar Antradienių vaka
rais 6 iki 8, 845 E. 25th St., Paterson.

Iš karinių darbų nesikreipkite.

Anglai Anzio 
naują nacių 

va-

RESTAURANTŲ 
DARBININKAI

SALADŲ IR SANDWICH DARYTOJAS 
BROILERIŲ VIRĖJAI $55.

MAISTO PATIKRINTOJAS IB 
KASIERIUS $40.

ENDURO RESTAURANT 
FLATBUSH, PRIE DeKALB AVE., 

BppOKLY^.

VYRAS GARADŽIUI-NAKTIM 
PATYRĘS. GERA ALGA.

98 HERRIMAN ST., BROOKLYN, I 
APPLEGATE 7-9336.

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, geg. 10 d., 8 v. v. LDP 
Kliube, 408 Court St. Draugai, bū
tinai dalyvaukite visi šiame susirin
kime, nes bus rinkimas LDS Cent
ro valdybos. Taipgi turėsime rinkti 
darbininkus 3-čio Apskr. piknikui, 
kuris įvyks 28 d. gegužės, Lindene. 
.— V. K. Sheralis, sekr. (109-110)

Lydytojų 
Mechanikų 

Metalo Darbininkų 
Pagelbininkų 

Paprastų Darbininkų, tt. 
SU AR BE PATYRIMO

GERA ALGA DARBŠTIEMS APLIKANTAMS

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

VALYTOJOS
Dideliame ofisų būdinke. Nuolatinis
39 valandų savaitė. Kreipkitės j

7 P.M. RAYMOND-COMMERCE
1180 Raymond Blvd., Newark,

MERGINOS IR MOTERYS 
16 iki 55 

Daliai Laiko Darbas 
Valandos 7 iki 12:45 A.M. ar 

1:30 iki 5:45 P.M.. 6 iki 10 P.M. 
Taipgi yra vietų pilno laiko darbui 

Patyrimas nereikalingas.
FEDERAL SWEETS & BISCUIT CO.. 

60 Clifton Blvd., Clifton, N. J.

VYRAI 
PATYRIMO NERĘIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS V AKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

Ii būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ
56 WEST 23RD ST., N. Y.

ARBA KREIPKITĖS
5 P. M. IKI 8 P. M. 
1381 Broadway

(arti 38th St.), N. Y.

U.S. EMPLOYMENT 
SERVICE

404 — 38th Street, 
Union City, N. J.

SUPERINTENDENT
poros. Linksmas 4 kambarių apart- 
ir elektra nemokamai. Pradžiai alga 
mėnesį. Rašykite F. DeNunzio, 9 E.

46th St., N. Y. City.

Per tūlą laiką serantonietės 
darbavosi, kad įsteigti mezgė
jų kliubą, kuris pagelbėtų Lie
tuvos žmonėms. Nors tas dar
bas tęsėsi apie porą mėnesių, 
vienok dabar galima pasigirti, 
kad Mezgėjų Kliubas gyvuo
ja ir jau turime vilnų. Vilnų 
išdavimo reikalu rūpinasi 
draugės M. Truikienė ir F. Fa- 
bijonaitė.

Būtų labai pageidaujama, 
kad kas tik gali mėgsti, kreip
tųsi prie šių draugių, o jos su
teiks vilnas ir visas žinias apie 
mezgimą. Draugę Truikienę 
galima pašaukti ant telefono 
ir gauti nuo jos visas informa
cijas. Jos telefono numeris: 
4-4816.

Kadangi vilnų turime daug 
ir dar daugiau galima bus 
gauti, tad kiekvienos sąžinin
gos lietuvės pareiga pagelbėti 
savo broliams, ištiktiems di
džiausios nelaimės.

Buvo renkamos aukos vilnų 
fondui ir aukavo sekami asme
nys :

Julė Mankauskienė $2.
K. Genys $1.50.
R. Janušaitis ir L Klevins- 

kas po $1.25.
Po $1 

Indriulis, 
nikas, B. 
kaitienė, 
vinskienė 
driulienė.

Po 50c: E. Geležauskienė ir 
E. Kairienė.

Su smulkiomis aukomis vil
nų fondan liko surinkta $20.

Nugirdęs.

aukavo sekanti: F
L. Truikis, P. Pėsti 
Tuškevičius, D. šie
M. Truikienė, Kle
D. Uinskienė ir In

REIKIA VYRŲ
Būtinas darbas plastikų aptraukime) fabrike. 
Gera alga. Nuolatinis darbas. Patyrime ne

reikalingas. Puikios pokarinės progos.
PLASTICOTE COMPANY

8 MORRIS ST. (kamp. GRAND ST.) 
PATERSON, N. J.

Bus. No. 52
P.O. BOX 1721—ARMORY 4-6937 

Darbininkai, dabar esantieji būtinuose veiks
muose!, negali būti priimami be atliekamumo 

pareiškimo.

Bridgeport, Conn.
Atsiprašau Dėlei Klaidingos 

Pavardės
Virš savaitė tam atgal Lais

vėje rašiau, kad atnešus drau
gams drapanų į Lietuvių Kliu
bą, “tūlas Pylypavičius” ko- 
liojo draugus ir kėlė lermą. 
Vėliau pasirodė, kad buvau 
klaidingai informuotas kas lie
čia pavardę. 
Lukoševičius, 
čius.

Pylypavičius 
ramus žmogus ir dargi Laisvės 
skaitytojas. Ir todėl Pylypavi- 
čiaus už tat atsiprašau.

Petras.

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO
KEPĖJOS

VIRTUVĖS DARBININKĖS
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICHIU DARYTOJOS 
' PRIE STEAM TABLE 

INDŲ MAZGOTOJOS 
VIRĖJOS

DESSERT GAMINTOJOS 
SKALBYKLOS DARBININKES 

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACUOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

II būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 WEST 23RD ST., N. Y.

AR KREIPKITĖS
5 P. M. IKI 8 P. M. 
1381 Broadway

(arti 38th St.), N. Y.

PRANEŠIMAI IŠ 
KITUR

VISŲ KOLONIJŲ ATYDAI.
Šiuomi pranešame, kad PRANE

ŠIMAI IS KITUR bus garsinami du 
sykius vieton tris sykius, kaip kad 
pirmiau. Priežastis — stoka vietos 
laikraštyje. Todėl prašome organi
zacijų valdybos narių tai įsitėmyti. 
— Laisvės Administracija. (107-110)

DžIANITORIAI
PASIUNTINIAI
QUEENS BANKUI

GERA ALGA
Patyrimas Nereikalingas

JAMAICA 6-3200, EXT. 55
(in)

5TH AVE., N. Y. C.
(ill)

Tas Pats švyturys
Policininkas: — sustok! 

Ar nežinai, kad naktį per 
miestą važiuodamas priva
lai turėti švyturį?

Kaimietis: — Taip, pone
li, bet jis man nereikalin
gas, Bes mano apakusiai 
ktlfhelei ta pati šviesa švie
čia ir dieną ir naktį.

REIKIA KARINIŲ DARBININKŲ
VYRAI IR MOTERYS

INDŲ MAZGOTOJOS
STIPRIOS IR VEIKLIOS 

GERA ALGA PRADŽIAI
GEROS DARBO SĄLYGOS

NEDICK’S STORES, INC.,
192 LEXINGTON AVE., 

(32nd St.) J4-tos lubos, 
arba 710 6th Ave., (23rd St.) N. Y.

(1U)

Viršaus 38 m. ar medikaliai paliuosuoti. 
Linksmas nuolatinis darbas. Gera alga. 

Geros vietos, dabar atviros saldainių 
dirbtuvėje, Philadolphijoje. 

PETER-PAUL, INC.
Kompanija uacionaliai žinoma, 50 metų, kai 
įsteigta. Gera proga vyram. Nuolatinis dar
bas. Patyrimas nereikalingas. Puikiausios 
darbo sąlygos. Muzika laike darbo. Gera al
ga ir pasirinkimai pakilimams. Apmokamo* 

vakacijos ir kalėdiniai bonai.
Firma randasi šiaur-rytinėje dalyje Phila- 
delphijos, arti Frankford “L” Busais B. ir J. 
ir K; gatvekariais linijos 3,5 ir 59; gatve- 
karis 75 ir Bus "P” sustoja prieš pat fabri

ką. KREIPKITĖS 9 A.M. IKI 5 P.M. 
PRADEDANT PIRMADIENI, BAIGIANT 

PENKTADIENI.
ŠEŠTADIENIAIS 9—12.

PETER - PAUL, INC.
1150 ORTHODOX ST., 
PHILADELPHIA, PA.

VAGONŲ KROVIKAI
Kreipkite*

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

N. Y. C. (X)

REIKALINGAS ATLIEKAMUMO PAREIŠKIMAS 
Kreipkitės į Dirbtuvės Ofisą *

L. O. KOVEN & BRO., INC.
First St. ir Paterson Plankroad

THE EMELOID CO., INC 
287 LAUREL AVE., 
ARLINGTON, N. J.

VYRAI
Patyrę ir be patyrimo karpetų mazgojimui ir 
pagclbininkai. Nuolatinis darbas. Gera alga.

C. B. LONG
4315 — 3rd Ave., Bronx (179th St.)

(115)

MERGINOS
Patyrusios ant Singer siuvamos mašinos. 

Gera alga. Nuolatinis darbas.
SLOAN, 390 BEDFORD PARK BLVD.

(200th Stotis).

EKSPERTAI PAKUOTOJAI
Į Pundus Rišti Audimus 
NUOLATINIS DARBAS.

VIRŠLAIKIAI
DAVID BICKERTON

48 LISPENARD ST.,
F- Y. C.

18 METŲ AR VIRŠAUS 
BENDRAM FABRIKO 

DARBUI
GERA ALGA 

NUOLATINIS DARBAS

GEO. K. GARRETT CO., INC.
D & TIOGA STREETS 
PHILADELPHIA, PA.

(116)

VYRAI
Ledų Dirbtuvei Darbininkai

Būtina Pramonė
PREMIUM ICE MFG.
NEW HYDE PARK, L. I.

(109)

VALYTOJAS 
MOTERYS 

BENDRAM VALYMO 
DARBUI 

SALDAINIŲ DIRBTUVĖJE 
Valand. 12:30 P.M. iki 9 P.M. 
šeštadieniais: 8 A.M.--12 Pietą 

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA 

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST. .

PHILADELPHIA, PA.
(Ill)

JAUNI VYRAI—BERNIUKAI.
N1NKAI, medžio darbas. $22- 

pradžiai. Viršlaikiai
HEIFETZ, H W. 25th St.

čia kasmet išdega daug miš
ko per neatsargumą. Šiemet 
ir taip pat išdegė daug miško 
ir penki gyvennamiai. Ir vie
na gyvybė žuvo, žmogui dra
bužiai sudegė ir jis šoko į van
denį ir prigėrė. Taipgi apde
gė ugniagesių vienas trokas.

Baltimorėje balandžio 24 
dieną buvo užsidegęs vienas 
laivas su amunicija, bet buvo 
greitai užgesintas, mažai nuo
stolių tepadaryta.

Mirė Vincas Vaitkus, iš 
amato buvo inžinierius. Ale 
jau keletą paskutinių metų ne
begalėjo dirbti. Paliko nuliū
dime moterį, du sūnus, du 
anūkus. Moteris yra lenkų 
tautybės, ale išsimokino lietu
vių kalbos ir sūnus lietuvių 
dvasioje išaugino. Velionis 
buvo laisvas, turėjo daug 
draugų, todėl ir gyvų gėlių 
prie karsto buvo daug. Lai bū
na jam ramu šioje šalyje 
tis. Vis laukė karo galo, 
nebesulaukė. Gyveno po 
meriu 5 So. Potomac St., 
timore, Md.

M. Janoniene

Easton, Pa.
Mirė senas darbuotojas dar

bininkų klasėj, Laisvės skaity
tojas ir rėmėjas George Yan 
koos-J ankauskas.

Šeimos bus parvežtas iš De
troit, Mich., nes ten mirė. Vė
liau bus parašyta plačiau.

V. J. Stankus

STENO—TYPIST
Nuolatinis darbas, 5% dienų savaitė. Links
mas darbas ir aplinkybės. Priimamos ir vik
rios mokinės. Puikiausia proga sąžiningoms 

merginoms žengti pirmyn. Algos reikalas 
atviras.

METROPOLITAN REFINING CO. 
LONG ISLAND CITY.

Phone IRONSIDES 6-7200. 
KLAUSKITE MR. WILLET

• (109)

MOTERYS - VYRAI 
JAUNUOLIAI

Pilnam Laikui ar Daliai Laiko 
Patyrimas Nereikalingas 

Vakacijos su Algom 
PASTOVUS DARBAS 

PO KARO 
Geros Algos 

KREIPKITĖS

Home Town 
Laundries, Inc. 
Front ir Water Sts., 

Teaneck, N. J.

VYRAI IR BERNIUKAI
Viršaus 18

Lengvas fabriko darbas. 60c į valandą.
Nuolatinis darbas. Laikas ir pusė už 

viršlaikius.
CONSOLIDATED MOUNTING & 

FINISHING CO.
516 WEST 34TH ST., N.Y.C.

*__________ (109)

NITUOTOJAI
(RIVETERS)

pramonėj, jei dar nėra praėję 60 dienų.
Kreipkitės į ofisą

HENRY DU BOIS’ SONS CO.
17 STATE ST., N. Y. CITY

(111)

MERGINOS & MOTERYS
BŪTINAS KARINIS DARBAS 

Abclnas Darbas 
Trimuotojos

Mašinų Naudotojos
, Patyrusios ar be patyrimo
Laikas ir pusė viršaus 40 valandų 

Gera Alga Pradžiai
Nuolat laike karo ir po karo 

Lengvos, švarios darbo sąlygos 
Kreipkitės į Ofisą

John B. Flaherty Co., Inc.,
611 East 183rd St., Bronx 

MOTTHAVEN 9-1237.
(116)

REIKIA BERNIUKŲ 
SPAUSTUVEI. GERA ALGA. NUOLATINIS.

GERA POKARINĖ ATEITIS. 
SKAMBINKITE MA. 2-0630.

(110)

MOTERYS 
DALIAI LAIKO 

PENTRĖS DARBININKES 
VIRTUVES DARBININKES

NUO 11 A.M. IKI 3 P.M.
6 P.M. IKI 9 P.M. 

5 DIENOS

SCHRAFFT’S 
56 WEST 23RD ST., N. Y.

KARIELIŲ VARSTYTOJOS 
IR MAZGYTOJOS

Patyrusios.GERA ALGA.
Linksmos aplinkybės.

ROYAL BEAD
.-36 WEST 32ND ST.

■______________________________009)

KORSETŲ TAISYMUI 
DARBININKĖS

Patyrusios Prie Gerų Drabužių

JAY THORPE
25 W. 56th Street

Kreipkitės į Personnel Ofisą, 
4-tos lubos, nuo 10 iki 1 vai. dieną.

(109)

MOULDERIAI
ALUMINUM FOUNDRY 

JOBBING, MAŠINA 
56 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS 

Kreipkitės pasirengę dirbti.
EASTERN CASTING CORP., 

542 West 27th St.. N.Y.C.
_________ ' ' (114)

DARBININKAI (6)
SU MECHANIŠKAIS PALINKIMAIS

75c iki 85c į valandą 
remiantis patyrimu

Mokestis 52 valandų savaitinei už 
48 valandų darbo.

Reikalingas Paliuosavimas.
GRIFFIN WELLPOINT CORP..

881 East 141st St., Bronx.
(HI)

MAŠINISTAI
Eleveiterių taisymo darbui 

mūsų New Yorko dirbtuvėje.
NEKARINIS DARBAS

WATSON ELEVATOR CO.,
407 W. 36TH ST.

(115)

VYRAI 17 IK! GO 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Gera pokarinė proga.
Būtinas karinis darbas, išdirbama plakščių 
metalų produktų. Išmokysime operuoti elek
tros pajėgos presą, gręžimo presą, kirpimo 

keturkampiai, lydytojai ir t.t.
GOVERNALE BROS., INC., 

5510 Avenue N, Brooklyn.
________________________________________(111)

GELEŽIES DARBININKAI IR 
PAGELBININKAI

Pirmos Klasės pilnai išsilavinę vyrui. 
Gera Alga. Nuolatinis Darbas.

AMERICAN IRON
111 W. 17th St., N.Y.C.

VITAMINU IR MAISTO KRAUTUVĖ
EKSTRA! EKSTRA! Vitaminai dėl 

'\ suvargusio nusilpusio kūno, visiems, 
jauniems, seniems ir sveikiems. 
Siųsk užsakymą šiandien ant šių 

\ daiktų>%%1- Balanced Brand Vitarryn-B-Com- 
Plex tabletėlės geram apetitui ir 
Šiaip visam kūnui; 250 tab. $2.30, 

' dvi bonkos už $3.98.
2. K A L - D A K nuo Rheumatizmo, 

U j Arthritis, Neuritis, Colitis ir
Žarnų netvarkumo, tūkstančiams 

y pagelbėjo, pagelbės ir jums, jei-
gu bandysi. Už 12 uncijų keną 
$3.00.

" X. 3- Balanced Brand Vita-O-Iron
tabletėlės, Kartu vitaminai ir 

Iron dėl nusilpusio kūno, 250 tab. $1.50; dvi bonkos už $2.75.
4. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E tabletėlės, kurie slogas pagauna

pavasarį arba vasarą. Taipgi dėl nusilpusių akių yra gerai; 150 tab. 
$1.65, dvi bonkos už $3.00. ’

5. C. P. L. No. 18 tabletėlės, kuriems po valgio išpučia vidurius, darosi 
gazų; 250 tabs. $1.50.

6. V. H. F. tabletėlės turintiems aukštą kraujo spaudimą $1.50.
7. P. B. LAX tabletėlės sudarytos iš geriausios rūšies žolelių, nuo vidurių 

užkietėjimo, tik vienas doleris.
8. Vitamin E, High Potency Capsules; Vartok, jeigu turi atbukusį prota

vimą arba neveiklius lytiškus organus; už 100 tik $1.00; už tą kainą 
jūs negausite niekur high potency vitamin E.

9. BLAND tai vienas iš geriausių būdų pašalinti užsisenėjusį vidurių už
kietėjimą; už 18 uncijų keną tik $2.00.

10. BIAGLAN No. 36, tik dėl vyrų—Hormones Young Ram testic. Ekstra 
stiprintojas lytiškų organų. Dėl kainos klauskit.

Taipgi reikalingi agentai kiekvienam mieste.

________________________________________(iii)

IŠ PO VANDENS DUMBLO KASIMO 
DARBININKAI

Piliečiiii ar nepiliečlai. Su ar be patyrimo, 
prie iš po vandens kasimo dumblo. Nuola
tinis darbas, unijinės algos. Reikia turėti 
atliekamumo paliudijimą, jei jūs dirbate bū
tinoj

KALVĖ
RANKINIAI KALVIAI 
MAŠINOM KALVIAI 

KALVIŲ PAGELBININKAI 
100% KARINIS DARBAS 

Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo. 
COLUMBIA MACHINE WORKS 

255 Chestnut St., Brooklyn.
B.M.T. Jamaica Linija iki Crescent St.
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PAGELBI- 
0 valandų
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NewYorko^/^ferZinkH
Kviečiame Paminėti 

Motinų Dienų!
Iš LDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimo ir Veiklos
Susirinkimas įvyko ketvirta

dienį, gegužės 4 d. Laisvės sve
tainėje. Nariai buvo kviečia
mi atvirutėmis. Susirinko ne
mažas būrys. Valdybos rapor
tas priimtas be diskusijų.

Buvo balsavimas Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo Cen
tro valdybos. Balsų gavo:

Į prezidentą: R. Mizara 43 
balsus, P. Jočionis 4 b.

Į vice-prezidentą: S. K. Ma- 
žanskas 43 b., J. Rainys 4 b.

Į antrą vice-prez.: Geo. 
Kwain 20 b., P. Bugailiškis 
18 b.

Į sekretorius: J. Gasiunas 
44 b., prieš 3 b.

Į iždininkus: J. Weiss 42 b.,
prieš 4.

Į daktarus kvotėjus dr. M. 
D. Palevičius 46 b., prieš 1.

Į iždo globėjus Mary Bar- 
kus 37 b., J. Grubis 42 b., St. 
Kuzmickas 45 b., J. W. Tam- 
sonas 7 b.

Pasveikino Draugišką 
Dienraštį

LDS 1-ma kuopa pasveikino 
Vilnies bendrovės dalininkų 
suvažiavimą, kuris įvyko ge
gužės 7 d., Chicago, Ill. Iš iž
do paskyrė $5, taipgi kelioli
ka narių pasveikino kuopos 
vardu. Aukojusių vardai buvo 
paskelbti Laisvės No. 108, tik 
reikia pastebėti vieną klaidą: 
Geo. Waresonas aukavo $2, o 
paskelbta $1.

Kuopa rengiasi prie vasari
nio išvažiavimo. G. K. ir J. 
Kovas apžiūrės vietą išvažia
vimui.

Dar daug draugų pasimoka 
už metinio baliaus tikietus, 
kad ir nebuvę baliuje. Pasimo- 
kėjo: M. Kraujalis $1, S. 
Wort 50c., R. Bubelienė, Z. 
Pranaitienė, J. Tamulinas ir 
S. Petkienė po 35c. Tai spor
tai draugai; pasekite jų pa
vyzdį ir kiti, kurie dar turite 
tikietus.

Susirinkime buvo dalinami 
lapeliai, užkviečią dalyvauti 
Motinų Dienos minėjime, įvyk
siančiame gegužės 13 d., Lais
vės svetainėje, 419 Lorimer 
St., Brooklyne. Ten svarbu da
lyvauti kiekvienam lietuviui. 
Bus motinų, be abejo ir kal
bas sakys.

LDS Centro prezidentas- R. 
Mizara paaiškino, kad SLA ir 
Romos katalikų susivienijimuo
se seniems nariams bus pake
liami mokesčiai. Reiškia, turės 
mokėti didesnes duokles už tą 
pačią apdraudą. Gi LDS jokių 
mokesčių kėlimų neturime, o 
visuomeniško darbo nudirba
me labai daug.

Prezidentas taipgi kvietė 
narius daugiau pasidarbuoti 
rinkime, taisyme ir išsiuntime 
drabužių Lietuvos žmonėms, 
kada tiktai galint ateiti į Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Komi
teto vedamą Lietuvos ’ žmo
nėms Drabužių Centrą, 419 
Lorimer St., Brooklyne. Keli 
nariai užsirašė tam darbui.

Kuopos stovis: Ligonių 3. 
Eina prie susispendavimo 4. 
Mūsų kuopon nauji nariai da
bar priimami be įstojimo mo
kesčių į abu skyrius. Pasinau
dokite proga, įstokite į LDS 1- 
mą kuopą.

Jurgis Kuraitis, koresp.

Visuose Amerikos miestuose 
ir kaimuose, visų tautų, viso
kių partijų ir grupių yra mi
nima Motinų Diena. Lietuviuo
se tos dienos minėjimu jau per 
daug metų rūpinasi Lietuvių 
Moterų Apšvietos Kliubas.

Kaip gi mes minėsime? Kas 
į tą minėjimą kviečiama?

Daugelis žmonių tuos klau
simus stato, kada juos pakvie
čiame. Vienas kitas iš jų išsi
aiškina persistatęs, kad ta pra
moga tik motinoms. Tūlos mo
tinos maniusios, kad tai tik 
specialėms garbės motinoms. 
Dar kiti pamanę, kad tik tu
rintieji motinas tegalėsią atei
ti.

Prašome įsitėmyti: Kviečia
me visus ir visas. Jeigu jūs 
nesate motinomis ar dabar ne
turite motinos, tai kada nors 
turėjote motiną. Gal būt jūsų 
duktė, sesuo ar mylima drau
gė jau-yra ar dar bus.motina. 
Tokiuose susiėjimuose, kaip 
mūsų rengiamasis Motinų Die
nos paminėjimas, kalbama apie 
tai, kaip motinystę padaryti lai-

minga motinyste, tikriau ta
riant, padaryti pasaulį tokiu, 
kuriame motinystė būtų laime, 
o ne kančiomis, ne rūpesčiais 
ir skausmais.

Vakaras bus smagus, nes jo 
programoj girdėsime dainas 
Aido Choro moterų grupės, po 
vadovyste Aldonos Anderson, 
solo Suzanos Kazokytės ir 
Adelės Narni kaitės. Pianu 
skambins Francene Pakalniš- 
kiutė. Deklamuos Julija Stan- 
kaitienė. Kalbės Katrina Petri- 
kienė. Bus ir daugiau ko, kas 
laikoma slaptybėj iki pamaty- 
site-išgirsite programoj. Tai 
bus tikrai kultūriškas, gražus 
tradicinėj Motinų Dienai pa
minėti ir mūsų motinoms pa
gerbti vakaras. Dalyvaukite!

Tas gražus vakaras įvyks 
gegužės 13-tą, šį šeštadienį, 
Laisvės salėj, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Prasidės lygiai 
7 :30. Įžanga tiktai 35c. Arba
ta ir lengvi užkandžiai nemo
kamai. Kviečia —

Moterų Apšvietos Kliubas.

Komunistų Partija Puošiasi 
iškilmingai Konvencijai

Veteranai Amerikos darbi
ninkų judėjimo, daugelis vei
kusieji įsteigimui Jungtinių 
Valstijų Komunistų Partijos, 
pakviesti specialiais garbės 
svečiais K. P. nacionalėj kon
vencijoj, kuri įvyks New Yor
ke šį mėnesį. Jie bus ant plat
formos viešojoj sesijoj — ma
siniame mitinge, įvyksiančia
me Madison Square Gardene, 
antradienį, gegužės 23-čios 
vakarą.

Tarpe tų žymiųjų svečių, 
numatytų pagerbti už jų išti
kimybę ir nuolatinį pasišven
timą žmonių reikalams, yra 
Dan Slinger, Pennsylvanijos 
mainierys, žinomas tūkstan
čiams angliakasių iš “Save- 
the-Union” judėjimo; Pat 
Cush, veteranas Pennsylvani
jos plieno darbininkų vadas, 
dalyvis istoriškų. Homestead 
kovų 1892 m.; Fred Bieden- 
kapp, veikliai dalyvavęs įstei
gime batsiuvių unijos, dabar 
K. P. Rhode Island valstijos 
sekretorius.

Iš vidurvakarių atvyks Sam 
Hammersmark, dalyvavęs Chi- 
cagos darbininkų kovose už 8 
valandų darbo dieną pereita-

me šimtmetyje ir asmeniškai 
atsimenąs nužudymą Haymar- 
keto kankinių 1886 metais.

Iš Ohio pribus Yetta Land,, 
žymi darbininkų advokatė, gy
nusį mainierius ir plieno dar
bininkus teismuose laikais 
ankstybųjų kovų už teisę or
ganizuotis.

Alfred Knudson, šiaurinės 
Dakotos farmerys, buvo vienu 
iš Komunistų Partijos kūrėjų; 
žymus veikėjas Nepartinės Ly
gos laike pereito pasaulinio 
karo ir dabar veiklus kampa
nijoj prieš defytistinę-apyse- 
rišką politiką senatoriaus Ge
rald P. Nye, bus vienu iš tų 
garbės svečių komunistų kon
vencijoj. J

Vyriausią prakalbą Garde
lio pasakys Earl Browder, 
partijos generalis sekretorius, 
taipgi kalbės Gilbert Green, 
Elizabeth Gurley %Įlynn, Bob 
Thompson, Mother Bloor, Ar
nold Johnson. Pirmininkaus 
William Z. Foster, partijos 
nacionalis pirmininkas, o jo 
padėjėjais veiks Benjamin J. 
Davis, Jr., ir Peter V. Cac- 
chione, N. Y. miesto tarybos 
nariai.

Aplankius Marijoną 
B. Bushon

Marijona yra LDS 1 kuopos 
narė ir buvusi seniau LDS 1 
kuopos iždininkė. 1944 metai 
Marijonai yra labai nelaimin
gi, nes ji turėjo labai sunkią 
operaciją ant galvos. Išbuvo 
5 savaites ligoninėje ir jau ne
manius išlikti gyva. Dabar jau 
parvažiavus namo ir jaučiasi 
biskį geriau, bet dar vis labai 
silpna. Ligonė skundėsi, kad ją 
niekas, nei draugai, nei pažįs
tami, neaplanko. Būtų labai 
malonu, sako ligonė, kad 
draugės bei draugai nors ret
karčiais aplankytų.

Jos gyvenimo vieta:
M. B. Bushon, 
231-5—230th Street, 
Section G. Apt. 41 
Bronx 63, New York.

Važiuoti IRT 7th Ave. eks
presu iki 231st Street stoties, 
Van Cortlandt Park linija.

J. Grubis.

Lėktuvas Nukrito Ant 
Staten Island

Debesiuotą ir lietingą gegu
žės 7-tos popietį nukrito ir 
eksplodavo laivyno Helldiver 
rūšies lėktuvas balose prie 
New Springville, Staten Islan
de, netoli nuo senos lėktuvų 
stoties. Lakūnas užsimušė. Jo 
vardas neskelbiama, kol nebus 
pranešta jo artimiesiems. Me
nama, kad dėl blogo regėjimo 
perskrido stotį ir nusileidžiant 
blogoj vietoj eksplodavo, nes 
laivyno tyrinėtojai mano, kad 
eksplozija ištikus jau nusilei
dus.

Priimta Budžetas
Pereitą ketvirtadienį miesto 

Board of Estimate vienbalsiai 
priėmė miesto budžetą 1944- 
45 metams, prasided autiems su 
liepos 1-ma šių metų ir bai
giantiesiems birželio 30, 1945 
m.

Bendra budžeto suma yra 
$737,400,923, pridedant $67,- 
775 virš majoro originaliai rei
kalautos sumos. Taipgi nubal
suota dadėti $200,000 Miesto 
Kolegijai ir $70,000 Hunter 
Kolegijai, jeigu sąlygos to rei
kalautų. Buvo nurodinėjama, 
kad 132 mokytojams gręsia 
netekimas darbo, jeigu tos pa
skyros nebūtų dadėtos.

Taryba taipgi 10 balsų prieš 
5 atmetė Bronx prezidento 
Lyons siūlymą ^panaikinti mies- 
tavą radio stotį WNYC, sulai
kant lėšas, kurių per metus 
yra $111,000.

Prieš raid o stotį su Lyons 
balsavo Manhattan preziden
tas Nathan ir Brooklyno pre
zidentas Cashmore, susilaikė 
nuo balsavimo Queens prezi
dentas Burke.

Už radio stotį balsavo mies
to tarybos prezidentas Morris, 
deputas majoras McGahen, iž
dininkas McGoldrick ir Rich
mond prezidentas Paima.

Per Greit Apsidžiaugė 
Savo Grobiu

Dviem vyram apiplėšus vais
tininką Urgo, 365 State St., 
Brooklyne, ant $43, detekty
vai išėję po apylinkės alines 
pasidairyti. Jie pamatę John 
Ryan, 24 m., 441 40th St. ir 
Erwin Hansen, 31 m., 151
18th St., alinėj prie 207 Bond 
St., rokuojant banknotus. Juos 
ten pat suėmė ir nuvedus pas 
apiplėštąjį, sakoma, pažinęs 
juos esant jį apiplėšusiais as
menimis.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
0, STANLEY MISIŪNAS

I ll z—xil cA VTMThJIf A«

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti i mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergreen 4-6864

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

Demokratinių Am. Lie
tuvių Tarybos Veik.

Komiteto Posėdis
Geg. 10 d. Laisves salėje, 

Brooklyne, įvyks Demokrati
nių Amerikos Lietuvių Tary
bos Veikiančiojo Komiteto po
sėdis. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti. Posėdis prasidės 8 
vai. vak.

Skrt. R. Mizara.

Raoul Marabini, karys, 37 
m., sulaikytas kvotimui po 
$50,000 kaucijos įkaltinimu, 
kad jis dalyvavęs apiplėšime 
Latin Quarter, Broadway ir 
48th St., New Yorke, praeitų 
metų balandžio 26 d.

Maisto ir vaistų inspektoriai 
rado smulkių stiklo miltelių iš 
Ispanijos importuotoj degtinėj 
(brandy). Savininkas turės iš
vežti atgal arba bus išlieta 
lauk, žuvelės linksmai paulia- 
vos, nes esama net 800 dėžių.

New Yorke 106 pamestinu
kai šuneliai ir katės gavę nau
jus globėjus. Tarpe tų vienas 
šuo buvęs net iš Italijos. Ka
rys, šunų mylėtojas, parvežęs 
savo merginai dovanom, bet 
mergina šuns nenorėjusi.

Ateinančią savaitę visos 
miesto mokyklos dalyvaus rin
kliavoj drabužių Sovietų Są
jungos žmonėms.

New Yorke vis tebejieškoma 
turtingos indietės studentės 
Vaisa Matthai, 21 metų, dingu
sios iš bendrabučio pereito ko
vo 20-tą.

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kaimos

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Svečias iš Kariuomenės
Geg. (May) 4 d. parvyko 

iš armijos atostogų Bronislo
vas Bukčius, sūnus Kazimiero 
ir Kazimieros Bukčių, gyve
nančių Brooklyne. Karys Buk
čius paviešės pas tėvus 16 die
nų. Jis yra gimęs ir augęs 
Brooklyne. Jis čia turi daug 
draugų ir draugių, su kuriais 
turės progos pasimatyti.

Bronislovas Bukčius armijo
je ėmė Signal Corps kursą ir 
sėkmingai jį baigė. Po atosto
gų grįžęs į tarnybą jis jau 
praktikuos Signal Corps srity
je.

Grįžęs atostogų, karys Buk
čius apdovanojo dienraštį 
Laisvę $2.

Visa Bukčių šeima yra 
dienraščio Laisvės skaitytojai 
ir rėmėjai.

Teisėjas Orr sulaikė po $500 
kaucijos Minnie Doliner iš 
Bronx, kaltinamą vedus lioteri- 
jas, numerius užrašinėjus ne 
ant popieros, bet ant savo rie- 
šelio, su nematomu rašalu.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienj, geg. 10 d., 8 v. v. Ne- 
prigulmingo Kliubo Name, 269 
Front St. Visi nariai būkite, nes 
turėsime Centro Valdybos balsavi
mus atlikti. — Valdyba. (109-1Į0)

OFICIALIS LDS OPTIKAS

Telef.: GR. 7-7553
DETROITE;

UNION SQ. 
OPTICAL CO. 

147 FOURTH AVE. 
Arti 14th St.

Akis Ištiria 
GYDYTOJAI 

100 nuoS. unija Kapoj

f 2539 Woodward Avenue 
I 602 Hofmann Bldg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

MEDUS
Pasilaikykit geroje sveikatoje, 

būkite našūs darbe karo 
laimėjimui

VALGYKITE MEDŲ
' Medaus galite gauti Laisves 

įstaigoje
Už Kvortą $1.00

Pusė Galiono $2.00
Nelaukite, kol gausite slogas 
valgyti medų, įsigykite dabar 

ir valgykite, kad nereiktų 
į sirgti slogom.

Stampos ir Punktai
Raudonos Stampos: (jautie

nos steikams ir kepsniams 
“roasts,” sviestui, sūriams, ke- 
nuotam pienui) geros nuo A8 
iki T8. Panaikinus punktus ant 
didžiumos mėsų ir štampų ski
riama per pusę mažiau, vie
ton/ pirmiau skirtų trijų štam
pų kas dvi savaitės, dabar ski
riama trys stampos kas ketu
rios savaitės (štampų dabar 
reikia tik jautienos steikams 
ir “roasts,” visos kitos mėsos 
perkamos be štampų). Kož- 
nos stampos vertė tebėra, kaip 
buvus, po 10 punktų.

Mėlynos stampos: (kenuo- 
tiems vaisiams ir daržovėms) 
A8 iki Q8, kožna po 10 punk
tų, geros neribotam laikui.

Batų stampos: Orlaivinės 
stampos 1 ir 2 trečioj knyge
lėj geros pirkti po porą batų 
irgi neribotą laiką.

Cukraus: stampos 30 it 31 
ketvirtoj knygelėj geros pirkti 
po 5 svarus cukraus.

MATYK begaliniai įdomią istoriją, kaip 
Hitleris ir jo “Gang” užėmė valdžią ir 
subudavojo Nacių mažiną užkariavimams 

ir naikinimui!

‘THE HITLER GANG” 
DABAR RODOMA 

GLOBE THEATRE 
BROADWAY IR 46TH ST.

MIRE
Jonas Yuknis, 49 m. amžiaus, 

147 Thames St., mirė geg. 4 
d., Kings County ligoninėjPa
laidotas geg. 6 d., Most Holy 
Trinity kapinėse. Laidotuvių 
pareigomis rūpinosi graborius 
M. Bieliauskas-Ballas. 

* * *
Simonas Waicikauskas, 56 

metų amžiaus, gyvenęs 139-33 
86th Ave., Jamaica, N. Y., mi
rė gegužės 5-tą, namie. Bus pa
laidotas gegužės 9-tą, 2 vai. po 
piet, Cypress Hills kapinėse. 
Pašarvotas pas graborių Šu
linską, 8402 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, New York.

Paliko nuliūdime žmoną An- 
ną, ir sūnų Richy.

Simonas Waicikauskas per 
ilgą laiką buvo agentas Pru
dential Insurance Kompanijai. 
Tarpe lietuvių buvo gerai žino
mas vaidinime, tankiai buvo 
matytas lošimuose.

Skridimų Rekordai
American Airlines, Ine., lėk

tuvai pereito balandžio mėne
sį atlikę 2,626 perskridimus 
per vandenynus. Iš tų. 2,140 
buvę per Atlantiką. Išskraidy- 
ta .virš milionas mylių.

Dirmavonėm ★ Motinos Dienai ★ Mokyklos Baigimo ★ 
Tėvo Dienai A Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

ROBERT UPTON, Jeweler
701 GRAND ST., BROOKLYN 11, N. Y.

Telephone STagg 2-2173 • ATDABA VAKARAIS.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770 

----------------- ----------- ■ ■ ■ . ,------—

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKAJLI8 IŠTYRIMAS $2.

DR. ZINS <-• - -
110 East 16th St, N. Y. Arti Union Square
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M. Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS

282 Union Ave.
BROOKLYN

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

TeL EVertreea <-M12




