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Visi korespondentai įsitėmy- 
kite: Paštas griežtai draudžia 
laikraštyje rašyti bei garsinti 
bet kokius laimėjimus, išlei-
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dimus daiktų ant laimėjimo, 
apie pardavinėjimus laimėji
mui tikietų ir t.t.

Be to, pastaruoju laiku už
draudė rašyti net apie kazyrių 
pares! Tai visa laikoma savo 
rūšies “gemblerystc” ir drau
džiama laikraščiuose rašyti.

Tad, susimildami, apie to
kius griešnus daiktus kores
pondencijose nekalbėkite. Vis 
tiek jų nematysite spaudoje.

Štai dar vienas didelis skir
tumas tarp protestantiškos ir 
katalikiškos dvasiškijos. New 
Yorke protestantų bažnyčia 
oficialiai užgyrė ir dalyvauja 
rinkime drapanų dėl Sovietų 
Sąjungos. Tos bažnyčios galva, 
vyskupas Manning, yra drapa
nų rinkimo vajaus pirminin
ku! * i

Bet ar girdėjote, kad kur 
nors katalikų bažnyčios aukš-l 
toji dvasiškija prisidėtų prie i 
to gražaus, prakilnaus darbo? 
Nesigirdėti.

Pavyzdžiui, nei vienas lietu
vių katalikų kunigas dar nė-' 
ra užgyręs net Lietuvos žmo-! 
nėms siunčiamos pagelbos.

Matėte Justo Paleckio ka- 
blegramą antradienio Laisvėj. 
Lietuvai Pagelbos Teikimo Ko
miteto trečias dovanų siunti-| 
nys jau pasiekė lietuvius So
vietų Sąjungoje! Tai netikėtai 
greitai.

Vadinasi, iki šiol visos mūsų 
siųstos dovanos pasiekė savo 
destinaciją.

Paleckis toliau praneša, kad 
visos antrojo siuntinio dovanos 
jau išdalintos Lietuvos parti
zanams ir lietuviams kariams 
ir lietuviams vaikams Sovietų 
Sąjungoje.

Tai tiesioginė mūsų ameri
kiečių parama Lietuvos kovo
jantiems žmonėms už laisvę ir 
geresnę ateitį.

Dabar apie ketvirtąjį siunti
nį. Jau beveik gatavas. Tai 
bus dar didesnis už visus pir- 
mesnius siuntinius. Spaudoje 
matysite raportą.

žadėjome, kad ketvirtas 
siuntinys turės būti gatavas 
apie pradžią gegužės. Lietuvai 
Pagelbos Teikimo Komitetas 
išpildė visuomenei duotą žodį. 
Darbo buvo įdėta labai daug.

Tas tikslas buvo galima pa
siekti tiktai su kooperacija vi
sos eilės kolonijų.

Aukokite, rinkite ir siųskite 
dovanas! Tegul jos plaukia to
nais iš visų Amerikos kampų!

žinau, kaip visi geros širdies 
lietuviai džiaugiasi laiškais, 
kurie pasiekia amerikiečius 
nuo lietuvių, gavusių dovanas. 
Tas džiaugsmas lai padidins 
mūsų pastangas.

Well, lenkiškų ponų valdžia 
ištrėmime paskelbė savo bu- 
džetą. Jis skelbia, kad ji yra 
paskyrus keturius milionus do
lerių vedimui Amerikoje pro
pagandos!

Kažin, kiek lietuviškiems 
kryžiokams teks to lenkiško 
abrako? Jie irgi labai staiga 
su ja susigiminiavo.

Anglijos miestelio Ipswich 
gyventojai matę Jėzaus Kris
taus vaizdą aną dieną laike 
aliarmo. Kitoje vietoje kokio 
ten šventojo sukrekėjęs ir su
džiūvęs kraujas staiga prasky-

DRAFTUOT ROOSEVELTĄ 
KETVIRTAI TARNYBAI, 

ŠAUKIA CIO GALVA
Cleveland, Ohio. — Tauti

nė Amerikos vienybė, grei
tesnis karo laimėjimas, tai
kos ir gyvenimo užtikrini
mas po karo reikalauja iš
rinkti prezidentą *Roosevel- 
tą ketvirtam terminui, — 
pareiškė Philip Murray, ge- 
neralis CIO unijų pirminin
kas, kalbėdamas suvažiavi
me didžiosios Jungtinės 
Plieno Darbininkų Unijos. 
2,300 delegatų skardžiai 
sveikino Murray, reikalau
jantį draftuot Rooseveltą 
ketvirtai prezidento tarny
bai.

Suvažiavimas entuziastiš
kai užgyrė CIO galvos Mur
ray pareiškimą, kur jis, 
tarp kitko, sakė:

“Milžiniška amerikiečių 
dauguma, nežiūrint skirtin
gų partijų, reikalauja vėl 
prez. Rooseveltą išrinkti.”

Murray priminė, kad juo
dosiomis 1931-1932 m. kri- 
zio dienomis angliakasių 
vadai atvyko į Albany pra
šyt Rooseveltą, kad jis kan
didatuotų į prezidentus. 
(Rooseveltas tada buvo N. 
Y. valstijos gubernatorius.)

“Mainieriai tada atmatas 
valgė. Jiem tebuvo tik po 
pusantro dolerio temoka
ma už darbo dieną,” kaip 
nurodė Murray: Bet paskui 
prez. Roosevelto politika 
“pakėlė ši kraštą iš su- 
klimpimo liūne beviltingo 
ekonominio nusiminimo.”

čia Murray priminė, kad 
tik prez. Rooseveltui reika
laujant buvo išleista įstaty
mas, kuris duoda legales

Mirė Elzb. Stripeikienė 
Clevelande, Ohio

____ •
Gegužės 9 d. mirė Elzbie

ta Stripeikienė, 664 E. 94 
St., Clevelande, Ohio. Ji bu
vo žmona Juozo Stripeikos, 
kuris yra tėvas Juozo ir
Franko, tarn. Jungtinių 
Valstijų laivyne, ir dukters 
Ann Helen.

Velionės kūnas pašarvo
tas Wilkelio šermeninėje, 
6202 Superior Ave.; bus lai
dojamas šį penktadienį, ge
gužės 12 d., 1 vai. popiet. 
Draugai ir pažįstami kvie
čiami atsilankyti.

N. A. Wilkelis.

Maskva. — Neoficialiai 
pranešama, jog Sevastopolio 
didvyriai jau siunčiami į ki
tus sovietinius frontus prieš 
vokiečius.

dęs, pasileidęs!
Taip skelbia kunigai. Tai 

esą stebuklai.
Bet tai yra apgavystė. Tai 

monai nukreipimui Anglijos 
žmonių, nuo karo ’ pastangų. 
Veikiausia tai bus Hitlerio 
agentų darbas.

teises darbo unijoms Ame
rikoje.

Murray pakartojo pasi
žadėjimą vengt streikų ka
ro metu. Sykiu jis pranešė, 
kad plieno darbininkai ir 
toliaus reikalaus pridėt po 
17 centų valandinio uždar
bio, atsižvelgiant į gyveni
mo pabrangimą.

Anglai Užėmė Didoką 
Plotą Rytą Italijoj

Neapolis. — Vokiečiai 
staiga pasitraukė 11 mylių 
atgal apie 40 mylių ilgio li
nijoj Sulmonos srityj, ryti
niai - vidurinėje Italijoje. 
Anglai, atakuodami besi
traukiančius nacius, užėmė 
punktus tik už 12 mylių 
nuo Sulmonos, didelio gele
žinkelių ir vieškelių mazgo.

Berlynas skelbia, kad vo
kiečiai, girdi, tiksliai pasi
traukę, trumpindami savo 
liniją.

Ward Darbininkai Pasi
rinko CIO Uniją

Chicago, geg. 10. — Per 
balsavimus, pravestus žiny
boje valdinės Darbo Santy
kių Tarybos, darbininkai ir 
tarnautojai Montgomery 
Ward prekybos kompanijos 
2,240 balsų prieš 1,593 pasi
rinko CIO uniją, kaip savo, 
atstovą bendrosioms dery
boms su samdytojais.

Unijos pirmininkas S. 
Wolchok tuojaus po šių 
balsavimų kreipėsi į Kari
nių Darbų Tarybą, kad pra
tęstų senosios unijinės su
tarties sąlygas su kompani
ja, iki bus padaryta nauja 
sutartis.

Pranešama, kad valdžia 
jau sugrąžino Montgomery 
Ward įstaigas į kompanijos 
rankas. — Tos įstaigos bu-

DVI DELINIKAITĖS SUIMTOS KAIP ĮTARIAMOS
PRIEŠŲ AGENTĖS: PAS JAS RADO SLAPTŲ UŽRAŠŲ

Washington. — Jungtinių 
Valstijų teisingumo depart- 
mentas pranešė, jog Ellis 
Islande, New Yorke, tapo 
sulaikytos Marė O. Delini- 
kaitis, 30 metų amžiaus, ir 
jos sesuo Helena Delinikai- 
tis Braun, 24 metų metų. 
Valdžios agentai, FBI ka
mantinėja jas, kaip nužiūri
mas vokiečių agentes.

Jodvi kartu su kitais na
cių paleistais amerikiečiais 
atplaukė Švedijos laivu 
Gripsholm į Jungtines Vals
tijas kovo 15 d. šiemet mai
nais už hitlerininkus, ku
riuos Amerika paleido grįž
ti Vokietijon.

Abidvi seserys, Marė ir 
Helena yra kaltinamos, kad

21,000 Tonų Bombų Numesta į 
Vokiečius per 80 Valandų

London, geg. 10. — Pul
kai Amerikos bombanešių 
trečiadienį daužė ir degino 
opiausius karinius vokiečių 
įrengimus Franci jo j ir Bel
gijoj. Berlyno radijas skel
bė, jog amerikiniai bombi- 
ninkai taipgi puolė šiaurinę, 
pietinę ir vakarinę Vokieti
ją. Tatai reikštų, kad ne 
tik iš Anglijos, bet ir iš 
Italijos pakilę Jungtinių 
Valstijų bombanešiai smo
gė vokiečiams.

London, geg. 10. — Ko
kie 5,000 Amerikos ir Ang
lijos lėktuvų antradienį ata
kavo bent 29-nis karinius 
nacių punktus, Franci jo j, 
Belgijoj ir Luxemburge. 
Anglų lakūnai ypač pleški
no šiaurinius Franci jos pa

PrimurdytaDaugFa- 
šisIų, Bėgusiu lai
vais iš Sevastopolio

Maskva.— Gegužės 8-9 d. 
sovietiniai lakūnai užkūrė 
daugiau kaip 30 gaisrų hit
leriniuose laivuose ir san
dėliuose Sevastopolio uoste. 
Keli laivai tuojau susprogo. 

‘ Atviroj jūroj motoriniai 
Sovietų torpedlaiviai nu
skandino dar du vokiečių- 
rumunų transporto laivus, 
viso 7,000 tonų įtalpos.

(Taigi sovietinės jėgos 
iki Sevastopolio 'atvadavi
mo sunaikino Juodojoj Jū
roj daugiau kaip 120 prie
šų laivų, .su kuriais žuvo 
tūkstančiais bėgusių vokie- 
čių ir rumunų.) _______
bo laikinai užimtos, kuo
met kompanija atmetė vy
riausybės įsakymus leisti 
darbininkam balsuot unijos 
klausimą.

Kitas pranešimas teigia, 
kad federalis apskričio teis
mas panaikino kompanijos 
prašymą išduot indžionkši- 
ną prieš valdžią.

jos mėgino įšmugeliuot A- 
merikon slaptus, tariamai 
priešiškus raštelius.

Muitinės valdininkai visų 
pirma rado gabaliukus au
deklo su raštu po pamuša
lu vieno iš seserų apsiaus
tų. Tada FBI agentai ėmė 
daugiau jieškoti ir atrado 
20 kitų paslėptų raštelių 
tarp jųdviejų daiktų. Vie
nas raštukas buvo užnuga
ryje dėžutės su veido gražy- 
lais ir . veidrodėliu. Kita 
slapta nota buvo užkalta 
čeveryko kulnyje; trečias 
slaptas raštelis atrastas 
siūlų špūliukėje apvyniotas.

Helena Delinikaitis 
Braun ir Mary O. Delini
kaitis sakė, kad tie raštukai 

jūrius, vadinamąjį įsiverži
mo ruožą, kur vokiečiai yra 
įrengę galingas apsigynimo 
linijas.

Amerikos bombanešiai 
sprogdino tris vokiečių ge
ležinkelių mazgus ir trau
kinių kiemus ir aštuonias 
nacių orlaivių aikštes mini
muose kraštuose. Anglai ir 
amerikiečiai per dieną nu
metė 6,720 tonų bombų į 
karinius hitlerininkų punk
tus.

O per paskutines 80 va
landų, baigiant antradieniu, 
viso 18,000 amerikiečių-ang- 
lų lėktuvų paleido beveik 
21,000 tonų bombų į Vokie
tiją ir jos užimtus kraštus.

Iš antradienio žygių ne
grįžo tiktai 16 talkininkų 
lėktuvu. 

G

Estijoj ir Suomijoj 
Raudonieji Lakūnai 
Vėl Smogė Priešams

Maskva. — Sovietų bom
banešiai naktį geg. 8-9 bom
bardavo sutelktus karinius 
vokiečių traukinius geležin
kelių mazge Tapoj, Estijoj; 
padegė priešų vagonus su 
kariniais kroviniais. Gaisrai 
apsiautė žymią dalį to gele
žinkelių centro. Įvyko ketu
rios smarkios eksplozijos.

Geg. 8 d. Sovietų bomba
nešiai atakavo Suomijos uo
stą Kotką ir laivus jame; 
nuskandino vieną priešų 
transporto laivą 2,000 tonų 
ir tris dideles valtis, galin
čias plaukti per jūrą. Bom
bomis taip pat nuskandinta 
du kariniai priešų laivukai 
ir sužalota vienas trans
porto laivas; padaryta nuo
stolių ir pačiam Kotkos uo
stui. ’ . •

Anzio fronte, Italijoj, 
smarkiau veikė vokiečių ar
tilerija. Bet šiaip tebuvo tik 
žvalgų susikirtimų.

esą tik asmeniniai pasižy
mėjimai ir jodvi neturin
čios nieko bendra su jokia 
veikla prieš Ameriką. Tarp 
jų užrašų yra kelių asmenų 
vardai.

Visi tie raštukai dabar 
pasiųsti į FBI seklių labo
ratoriją Washingtone, kur 
jie bus kuo akyliausiai iš
tirti.

Abidvi seserys yra Ame
rikoj gimusios. Marė Deli
nikaitis Braun yra gimusi 
Pįttsburghe, Pa., o jos se
suo Helena — Carnegie, Pa. 
Marė 1920 m. nuvyko Len
kijon, susivedė su Lenkijos 
piliečiu ir gyveno Varšavoj, 
kur ji dirbo kaipo raštinės

SOVIETU KOVŪNAI VISAI 
APVALĖ KRYMO PUSSALĮ

NUO HITLERININKU
London, geg. 10. —Rau

donoji Armija šturmu užė
mė Sevastopolį, didžio uos
to miestą ir tvirtumą, pieti
niai - vakariniame Krymo 
pussalio kampe.

Maršalas Stalinas specia
liu pareiškimu vidunaktį iš 
antradienio į trečiadienį 
pranešė, jog “pirm keleto

Nuskandino 15 Ašies 
Šmugelio Laivą

I London. — Anglijos ir 
Amerikos kariniai laivai ir 
lėktuvai nuskandino jau 15 
fašistinės Ašies laivų, ku
rie šmugeliavo Vokietijai 
būtinuosius karo reikmenis 
iš Japonijos, kaip paskelbė 
Anglijos ekonominio karo 
ministeris lordas Selborne. 
Tokiu būdu sunaikinta 45,- 
000 tonų priešų gumos, 
Tungsteno (plienui stiprinti 
metalo) ir kiekiai kitų me
džiagų.

Bagočius Neišrinktas 
SLA Prezidentu

Iš neoficialių šaltiniu pa
tyrėme, kad šiomis dieno
mis SLA raštinėje įvyko 
pild. tarybos balsavimų pa
sekmių oficialus skaitymas.

Sakoma, F. J. Bagočius 
tapo neišrinktas į preziden
tus. Jo oponentas, adv. Lau
kaitis gavęs apie 260 balsų 
daugiau už Bagočių.

Neišrinktas, sakoma, ir 
J. K. Mažukna, vice-prezi- 
dentas. Vėliau apie tai pra
nešime daugiau.

Perlų Uostas. — Pakilda
mi nuo Marshall salų, Ame
rikos bombanešiai atakavo 
japonus tvirtoviškoje Pona- 
pe saloj, Caroline salyne, 
jau 48-tą kartą per 38 die
nas.

tarnautoja. Jos sesuo taip
gi tarnavo raštinėj.

Jungtinių Valstijų komi- 
sionierius Wm. Bartholo
mew formaliai kaltina jas 
už peržengimą 10.17 metų į- 
statymo,. kuris reikalauja 
bausti už gabenimą slaptų, 
necenzūruotų rašinių karo 
metu iš užsienio į Ameriką. 
Didžiausia už tai bausmė 
būtų iki 10 metų kalėjimo 
arba $10,000 piniginės bau
dos, e

Specialis N. Y. Times pra
nešimas iš Newarko, N. J., 
sako,. kad jodvi išgyvenu
sios Lenkijoj 23 metus, bet, 
girdi, neišsižadėjusios Jung
tinių Valstijų pilietybės. 

valandų” Sevastopolis atim
tas iš vokiečių ir rumunų. 
Stalino įsakymu, Maskva 
pasveikino šią pergalę 24- 
riais salvių šūviais iš 324 
kanuolių.

Su Sevastopolio atvadavi
mu tapo visiškai apvalytas 
nuo įsiveržėlių ištisas tur
tingasis Krymo pussalis, tu
rįs apie 10,000 ketvirtainių 
mylių ploto.

Raudonoji Armija pasie- . 
kė Sevastopolio apylinkę 
balandžio 16 d. Dabar gi per 
tris paskutines dienas so
vietinė artilerija, Raudona
sis Laivynas, bombanešiai ir 
pėstininkai šturmavo prie
šus, sutriuškino tris galin
gas vokiečių apsigynimo li
nijas kalnuose aplink mies
tą ir perkūnijančiais smū
giai galutinai užėmė jį ge
gužės 9 d.
NUŠLUOTA BENT 75,000:

HITLERININKŲ
1941-1942 metais raudon-* 

armiečiai, visomis pusėmis, 
apgulti Sevastopolyje, per 
250 dienų atlaikė miestą 
prieš nuolat šėlstančias vo
kiečių ir rumunų atakas. 
Iki fašistai tada užėmė Se
vastopolį 1942 m. liepos 3 
d., sovietiniai miesto gynė
jai užmušė, sužeidė ir suė
mė iki 300 tūkstančių hit
lerininkų. O dabar Sovietų 
kovūnai viso per tris dienas 
šturmu atėmė iš priešų tą 
tvirtumą.

Generolų Tolbuchino ir 
Jeremenko komanduojamos 
armijos pradėjo ofensyvą 
balandžio 8 d. prieš hitleri
ninkus Krymo pussalyje, ir 
per 31-ną dieną visiškai jį 
atvadavo.

Jau pirm Sevastopolio 
šturmavimo buvo užmušta 
Kryme 30,500 vokiečių ir 
rumunų ir nelaisvėn paimta 
daugiau kaip 41,000. Vien 
praeitą sekmadienį raudon
armiečiai nukovė virš 4,000 
priešų, pradėdami šturmuot 
miestą. Tuo laiku apie 25,- 
000 fašistų karių buvę Se
vastopolyje. Dar nėra pa
duodama, kiek jų užmušta, 
suimta ar vandeniu ištrūko 
iš miesto per tris paskuti
nes dienas.

Maršalas Stalinas paskel
bė vardus 56 komanduotojų, 
pasižymėjusių kovoj dėl 
Krymo pussalio ir Sevasto
polio atvadavimo. Tarp jų 
yra ir maršalas Aleksand
ras M. Vasilevskis, galva 
Raudonosios Armijos gene- 
ralio štabo ir\puikus karo 
veiksmų planuotojas.

Atkariavus svarbiausią 
Juodosios Jūros uostą Se
vastopolį, Raudonasis Lai
vynas dabar galės iš jo vei
kti prieš Rumunijos pa
krantes, 200 mylių į vaka
rus.
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Šiuo metu Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetas renka ne tik pundelius, bet 
ir naujus ir padėvėtus drabužius dėl ka
ro nukentejusiems Lietuvos žmonėms. 
Drabužių rinkimas — milžiniškas darbas 
ir jis vis: didės su Raudonosios Armijos 
artėjimu link Lietuvos, nes to krašto 
žmonės bus didžiai išvargę ir mūsų pa
galbos labai reikalingi.

Pasiskaitę padėkos laiškų-laiškelių, 
Amerikos lietuviai, užsidegę didesne 
meile vargstančiaj ai savo * tėvų žemei, 
Lietuvai, privalo uoliau dirbti, geriau 
dirbti, tiesdami išvargintiems savo bro
liams ir sesutėms savo kolektyvės pagal
bos ranką!

Tautine Vienybe Pergalei Laimėti, Saugu
mui Užtikrinti ir Pastoviai Taikai Įvykdinti

KetvirtacL, Gegužes

Amerikiečių Lietuvių Dovanos ir 
Jų Priėmėjai.

Praeito antradienio (geg. 9 d.) Lais
vėje tilpo įdomių davinių apie tasias do
vanas, kurias demokratinio nusiteikimo 
Amerikos lietuviai (per Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komitetą) pasiuntė lietu
viams kovotojams dėl Lietuvos išvadavi
mo.

Visųpirmiausiai, smagu žymėti, jog 
jau trečiąjį pundelių siuntinį, siųstą eva
kuotiems iš Lietuvos vaikučiams ir lietu
viams kariams yra gavę. Tai paliudija 
tarybinės Lietuvos prezidentas, Justas 
Paleckis savo telegramoje, išsiųstoje iš 
Maskvos š. m. gegužės 6 d.

Šis pundelių siuntinys išsiųstas iš 
Amerikos prieš virš mėnesį laiko. Vadi
nasi, daiktai nuėjo labai greit, atsižiū
rint į karinę padėtį, į pavojus jūroje.

Tenka konstatuoti ir tas faktas, kad 
iki šiol visi pundeliai, lietuvių amerikie
čių siųsti evakuotiems iš Lietuvos vai
kams ir lietuviškųjų pulkų Raudonojoj 
Armijoj daliniams, laimingai pasiekė sa
vo destinaciją! Tai irgi didelis laimė
jimas, atsižiūrint į priešo visokius ban
dymus pastoti laivams^ kelią jūroje.

“Jūsų dovanos, mieli draugai, yra 
brangus įrodymas dvasinės lietuvių vie
nybes kovoje prieš vokiečius įsiveržė
lius,” baigia Justas Paleckis savo telegra
mą.

Bet tai ne viskas!
Tame pačiame Laisvės. numery j telpa 

penki laiškai, rašyti tų asmenų, kurie 
jau gavo amerikiečių lietuvių siųstąsias 
dovanas. Matyt, jie bus gavę pirmu ar 
antruoju siuntiniu pasiųstuosius daiktus 
ir už juos dabar didžiai dėkuoja. Lietu
vai Pagalbos Teikimo Komitetas turi 
pluoštą tokių laiškų, kurių dalis neužil
go bus išspausdinta Laisvėje. Jie įdomūs 
ir parašyti nuoširdžiai, pilni šiltų padė
kų siuntėjams.

Štai, rašo medicinos leitenantas, Ka
zys Džiautas, lietuviško pulko karys:

“Didelis džiaugsmas pripildė lietuviš
kosios divizijos karių širdis, kada asme
niškai patyrėme, kad mūsų užjūrio bro
liai mus nepamiršta ir net gyvu pavyz
džiu įrodė savo tautinį prisirišimą...”

Arba štai rašo medicinos tarnybos ka
pitonas, M. M. Šteinbergas:

“Su dideliu malonumu gavome jūsų 
dovanas. Nors mes esam aprūpinti vis
kuo, kas tik reikalinga kariškiui, dova
nėlių gavimas visuomet sukelia tarp mūs 
didelį džiaugsmą; o ypač brangu, kad 
šie daikteliai perplaukė jūras—parėjo iš 
tolimos Amerikos, iš mūsų tolimų brolių 
lietuvių...”

Amerikiečiai lietuviai, siųsdami punde
lius, puikiai žino, kad .tie daikteliai, kurie 
pundeliuose yra įdėti, neaprengs, nepa
valgydins ir neaprūpins viskuo raudon
armiečių arba evakuotų lietuv. vaikučių, 
o bus tik išreiškimas sanjausmo, tautinės 
meilės savo broliams. Tokia mintimi va
dovaujasi ir dovanėlių gavėjai. Tą ypa
čiai pabrėžia gydytojas Šteinbergas.
* Antanas Zimaitis, leitenantas, Lietu
vos kariuomenėje (Smetonos viešpatavi
mo laikais) buvęs puskarininkas, dėkuo- 
damas už dovanėles, prašo “atsiųsti 
mums laiškutį, kuris pradžiugina karį 
kovos lauke.”
X Gauta laiškelių nuo karių — eilinių ka
reivių ir aukštesniųjų; gauta laiškelių, 
rašytų vaikų, evakifetų iš Lietuvos prieš 
karo prasidėjimą, ir dabar gyvenančių 
Tarybų Sąjungos gilumoje. Visi nepa
prastai įdomūs, nuoširdūs, reiškią gilią 
padėką duosniesiems Amerikos lietu
viams, prisidėjusiems su dovanėle, sutei
kusia jam arba jai didelio džiaugsmo.

Darbuotojai, dovanėlių rinkėjai turėtų
. plačiau paskleisti šiuos laiškus, šias 

žinias Amerikos lietuviuose, kad juo

Plieno Darbininkų Unijos
Suvažiavimas

Šiuos žodžius rašant, Clevelande pra
sidėjo United Steel Workers of America 
unijos suvažiavimas. Pagal davinius, 
gautus prieš šį suvažiavimą, jis1 bus vie
nas didžiausiųjų.

Šiuo tarpu plieno pramonės darbinin
kai yra gerai organizuoti. CIO, vadovy
bėje Philip Murray, sugebėjo sykį ant 
visados suburti plieno pramonės darbi
ninkus į stiprią uniją, kuri ypačiai karo 
metu gali suvaidinti (ir vaidina) milži
nišką vaidmenį mūsų šalies gynyboje ir 
bendrame gyvenime.

Plieno darbininkų unijai, sakoma, pri
klauso arti milijonas darbininkų. Bet ne 
tik skaičius yra svarbu: svarbu tas, kad 
plieno pramonė yra tarp svarbiausių karo 
pramonių. Be plieno, be geležies šiandien 
nieko nepadarysi: nei lėktuvo, nei tanko, 
nei laivo, nei šautuvo, nei kulipkos. Jei 
plieno - geležies pramonės 
gerai dirba, ištikimai dirba; jei toje pra
monėje reikalai sutvarkyti kaip turi bū
ti, tai ir kitos pramonės gerai dirbs.

Dėl to viso krašto akys nukreiptos į 
Clevelandą, į šį suvažiavimą.

Bet plieno-geležies pramonės darbi
ninkai jaučiasi esą nuskriausti. Perma- 
žos jiems mokamos algos. Jie reikalaus, 
ibe abejo, algas išlyginti, darbo sąlygas 
pataisyti, atostogas užtikrinti — apmo
kamas atostogas, žodžiu, suvažiavimas 
svarstys visą eilę problemų, susijusių iš
imtinai su pačių plieno-geležies pramo
nės darbininkų darbo sąlygomis.

Be to, šis suvažiavimas svarstys ir ki
tus svarbiuosius mūsų krašto interesus. 
Karo laimėjimas — pats svarbiausias da
lykas. Be to, prezidento Roosevelto rėmi
mas, jei jis kandidatuos, kitas didžiulės 
svarbos reikalas. Tarptautinė darbinin
kų organizacija — irgi didžiulės reikš
mės klausimas, kuriuo, tenka manyti, šis 
suvažiavimas pasisakys teigiamai.

Mes tik galime palinkėti United Steel 
Workers of America unijos suvažiavimo 
dalyviams pasekmingai išspręsti visus 
klausimus, stovinčius suvažiavimo darbo 
dienotvarkyj!

LUlipKOS.
darbininkai

Prakeikė ir Pasitraukė
Ponas John L. Lewis, mainierių unijos 

prezidentas, blaškosi, kaip tas pasakiš
kas “amžinas žydas” ir neturi kur prisi
glausti. Lewiso sumanymu buvo įkurtas 
CIO. Kada ši organizacija pradėjo kles
tėti ir Lewisas pamatė, kad jis negalės 
joje varyti savo žalingos apyseriškos po
litikos, tai jis išstojo iš Cit), ištraukda
mas mainierių uniją, ir, žinoma, prakeik
damas CIO.

Tūlą laiką Lewisas buvo be ryšių. Pas
kui jis, susitaręs su kai kuriais reakci
ninkais A. Darbo Federacijoje,, pradėjo 
klabenti josios duris, prašydamas priim
ti jį ten. Net ir $60,000 (žinoma, ne sa
vo, bet mainierių) rankpinigių davė. Le
wisas manė, jei jam pavyks įeiti į ADF, 
tai bus galima daugiau pakenkti prezi
dentui Rooseveltui.

Tačiau, nabagėliui Lewisui nepavyko 
ir čia įeiti per tas duris, per kurias jis 
nori. Todėl dabar p. Lewisas padarė pra- 
keikimą ADF vadams, pareikalavo su
grąžinti jam rankpinigius ir jis, Lewisas, 
jau gyvensiąs “nepriklausomu gyveni
mu”: nepriklausys nei ADF nei CIO!

Žinoma, jei tas visas biznis būtų p. 
Lewiso privatinė nuosavybė — nieko to
kio. Deja, čia yra įvelta mainierių-ang- 
liakasių unija, kurią Lewisas visaip 
“monkina” I

Tenka laukti, kad vistik anksčiau ar 
vėliau angliakasių unijoje atsiras užten
kamai drąsuolių, kurie pasakys p. Lewi
sui: gana tau mus vedžioti už nosies; 
mes norime būti dalimi CIO!

Ęezoliucijos Projektas Bu
simajam Komunistų Parti

jos Suvažiavimui.
Š. m. gegužės mėn. 20 d. 

New Yorke prasidės Jungt. 
Valstijų Komunistų Parti
jos suvažiavimas, kuriuo, be 
abejo, dėmėsis daugelis 
žmonių, nepriklausančių tai 
partijai. Skaitytojo žiniai 
mes čia paduodame partijos 
vadovybės paruoštą suva
žiavimui pagrindinės rezo
liucijos projektą. Vertimas 
į lietuvių kalbą Vilnies.

—Laisvės Redakcija.

1—Amerika . dabar eina 
link sprendžiamosios karo 
valandos. Artinasi krizine 
Anglijos - Amerikos inva
zija vakarų Europoj. Hitle
rinė Vokietija ir jos sateli
tai greitai gali būti su
triuškinti, kada dabar puo
limo smūgiai organizuojami 
iš vakarų ir pietų bus už
duoti kartu su koordinuo
tais smūgiais iš rytų. Nes 
istorin. ofensyvai Raudono
sios Armijos kartu su di
džiausiais smūgiais Angli
jos ir Amerikos oro/spėkų, 
pasisekimai Viduržemio jū
rų kampanijų ir heroiškos 
kovos partizanų Jugoslavi
joj, Graikijoj, Francūzijoj 
ir Lenkijoj privedė nacių 
siaubūnus prie katastrofos 
galo. Pacifiko srity svar
biausi puolimai Anglijos- 
Amerikos jėgų, kartu su 
narsiomis kiniečių kovomis 
padarė gerą karo pasisuki
mą prieš militarinę Japoni
ją. Nežiūrint to, sunkios ir 
sprendžiamos kovos dar 
laukia mūsų ateityje. Fašiz
mas yra smarkiai pažeis
tas, bet nesumuštas. Vie
nybė ir didžiausios militari- 
nės pastangos visų Aliantų 
yra reikalingos, kad pagrei
tinus karo laimėjimą ir už
tikrinus taiką.

2 — Atsiekįmas pilno A- 
liantų koalicinio karo pa
greitins pergalę ir praves 
kelią dėtai artimo ir draii- 
giško kooperavimo anti-hit- 
leriškos koalicijos, kad at
siekus pastovią taiką ir 
tvarkingą pokarinę rekons
trukciją. Taigi, kelias prieš 
mus link pilno militarinio 
sutriuškinimo hitlerizmo ir 
ašies, apsauga Amerikos ir 
visų Jungtinių Tautų, kelias 
link panaikinimo “karo ryk- ‘ 
štės ir baisenybių per dau
gelį gentkarčių” — glūdi 
greičiausiam supratime is
toriškų sutarčių Maskvoj ir 
Teherane; priklauso nuo 
greito įvykinimo tų milita- 
rinių nuosprendžių, tų epi
škų konferencijų, kaip ir 
Cairo sutarčių; Priklauso 
nuo progresyvio išvystymo 
politinių sutarčių paskubin
ti išlaisvinimą nacių oku
puotos Eūropos, įvykinti 
demokratinę šalių šeimą ir 
užtikrinti glaudesnį bendra
darbiavimą tarp Jungtinių 
Valstijų, SSSR ir Britani
jos kaip karo metu, taip ir 
taikoj.

3—Kad pagreitinus per
galę ir realizavus Teherano 
objektyvus, reikia sutvir
tinti nacionalę vienybę na
mų fronte dabar ir po karo. 
Pilniausia vienybė ir koope
ratyviški santikiai turi būti 
įsteigti visų* patriotiškų 
spėkų pradedant nuo komu
nistų, darbiečių ir nepri- 
gulmingųjų iki demokratų 
ir republikonų. Visi ideolo
giniai, politiniai ir religi
niai skirtumai turi būti pa
vesti suliejimui tvirčiausios 
nacionalės vienybės 
bendrų interesų, dėtai 
gales ant fašizmo ir

dėlei 
per
dėtai

pastovios taikos. Viskas da-1 galingos ir drąsios. Jos 
, 1 1 gręsia pergalei kaip rinki

muose, taip ir šiame kare. 
Vadovaujamos du Pont - 
Hearst - McCormick ir Pat
terson, jos operuoja elekto- 
rių tarpe per reakcinę Hoo- 
verio - Taft - Vandenburg- 
Dewey mašiną republikonų 
partijoj ir Reynolds-Whee
ler demokratų partijos 
sparne. Jos taipgi naudoja 
tokias pavojingas penktos 
kolonos grupes, kaip “Ame
rica First” partiją, Taika 
Dabar grupė ir kun. Cough- 
lino sekėjus, kaip ir anti- 
Sovietinius ratelius tarp 
socialdemokratų.

Tie obstrukcionistai ir

bar turi būti daroma, kad 
sutraukus plačiausią visos 
šalies paramą mūsų vyriau
siam komandieriui dėlei 
mūsų šalies karinės politi
kos ir kad numaskavus ir 
nugalėjus visus apyserius ir 
pro-fašistus. Didesnė koo
peracija ir mobilizavimas 
visų spėkų turi būti atsiek
ta politikos ir produkcijos 
frontuose, kad padėjus pra
vesti Aliantų invaziją Eu
ropoj, kad pagreitinus per
galę ant Hitlerio ir Japoni
jos imperialistų. Viską, į- 
skaitant ir nacionalę rinki
mų kampaniją reikia už
sukti, kad laimėjus karą. 
Viską, priskaitant ir poka
rinį planavimą, reikia pa
sukti link besiartinančios 
pergalės ir konsolidavimo 
vienybės šalies viduje ir 
tarp Jungtinių Tautų dabar 
ir po karo.

4—Šie 1944 m. rinkimai 
yra visų svarbiausi prezi
dentiniai ir kongresiniai 
rinkimai, kokie kada buvo 
nuo 1864 metų rinkimų. Ka
ro eiga, vienybė ir šalies 
likimas priklausys nuo šių 
rinkimų pasekmių. Pama
tiniai klausiniai šiuose rin
kimuose yra: mūsų valdžios 
ir vyriausio komandieriaus 
pergalės programa; Tehe
ran ir glaudžiausia vienybė 
Amerikos - Sovietų - Brita
nijos koalicijos; nacionalę 
vienybė ir apsauga Jungti
nių Valstijų; pilna produk
cija ir maksimum darbo vi
siem; išlaikymas gerovės ir 
demokratinių laisvių Ame
rikos žmonėm, karo vetera
nam, darbininkam, farme- 
riam, negrų liaudžiai 
smulkiem biznieriam.

Viskas sukasi apie šiuos 
klausimus, apie pamatinį 
klausimą karo laimėjimo ir 
pastovios taikos įgijimo. 
Didžiuma Amerikos žmonių 
remia prezidentą ir šalies 
pergalės politiką. Tvirčiau
sios karo laimėjimo jėgos 
randasi darbininkų eilėse ir 
plačiame demokratų ir liau
dies judėjime. Ir darbinin
kai ypatingai parodo didė
jantį veikimą ir politinę į- 
tekmę. Progresyvės jėgos, 
kartu su karo laimėjimo 
pro - rooseveltinėm jėgom 
demokratų partijoj sudaro 
pasitikimiausį ir plačiausį 
pamatą rėmėjų mūsų val
džios ir pergalės 1944 metų 
rinkimuose.

Vienok tautinės vienybės 
kempė dar nėra pilna, koali
cinė vienybė. Labai svarbi 
dalis karo laimėjimo kem
pės yra republikonų parti
jos nariai ir pasekėjai ir 
milionai kitų Amerikos pi
liečių laikosi nepriklauso
mai nuo partijų ir balsavi
mų Tos jėgos dar nėra pil
nai ir efektyviškai įtrauk
tos į nacionalę pergalės ko
aliciją. Bet rimčiausis klau
simas yra tas, kad tarp CIO 
ir AFL nėra galutinos vie
nybės, bet pasidalinimas 
darbininkų judėjime, kurį 
veda ir ugdo Woll, Hutche
son, Dubinsky ir John L. 
Lewis. Tai yra viena iš di
džiausių kliūčių kelyje link 
didesnio suvienijimo šalies 
ir užtikrinimo pergalės ka
ro laimėjimo jėgoms 1944 
m. rinkimuose.

Apyseriai ir defytistai 
bando naudoti rinkimus, 
kad prailginus karą, kad 
pravedus kompromisų taiką 
su nacizmu-fašizmu ir kad 
įsteigus pro-fašistinę val
džią Jungtinėse Valstijose. 
Tos prįeš-amerikinės spėkos 
yra mažumoje, bet j oš yra

defytistai dominuoja ir turi 
savo įtakoj galingą dvi- 
partinį bloką kongrese, ku
ris trukdo valdžios karo 
programai. Jie apmaskuoja 
savo išdavikišką veiklą ir 
jau įgijo nemažai galios 
per savo gudrią manipulia
ciją partinių ir tam tikrų 
šalies interesų, ugdydami 
susiskaldymą darbininkų 
judėjime ir visoj šalyje, 
tautinę ir rasinę neapykan
tą per anti-komunistinį, an- 
ti-sovietinį ir anti-britų vei
kimą ir per savo demagogi
šką žaidimą su egzistuojan
čiu ekonominiu sunkumu ir 
keblumais, kuriuos jie pa
tys savo obstrukcijom pa
gimdo iš administracijos e- 
konominės stab ilizacijos 
programos.

(Pabaiga Rytoj)

Nacionalės Jūrininku Unijos (CIO) nariai įteikia 
vyresniajam gen. Edwin Watson iš Baltojo Namo se 
kretoriato 400 laiškų nuo laivo John Ericson įgulos, 
dabar keliaujančios su transportu, prašančių preziden
to kandidatuoti 4-tam terminui. Laiškus jūrininkai pa
raše po apklausinėjimo tuo laivu keliaujančių karių. 
(Federated Pictures).

Naminis Frontas
ir Egzaminai į Pakraščių Sargy

bos Akademiją Gegužes 10

Per visą kraštą gegužės 10 
ir 11 dd. bus egzaminuojami 
kandidatai įstojimui į J. V. 
Pakraščių Sargybos Akademi
ją. Priėmimas kadetais į mi
nėtą akademiją bus daroma 
parenkant egzaminų būdu 
kandidatus, kurie turi būti ne 
jaunesni, kaip 17 metų am
žiaus ir ne senesni, kaip 22 m. 
amžiaus gegužės 1 dieną, 
1944. Užklausimai dėl egzami
nų vietos ir kitų informacijų 
turi būti siunčiami: Comman
dant, United States Coast 
Guard, Washington, D. C.
Degtukams Knygutėse Nusta

tytos Aukščiausios Kainos 
Degtukai knygutėse, netu

rinčiose komercinio skelbimo, 
buvo parduodami net po 20 
centų už 50 knygučių, kaip 
skelbia Kainų Administracijos 
Įstaiga. Dabar nustatytos 
aukščiausios kainos sekančiai: 
už 50 knygučių detalėse krau
tuvėse po 14 centų; gi grandį-, 
nių (chainstores) krautuvėse 
ir super-markets po 13 centų 
už 50 knygučių, arba 25 cen
tai už 100 knygučių.

Darbų Patarėjai Padeda Su- 
grįžtantiems Veteranams 
Kaipo priemonė padėti su- 

grįžtantiems šio karo vetera
nams susirasti sau tinkamus 
ir labiausiai naudingus krašto 
karo pastangoms darbus, Ka
ro Darbo Jėgos Komisija U. 
S. Employment Service pasta
to visose savo vietinėse 1,500 
raštinėse patarėjus vetera
nams (“veteran’s councelor”).

Panašūs patarėjai pastatyti 
ir prie kai kurių ligoninių, 
WMC praneša, pabrėždama, 
kad šioji įstaiga jaučia, jog 
toks patarnavimas yra būtinai 
reikalingas tautinei ekonomi
jai ir taip pat veteranams, 
kurių paliuosuojama po 25,000 
per mėnesį.

Patarimai Maisto Taupymui
Karo Maisto Administracija 

duoda keturis patarimus šei
mininkėms, kaip taupyti'mais
tą. šie. patarimai sekanti:

1. Taupyk visą, ką nevalgai 
šviežiai, likusiu maistu dalin- 
kis. Atidėk tiktai ką gali su
valgyti per metus.

2. Vartok tik šviežius ga
minius: (a) nuo victory dar
žų; (b) pirkdamas tiesiog 
nuo artimiausios farmos ar ar
timo daržovių turgaus. Su ma
žom išimtim, maistas atvežtas 
iš toli netinka naminiam kon
servavimui.

3. Susipažink su savo meto
dais: (a) įsigydamas atitinka
mos informacijos apie techni
ką, įrengimus ir procedūrą iš 
U. S. žemės Ūkio Departmen- 
to ar bet kurios valstybinės že
mės ūkio kolegijos; (b) pai
syk visų nurodymų ir vartok 
tiktai patikrintus bei pripažin
tus naminio maisto konservavi
mo būdus. Ypatingai sek laiko 
lentelių (time-charts).

4. Jeigu naminio konserva
vimo įrankių trūksta, pasinau
dok apylinkės konservavimo 
centrais. Tokių centrų adresai 
gali būti gauti iš vietinio vic
tory daržo komiteto, vietinių 
laikraščių ar mokyklų, ar sri
ties, valstybinės ar apylinkes 
Paskirstymo Įstaigos (Office 
of Distribution, WEA). .

WPB Žinios Šeimininkėms
Karo. Gamybos Įstaiga pra

neša, kad maždaug 1,200,000 
laikrodžių-budintojų bus pa
gaminta per š. m. balandžio, 
gegužės ir birželio mėnesius.

Karo Gamybos Įstaiga taip 
pat praneša, kad tiktai apie 
200,000 elektriškų lygintuvų 
(prosų) bus pagaminta per li
kusius 1944 metų mėnesius. 
Metų programa buvo sudaryta 
pagaminti 2,000,000 lygintu
vų, bet dėl darbo vietos su
varžymo, jų bus 
tiktai apie vieną 
to skaičiaus.

WPB taip pat
kad šeimininkės greitai gaus 
daugiau ir įvairesnių dydžių 
emaliuotų puodų.

pagaminta 
dešimtadalį

pareiškia,

Jugoslavų partizanai at
ėmė iš nacių Berane mies
tą, Juodkalnijoj.
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UŽ LIETUVOS LAISVE
— - _ _ .

Karščiausia Padėka j Lietuviams
LAIŠKAI

(Tąsa Laišką)

27. 12. 43 m.
J. Žilinskas.

Brangus Tautieti!
Siunčiu jums širdingiau

sius sveikinimus iš Tėvy
nės karo laukų ir linkiu 
jums viso kogeriausio, o y- 
pač greitu laiku sužinoti, 
kad mes lietuviai, kartu su 
broliškom Tarybų Sąjungos 
Tautom, sutriuškinę amži
nąjį mūsų tautos priešą, iš
laisvinome mūsų brangiąją 
tėvynę Lietuvą. Kartu dė
koju, kad jūs brangūs lie
tuviai, gyvenantieji toli, to
li už vandenynų, mumis 
nepamirštate ir visu kuo 
padedate prigreitinti mū-

mas bei kaimynas. Tačiau 
aplaikę nuo jo laišką, jau
čiamės gavę iš Lietuvos 
nuo brangiausio tikro bro
lio.

Drg. Vyšniauskas kartu 
dėkavoja visiems lietu
viams, kad tas padės priar
tinti pergalės dieną ir tiki
si greitai atrašyti iš lais
vos Lietuvos. Bet gal jam 
nežinoma, kad didelė dalis 
Amerikos lietuvių, klerika
lams vadovaujant, neprisi
deda prie priartinimo tos 
dienos. Dar jie visokiais bū
dais kenkia tos pergalės 
dienos priartinimui ir to
dėl neverti tos garbės. Tik
tai pažangioji visuomenė 
jos užsitarnauja.

Jurgis Žilinskas.

žlugs rudasis maras —Hit
lerio fašizmas.

Širdingai dėkodami jums 
už sveikinimą ir dovanas ir 
žadėdami, kad ateityje dar 
geriau ir dar su didesne ne
apykanta mušime priešą, 
mes tikimės, kad užmegztas 
tarp mūsų ryšis nenutruks. 
Rašykit mums apie savo 
gyvenimą ir darbą, apie tai, 
ką jūs darot greičiausiai 
pergalei.

Linkime viso geriausio. 
N-nės minosvaidžių bateri
jos

Vadai ir kovotojai.

Prisimenu kaip šiandien 
1941 metų birželio mėnesio 
22 dieną, kada aš kartu su 
šimtais Lietuvos sūnų ir 
dukrų apleidome savo bran
gią tėvynę, nespėdamas at-’ 
sisveikinti savo mylimos 
šeimos ir senos motulės, 
traukiausi į Tarybų Sąjun
gos gilumą, kąd galėčiau 
atkeršyti priešams už suar
dytą, tik ką pradėtą, lai
mingą gyvenimą, mūsų jau
nutėje Tarybų Lietuvoje.

Trumpas laikas, vieneri 
metai, Tarybų Lietuvai, bet 
lietuvis suprato ir matė, 
kad tik Tarybų valdžia at
vėrė duris į gyvenimą, kad 
tik šioje santvarkoje jautie
si žmogus lygus. Kartu ir 
aš kur pirmiau buvau ma
žai kam reikalingas, tapau 
žmogumi. Bet neilgai, klas
tingas priešas, fašistinė Vo
kietija nutraukė mūsų kū
rimosi ir tvarkymo darbą.

Dabar aš esu Raudono
sios Armijos, lietuviško jun
ginio eilėse, artileristu, 
keršiju vokiečiams okupan
tams užgrobusiems laikinai 
mūsų tėvynę.

Jau ne kartą, priešas pa
juto lietuvių smūgius ir 
nuo jų traukėsi, palikdami 
kovos lauke šimtus lavonų 
savo kareivių ir karininkų, 
bei teknikos. Mes lietuviai 
daug išlaisvinome iš oku
pantų gyvenamų vietovių ir 
išliuosavome tūkstančius 
tarybinių gyventojų. Matė
me Aflsus tuos žiaurumus 
vokiŠKų banditų, nukankin
tas ir išžudytas moteris ir 
vaikus, sudegintus ištisus 
kaimus. Mačius viską, kaip 
elgiasi vokiški banditai, dar 
pas mus kyla didesnis ker
štas naikinti juos iki pas-' 
kutinio, nes žinome, kad 
mūsų brangioje Lietuvoje 
liko mūsų tėvai, broliai ir 
seserys, juos taip pat tas 
pats banditas, galvažudys 
kankina ir žudo ir mes juos 
turime išvaduoti, nes tai 
mūsų šventa pareiga. Ir ne
betoli ta diena, kada mes 
lietuviai drauge su’broliško
mis Tarybų Sąjungos tau
tomis, vadovaujant mūsų 
mylimajam draugui Stali
nui išvaduosime ir mūsų 
brangiąją Tarybų Lietuvą 
ir kartu vargstančius mų 
sų brolius ir seseris._____
baigiu, tikiu, kad greitu lai
ku parašysiu iš laisvos Ta
rybų Lietuvos.

Su pagarba.
Antanas Vyšniauskas.

Apdovanotas Raudonosios 
žvaigždės ordinu.

Pastaba:
Čia mes turime pažymėti, 

kad laiško autorius nėra 
mums giminė, nei pažysta-

1943 gruodžio 26 d.
Brangūs broliai 
Amerikos lietuviai!

Su didžiausiu džiaugsmu 
ir pasitenkinimu mes, lie
tuviško junginio N-nio 
pulko minosvaidininkai, ga
vom Jūsų brolišką sveikini
mą ir dovanėles. Ypatingai 
malonu buvo gaut visa tai 
pirminėse fronto linijose, 
žūtbūtinėje kovoje su mūsų 
amžinu ir visos pažangio
sios žmonijos priešu-kruvi- 
nuoju Hitlerio fašizmu. Jū
sų sveikinimas dar sykį pri
minė mums, kad lietuvių ir 
kitos Tarybų Sąjungos tau
tos nėra vienos šioj herojiš
koj kovoj. Mes pilnai su
prantame, kad pavergtoji 
Europa ir visos kitos laisvę 
mylinčios valstybės su di
džiausia viltimi žiūri į žmo
nes su pilka miline ir rau
dona žvaigžde kepurėje, nes 
jie žino, kad šitie žmonės 
prisiėmė visą sunkumą 
ginkluotos kovos su hitleri
niais banditais.

Mūsų baterija jau antri 
metai sėkmingai muša han- 
sus įvairiuose Didžiojo Tė
vynės karo frontuose. Mes 
aukštai iškėlėm Lietuvos 
vardą, įrodėm, kad Lietu
vos sūnūs ir dukterys ne
blogiau muša Hitlerio ru
jas, kaip mūsų bočiai nai
kino šunes — kryžiuočius. 
Mūsų baterija turi savo są
skaitoj didelį skaičių sunai
kintų priešo blindažų, kul
kosvaidžių lizdų, baterijų ir 
pagaliau šimtus vokiečių 
kareivių ir karininkų. Mes 
patys ne kartą buvom pa
liktose vokiečių tranšėjose 
ir matėm krūvas vokiečių 
lavonų, išguldytų mūsų mi
nosvaidžių uraganine ugni
mi. Štai mūsų geriausias 
atsakymas žudikams už 
upes kraujo ir ašarų, pra
lietas mūsų brolių ir seserų 
pavergtoj Lietuvoj, už kas
dieninius vokiečių okupan
tų daromus žvėriškumus. 
Višbbe. išimties kovotojai ir 
vadai yra apdovanoti Tary
bų Sąjungos ordenais ir me
daliais, kas įrodo, kad vy
riausybė aukštai įvertino 
mūsų kovos žygius.

Šiuo momentu, draugai, 
mes randamės visų arčiau
siai prie Lietuvos. Ir jau 
netoli ta valanda, kai šau-

savo

karo

Sveiki broliai ir sesutės, 
Amerikos lietuviai!

Šiandien gavęs jūsų do
vanas ir laišką turėjau la
bai didelio džiaugsmo. La
bai mes jums dėkojame už 
jūsų pastangas ir rūpinimą
si lietuviais, kurie kovoja 
Tėvynės karo frontuose.

Mes lietuviai būdami 
Raudonosios Armijos eilėse, 
kovojame su rudaisiais vo
kiečiai okupantais, kurie 
1941 m. laikinai pavergė 
mūsų brangiąją Tarybinę 
Jtietuvą. Mes mušame juos 
ir mušim tol, kol galutinai 
nesumušime fašistinio krau
gerio ir išvaduosim 
tėvynę Lietuvą.

Būdami tėvynės
frontuose, Oriolo srityje, 
drauge su rusais, ukrainie
čiais ir bielorusais, atlaikėm 
generalį vokiečių fašistų 
vasaros puolimą. Mūsų lie
tuviškojo junginio kariai ir 
tada nė kiek nesudrebėjo, 
nesitraukė -nė žingsnio at
gal, bet, atvirkščiai, su
triuškino jų jėgas ir nuvijo 
juos 120 kilometrų į vaka
rus. Visose kautynėse dau
gelis mūsų junginio kovoto
jų atsižymėjo ir yra apdo
vanoti Tarybų Sąjungos or
dinais ir medaliais.

Mes lietuviai turime di
delės garbės turėti geriau
sius santikius ir ryšius su 
Amerika ir jos lietuviais, 
kurie taip rūpestingai pa
deda mums.

Širdingai dėkojame jums, 
brangūs lietuviai, už visas 
dovanas ir teikiamą mums 
pagalbą.

Su pagarba,
Rapolas Paulauskas,

Lietuviško junginio pus- 
karininkas.
1943 m. gruodžio 26 d.

26. XII. 1943. 
Brangūs broliai lietuviai!

Gavome jūsų dovanas, ir 
širdis džiaugiasi — lietuviai 
amerikiečiai galvoja apie 
mus, padeda mums medžia
giniai ir moraliai.

Klastingas priešas užpuo
lė mūsų tėvynę, pagrobė 
-mūsų Lietuvą. Tūkstančiai

mūsų brolių ir seserų, tėvų 
ir motinų neša sunkiąją o- 
kupacijos naštą, laukia tos 
dienos, kada mes, Raudono
sios Armijos kariai, juos iš
laisvinsime.

Mes, lietuviškojo junginio 
kariai, jau antruosius me
tus grumiames su žiauriuo
ju priešu. Tūkstančiams 
žmonių atnešėm laisvę, šim
tai kaimų ir miestų pradėjo 
gyventi nauju, laisvu gyve
nimu.

Kaip džiugu dabar žino
ti, kad jūs, broliai Ameri
kos lietuviai, dalyvaujate 
mūsų didžioje kovoje, kad 
jūs padedate mums, Raudo
nosios Armijos kariams ir 
partizanams.

Iki karo aš mokiausi Kau
ne, svajojau statyti fabri
kus, paleisti dideles gamyk
las, duoti žmonijai ko dau
giau technikos, ko daugiau 
laimės. Tačiau vokiškieji fa
šistai sutrukdė mano sva
jones. Palikau universiteto 
suolą, laboratoriją, padė
jau knygas ir paėmiau gin
klą-, kad išvaryčiau žiaurų 
priešą, kad išlaisvinčiau sa
vo tėvynę.

“Niekuomet nebus to, vo
kieti, kad lietuvis būtų tavo 
vergu”, pasakė legendarinis 
Margis. Šitas šūkis atvedė 
mane į lietuvišką Raudono
sios Armijos junginį, kuris 
triuškina fašistinius barba
rus.

Pergalė bus mūsų. Su mu
mis visa didžioji Sovietų 
liaudis, su mumis Amerika 
ir Anglija ir visos laisvę 
mylinčios tautos. Pergalė 
bus mūsų, nes mus veda di
dysis Stalinas.

Rašykite mums, draugai, 
dažnai ir mes jums atrašy
sime. Rašysime jums, kaip 
vejame priešą iš tarybinės 
žemės, kaip žygiuojame 
Lietuvai laimę parnešti.

Spaudžiu jūsų rankas, 
leitenantas A. Garonas.

26. XII. 11943. 
SVEIKINA LIETUVĮ LIE

TUVAITE Iš FRONTO 
Daug laiškų gauname 

fronte. Juos siunčia mums 
iš visų plačiosios tėvynės 
kampų ir kampelių. Mums 
rašo seni Tūlos darbininkai, 
užsigrūdinusieji lemiamom 
1918 metų valandom, jaunos 
įvairiausios fabrikų stacha- 
novietės, mokytojai, moki
niai ir vaikiai. Visi jie myli 
mus raudonarmiečius, savo 
darbu užnugaryje padeda 
mums mušti piktąjį priešą.

Ir šiandien gavau laišką. 
Bet šį sykį ypatingai lai
minga: man pateko Tąms- 
tos laiškas, skambėjo kaip 
legenda: Iš Amerikos lietu
vio laiškas! Skaičiau keletą 
Tamstos žodžių ir būk esu

girdėjus Jūsų, lietuvių, šir
dies plakimus. Ir esu labai 
laiminga, kad tolimoje A- 
merikoje nepamiršote mūsų 
mažos brangios Lietuvos.

Norėčiau parašyti Tams
tai keletą žodžių apie savo 
gyvenimą.

Jau antrus metus mūsų 
lietuviškieji junginiai, kur 
ir pradėjau savo tarnybą 
Raudonojoj Armijoj, veda 
sunkius mūšius su vokiečiu 
grobikais. Žinoma, visi žino, 
kad frontas yra susietas su 
visokiais sunkumais ir, ne
malonumais ; asmeniškam 
gyvenimui beveik nėr laiko, 
bet mūsų frontas sugebėjo 
sukurtį tikrą kareivį, jis pa
darė tarybinį žmogų užsi
grūdinusiu ir drąsiu.

Mylime savo tėvynę, savo 
laukus ir arimus, ir kai prie
šas puolė mus, išėjome visi, 
kaip vienas, gintį savo gim
tą žemę.

Dalyvavome dideliuose 
mūšiuose. Pernai priešas 
mėgino pulti mus, mesda
mas į kovos lauką šimtus 
lėktuvų ir tankų, bet lietu
viai neišsigando ir atlaikė 
savo pozicijas. Atmušėme 
priešą ir patys perėjome į 
puolimą, pradėjome laisvin
ti Tarybų Sąjungos terito
riją.

Šiandien vėl mus mato 
kovos laukai. Šiandien sto
vime netoli savo tėvynės ir 
nežinome poilsio, kol mūsų 
šventa žemė nebus atkovo
ta.

Iš Lietuvos ateina liūd
nos naujienos: vokiečiai 
varo lietuvius į priverstinio 
darbo stovyklas, vokietina 
Lietuvą, uždaro mokyklas 
ir universitetus. Daug krau
jo praliejo mūsų broliai, se
sės, tėveliai nuo žiaurių vo
kiškų kankinimų. Bet mūsų 
lietuviai netyli, partizanai 
veikia,, naikina vokiečių 
štabus, sprogdina tiltus,^nu
meta traukinius nuo gelzke- 
lio bėgių. Jie padeda nai
kinti visiems bendrąjį prie
šą. Mes fronte, o jie vokie
čių užnugaryje naikina vo
kiškąjį dvikoji žiaurųjį 
priešą, kuris žiauriai užpuo
lė mūsų brangiąją tėvynę 
motiną - Lietuvą.

Mes Raudonosios Armi
jos eilėse tęsiame mūsų pro
tėvių mūšius su kryžiuo
čiais, o jūs, Amerikos lietu
viai, nors ir tolimoj Ameri
koj, įnešate savo įnašą į 
bendrą kovą su vokiečiais, 
kuriuos bendromis jėgomis 
greit "sumušime.

Gavome kovos uždavinį: 
prieš akis stovi mūsų gim
toji žem&, už kurią ir eina
me kovoti. Dėkui Už atsiųs
tas dovanas. Baigiu. Linkiu 
Tamstai geriausios kloties 
ir tikiuos gauti iš Tamstos 
atsakymą.

Raudonarmietiškas Su
diev!

Mano adresas: Polevaja 
poęta 70484.

Trinkūnaitė Monika 
Kazimierovna.

Puikiai Atlikta Daug Darbo

ius mų* •. ..
Tuo 18 J11^1 musy pulkai jzengs

mūsų sostinėn — Vilniun ir 
iškels laisvės vėliavą Gedi
mino bokšte. Tuomet mes 
vėl rašysim jums džiaugs
mingus laiškus apie laimin
gu gyvenimą laisvoj Tarybų 
Lietuvoj. Netoli jau ir ta 
valanda, kai visa 
pažangioji žmonija laisvai 
atsikvėps, kai po Tarybų 
Sąjungos, Anglijos ir Jung
tinių Valstybių smūgiais]

Nebespritnūs .naciai žingsniuoja nuleidę galvas akmenuotu Juodosios Jūros pa
kraščiu po suėmimo per Raudonąją Armiją jos žaibiniame vajuje ant Krymo. Se
vastopolis, Juodųjų Jūrų portas, yra Raudonosios Armijos apsuptas. Federated Pic
tures radiophoto). )
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Shenandoah, Pa. — Shenan- Į 
dovio ir apylinkės Lietuvai Pa- 
gelbos Teikimo Komiteto sky
rius atliko didelį darbą.

Surinkta keturi tūkstančiai 
svarų drabužių, trys šimtai po
rų čeverykų ir daug britvų ir 
pasiųsta į centrą. Visi drabu
žiai sutvarkyta ir sudėta taip, 
kaip centras reikalavo.

Darbo turėjom labai daug, 
bet kaip yra gerų draugių ir 
draugų, tai iš didelio darbo pa
sidaro mažas. Daug dirbo mū
sų krautuvėj šie draugai: Iš 
paryčio atidarė krautuvę Juo
zas Kavaliauckas ir Povilas >
Valentą. Po piet ateidavo kiti 
draugai, P. čižauskas, K. Na- 
ravas, V. Maurukas, B. Bu- 
jauckas, S. Kuzmickas, J. 
Stagniunas ir V. Vasiliauskas.

Iš mūsų darbščių moterų 
d-aug dirbo: M. Kavaliauskie
nė, M. Bujauskienė, A. Nara- 
vienė, V. Kuzmickienė, M. Tu- 
leikienė, E. Alvikienė, E. Stan
kevičienė, M. šlekienė, M. 
Obraitienė, M. Aidukevičienė 
ir O. Overaitienė.

Kinko ir vežė drapanas: A. 
ir P. Kvalkauckai, A. Dam- 
brauckas, P. Križinauckas, B. 
Valukas ir S. Kuržinckas.

Darbo buvo labai daug, bet 
mes atlikom taip, kaip buvo 
reikalauta. Mat, kaip visi su 
noru dirba, tai atlieka didelį 
darbą.

Didelis kreditas eina mūsų 
draugui P. Urbonui iš Ash
land, Pa., kuris padarė mums 
didelę loską, nežiūrėjo savo 
darbo, bet pirmiausia išvalė 
mūsų visas drapanas ir pada
rė labai gerą darbą. Mat, 
draugai visi atjautė šitą svar
bų darbą ir dirbo netingėdami.

Aukotojų vardai.
Iš Shenandorio drabužiais 

aukavo: Mrs. J. Bubnis, Mrs. 
Al. Motuzą, Vincas Noruša, 
American Legion, J. Kubilius,
J. Kučinckas, Mrs. M. Obrai- 
tis, M. Besky, M. Bernatonis.

Mrs. Goberienė drabužių ir 
čeverykų.

Drabužiais aukavo: Sorem, 
Eva Tamosonis, M. Kubilius.

S. Menevičius drabužių ir 
britvų.

Drabužiais: T. Casenas, V. 
Uscela, P. Link.

B. Lackauckas britvų.
Drabužiais: M. Tuleikienė, 

Mrs. Denčis, K. Shakis, P. 
Brazinckas, B. Gudonis, S. Ga- 
taveckienė, M. Walker, Paul 
Getman, Elen Navickas, Mrs. 
Redman, Mrs. A. Antanavi
čius, Mrs. Andy.

J. Talerico čeverykų.
Drabužiais: P. Jančius, P. 

Appel, J. Svetavičius, K. 
Rudvilienė, M. Dambinckienė, 
E. Valukonis, M. Blashik, O. 
Mishek, S. Wishenefsky J. Gir- 
dauckas, Al. Karevičius, Mrs. 
A. Downy.

V. Maurukas čeverykų ir 
britvų.

Drabužiais: Mrs. S. Morke- 
vičienė, Mrs. šimensky, J.' Le- 
vatavich, S. Misiūnas, Mrs. Ma- 
linauckas,M. Raulinaitis, De- 
reškevičienė, Dagilius, Kana- 
navič, Sletzer, P. Fogal, E. 
Oravitz, Antanas Mizar, J. F. 
Petrick, Mrs. S. Kupstas, Mrs. 
V. Kuzmickas, Mrs. A. Nara- 
vienė, Mrs. E. Alvikienė, Mrs.
K. Karvojienė, Mrs. M. Ra- 
kickienė.

Mr. P. Eidukevičius britvų.
Drabužiais: J. Yenkevich, 

M. Shlekienė, Mrs. E. Stank.
Iš Hazeltono:
Aukavo drabužiais: Mrs. II. 

Kozak, P. Labanauckas, Mrs. 
J. Zukousky, Mrs. Andrule- 
vich, Mrs. F. Poniatouski, Mrs. 
Ražanski, Mrs. M. 'Zukousky, 
Mrs. C. Waitkus, Mrs. M. Mo- 
louskas, Mrs. A. Grimas, Mrs. 
E. Hagelgaus, Mrs. F. Viola, 
Mrs. Sakojienė. •

Drabužiais: Mr. C. Shlo- 
mas, Mrs. Kamarauskienė (la
bai daug drabužių), Mr. Czen- 
kus, Mrs. A. Zelmer, Mrs. J. 
Hawke, Peter Yevak.

Kvalkauckai iš Zions Grove 
surinko daug drabužių.

Iš Girardville, J. M. Salat- 
ka daug drab.

J. Mardosa daug čeverykų.

Drabužiais: Mrs. Rackauc- 
kienė, Mrs. Levulis, Mrs. Bet- 
kevich, Mrs. P. Urban, Mrs. 
Budraitis, Mr. Laužonis, Mr. P. 
Križinauckas, Mr. Petranavi- 
čius, Mr. A. Armolevičius, Mr.
J. Bakšis, Mr. A. Dambauckas, 
Mr. K. Ambroza, Mary Sec- 
kar, Adelė Dambauski, Mrs. 
R. Koony, Mr. V. Leimonas.

R. Mikelionis ir Vincas Vi- 
lionis surinko daug drabužių.

Iš Mahanoy City, drabu
žiais: Mr. J. A. Sikorsky, Mrs. 
E. McAter, Mrs. Malony, Mrs.
K. Aponikienė.

B. Valukas ir S. Kuržinckas 
surinko daug drapanų, bet 
vardų nepaliko pas mus. At
leiskite, kad neturim spaudoj.

Iš Coaldale, Mrs. Lakickas, 
daug drabužių.

Ačiū visiems darbininkams 
ir aukotojams už tokį didelį 
ir svarbų darbą.

Vardus, kurie aukavo pini
gais, pagarsinsime vėliau, nes 
neturime surinkę visas blan
kas.

Sekretorius S. Kuzmickas.

Linden, N. J.
Nedidelis mūsų miestukas, 

bet nepaprastai yra pagarsė
jęs orlaivių išdirbyste ir kito
mis didelėmis pramonėmis. Vi
sos skubiai dirba, gamindamos 
dėl karo laimėjimo medžiagą.

Be to, šitose išdirbystėse 
daug ir lietuvių turi gerus dar
bus ir pusėtinai gerai uždirba.

Lindeno lietuvių dauguma, 
turi nuosavius namelius, ku
riuos gražiai užlaiko, kaip iš 
vidaus, taip ir iš lauko, apso
dindami gražiais medeliais, 
kurie puošia mūsų gyvenimo 
vietas. Sutikimas ir draugišku
mas tarpe lietuvių geras, nors 
politiniai yra ir kitaip manan
čių. Vienok bandome išrišti 
klausimą draugiškai.

Pagaliau Lindeno lietuviai 
dabartiniu laiku įsisteigė nuo
savą svetainę su labai gražiu 
sodu-parku. Graži ir patogi 
vieta, šalia miesto sodo, kat
ras puošia mūsų visą miestelio 
išvaizdą, ypač vasaros laiku. 
Yra gražios maudynės, kurias 
lanko tūkstančiai žmonių.

Lietuvių svetainė su dideliu 
parku, kaip tik ir randasi tam 
gražiam, beveik miesto, sode.

Lindene lietuviai su maža 
suma pinigų, nusipirko šią sve
tainę. Dabar gegužės mėn., pa
vasario gražiausias mėnuo. Vi
si medeliai gražiai skleidžia 
žaliuosius lapelius, žieminiai 
kvietkeliai sužydo.

Tokiu būdu mūsų Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 135 
kp. užprašome visus lietuvius 
—Lindene, Elizabeth, Hillside, 
ir visos apylinkės, šeštadienį, 
13 d. gegužės, tik už vieną do
lerį ne vien pasigėrėsite gam
tiška gražybe, bet gausite 
alaus ir skanių užkandžių. Vis 
už tą patį dolerį! Turėsime ir 
muziką, mylintieji šokti*, galės 
linksmintis viduje svetainės 
arba parke. Parkas atdaras 
nuo pirmos vai. po pietų. Va
karėlis prasidės 4-tą vai. po 
pietų.

Iš Elizabeth geriausia va
žiuoti 44 busu. Išlipkite ant , |
Wood Ave. ir . Cider Ave. Po j 
kairei bus Lithuanian Liberty 
Park.

Draugės ir draugai, mūsų 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo 135 kp. tikslas daugiau
sia rūpintis visuomenės gero
ve, už šviesesnę ateitį ir geres
nį gyvenimą lietuvių ir visos 'į.

žmonijos. Tokiu būdu -mūsų 
vakarėliuose uždirbti centai į
paskirstomi visuomenės nau
dai — Raudonajam Kryžiui, 
lietuvių vaikučiams, ir t.t. Kur 
tik matome reikalą, neatsisa
kome, aukojame pagal išgalę. J

Rengimo komitetas užkvie- 
čia. M. KL. i

Kuomi jūs prisidejot prie 
parėmimo lietuvių kovūnų, 
esančių lietuviškuose pul
kuose Raudonojoj Armijoj?.
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Scranton, Pa.

(Tąsa)

Su pirmais šūviais vokiečiai sujudo. 
Išilgai ešalono ėmė lakstyti puskarinin
kiai. Buvo girdėti trumpi komandos žo
džiai. Kai susišaudymas ypač įsiliepsno
jo ir pradėjo artėti prie stoties, trimičius 
prie štabo vagono užtrimitavo pavojų.

— Pone pulkininke, jus nori matyti 
kažkoks karys, vadinąs save lenkų kari
ninku.

— Įveskite,—tarė pulkininkas Pflau- 
meris.

— Turiu' garbę prisistatyti — kapito
nas Vrona.

— Kuo išaiškinti šį susišaudymą?— 
grasinamai paklausė pulkininkas.

— Reikalas toks, pone pulkininke,— 
mieste įsižiebė bolševikų sukilimas. 
Mums buvo įteiktas ultimatumas nesi
kišti į jų veiksmus. Jie nori nuginkluoti 
jūsų ešaloną, o karininkus iššaudyti. 
Mes visą naktį kovojome, o dabar esame 
priversti prašyti jūsų pagalbos. Mes vis
ką padarėme tam maištui užgniaužti. 
Tačiau mūsų jėgos išseko, ir turime pa
likti miestą ...

Šūvių pokšėjimas prie stoties tarsi pa
tvirtino jo žodžius. Aplink pulkininką 
stovėjo grupė vokiečių karininkų plieni
niais šalmais.

Tirštos vokiečių grandys sugulė išil
gai prekių stoties turėklų, kita dalis ka
reivių sukinėjosi platformose prie šar
vuočio ir pabūklo.

— Tai-i-p, — iškošė pro dantis Pflau- 
meris ir .išspjovė cigaro nuorūką. — Jie 
nori mus nuginkluoti? Na, tai mes dar 
pamatysime...

— Žinoma, pone pulkininke, jeigu jūs 
Jsikišite, tai to bjauro ir pėdos neliks.

Vrona taip karininkų pastebėjo 
Smultkę.
Leitenantas kažką patylomis kalbėjo 

pulkininkui.
— Atleiskite, kaip jūs? ...
-— Kapitonas, Vrona, — pasakė 

Šmultkė.
— Aha! Tad mes būtinai įsikišime. 

Būkite geri, nuveskite savo kareivius te
nai! — mostelėjo jis ranka-į kairę. — 
Mes tuoj pradėsime operaciją. Nuristi 
pabūklus! Nuvežti žemėn šarvuotį! Pone 
pulko tarybos pirmininke, išaiškinkite 
kareiviams kautynių priežastį.

Iki aušros miestas buvo užimtas dar
bininkų. Ščabelis tvirtai įsikūrė folvar- 
ke, priversdamas Mogelnickį likti dvare.

Tačiau, kada visiškas laimėjimas jau 
buvo arti, stotyje sutraškėjo galingos 
Salvės. Iš ten į miestą tėškė ugnį ir plię- 
ną. Iš karto sulojo pusantros dešimties 
kulkosvaidžių. Vokiečiai slinko į miestą.

Visą valandą Rajevskis atkakliai 
priešinosi, susilaikydamas prie kiekvie
no kampo. Tačiau gatvėmis švaistėsi ne
pažeidžiamas šarvuotis, iš savo kulko
svaidžių apšaudydamas skersgatvius ir 
kiemus.

— Ech, nėra granatos, — dūko Čobo
tas.

Sukilėliai traukėsi, gatvę po gatvės 
palikdami. O pilkai žalios vokiečių gran
dys metodiškai, apgalvotai slinko į prie
kį. Taip pat apgalvotai stotyje trankė 
keturi pabūklai, svaidydami į miestą 
sunkias granatas.

— Ką gi, Zigmantai, vadinasi, pralai
mėjome? — tarė Kovala, greitai ženg
damas šalia Rajevskio.

— Taip, šito aš labiausiai bijojau.^Čia 
be provokacijos neapsiėjo ... Metelskis 
vakar norėjo su pulko taryba pasišnekė
ti, tačiau parsidavėlis pirmininkas pa- 
grąsino suimti. Dabar tenka saugoti 
žmones. Trauksimės į Sosnovką. Reikia 
ko greičiau, ligi ryto, iš miesto išsikrau
styti, nes čia apsups....

Miestas suposi prieašurio migloje. 
Paskutinės darbininkų grandys jau pali
ko priemiestį.

Ščabelis įsiklausė.
— O juk mūsiškiai išeina iš miesto... 

Girdi, pokšėjimas jau iš priemiesčio? 
Matyti, vokiečiai į peštynes įsikišo. Ką 
gi, tai ir mums tenka trauktis, kol pra
švis. Jeigu čia būtų cholmianiškiai, gali
ma būtų spustelėti sodybą, o šiaip nėra 
kas veikti. Pranešk, kad traukiamės!— 
tarė jis Sačokui.

— Ar folvarką uždegti? — paklausė 
šis.

— Nereikia! Vis tiek bus mūsų, — 
uždraudė Ščabelis. — Tegu šoka ant ar
klių.

— O kur bobas? — nepatenkintas 
burbtelėjo Sačokas.

— Jas taip pat pasodinsime ant ar
kliu.

— Čia aš vežimą su griozdeliais suda
riau, vieną galima pasodinti!.. .

Ščabelis padėjo Olesei atsisėsti į bal
ną.

— Nenupulsi? — tarė jis, paduoda
mas jai pavadžius.

— Ne, aš savo kaime jodinėjau.
— Na, o šautuvą persimesk per petį. 

Ech, ir herojiškas karys iš tavęs! — pa
sijuokė jis, tačiau tuoj apniuko.

Ptacha jojo šalia Olesės. Jam vis at
rodė, kad mergaitė gali nukristi. ..

Po pusvalandžio jie susijungė su besi
traukiančiais iš miesto.

Edvardas Mogelnickis atjojo į stotį 
pats padėkoti pulkininkui Pflaumeriui 
už suteiktą pagalbą. \

— Kuo galiu būti jums naudingas? 
Pasakykite, ir viskas, kas mano galioje, 
bus tuoj padaryta.

Pulkininkas Pflaumeris nuo patarna
vimų atsisakė.

— Dėkoju.i Mes viską, ko reikia, turi
me. Tačiau paskui mus slenka frankfur- 
tiečių pėstininkų pulkas. Šmultkė sako, 
jog ten tarnauja jūsų brolis. Kiek man 
žinoma, jiems trūksta maisto ir šiltų 
drabužių. Prasideda šalčiai. Štai, jeigu 
jūs padėsite jiems, tai bus puiku.

— Būtinai, būtinai, — užtikrino Ed
vardas. — Gal ponas pulkininkas leis 
man apdovanoti jo narsiuosius karei
vius? Aš noriu išdalyti jiems po šimtą 
markių...

— Galima. Aš perduosiu tai pulko ta
rybai. Tarp kita ko, mes čia liksime, kol 
ateis frankfurtiečiai, ir prašome nekliu
dyti mums gauti iš kepyklos duonos.

Mogelnickis pridėjo ranką prie kepu
rės.

—Aš tuoj įsakysiu pristatyti duoną- 
jums čia, į stotį. Dabar leiskite mūsų 
ponių ir visos šeimos vardu pakviesti jus 
ir ponus karininkus į vakarą, mūsų dva
re rengiamą jūsų garbei. Jūsų paimti 
bus atsiųsti vežimai.

— Dėkui! Aš perduosiu karininkams. 
Jei viskas bus ramu, mes atvažiuosime.

Mogelnickis su savo štabu išjojo.
(Bus daugiau)

Visko Po Biskį
Literatūros Draugijos 39 kp. 

šiais metais stovi garbės kuo
pų sąraše,, nes visi nariai pasi- 
mokėjo duokles dar kovo mė
nesyje. Be to, šiais metais ga
vom jau 6 naujus narius, ir 
tik trijų stokuoja, kad suda
rius pusę šimto. Neblogai kuo
pa stovi ir finansiškai.

Demokratiniu Liet. Komite
tas jau pilnai susiorganizavęs, 
turi keliolika įvairių draugijų 
bei kuopų, kurios yra pilnatei
sėmis narėmis. Į valdybą iš
rinkti taipgi patyrę ir gabūs 
draugai: pirm. P. Pėstininkas; 
sekr. R. Genys; iždin. M. Trui- 
kienė.

Kad Demokratinių Liet. Ko
miteto valdyba Veikli, tai pa
rodo ir jau jos atlikti darbai, 
kaip tai: Suorganizuota mez
gėjų grupė, kuri 19 d. kovo su
rengė arbatos vakarėlį su už
kandžiais ir šiaip pasilinksmi
nimais, kuris davė pelno su 
virš $48. Taip pat surengė 
prakalbas drg. K. Petrikienei 
26 d. kovo, kurios, nors nebu
vo skaitlingos publika, bet la
bai interesingos. Buvo graži 
muzikai© programa, kurią va
dovavo Mr. Būni. Pirmiausiai 
dvi jaunos mergaitės pašoko 
militarišką šokį. Po tam ber
niukas, apie 9 metų, davė du 
muzikos kavalkus su armoni
ka. Kitas berniukas, irgi apie 
tiek metų, pašoko airišką dži- 
ką.

Po tam dar vienas mažas 
berniukas ir tokio pat amžiaus 
mergaitė pašoko “Popeye,” o 
po tam antrą šokį, ir gražiai 
sudainavo “America, 1 Love 
You.” Mrs. Barnes nuo Ferdi
nand St. pašoko magišką šokį, 
vartydama lazdukę, labai ste
bino publiką jos gabumai.

Labai gražiai sudainavo 
“Victory polką,” tai buvo tik
rai “Volga Boatmen” melodi
ja, “Ei, uchnem, ei, uchnem.” 
Kita jauna mergaitė (nesuži
nojau vardo) pašoko “tap dan-

(
LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINĖ) | 

Didelis pasirinkimas visokių !
Vynų ir Degtines |
Kasdien Turime |

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ |

Juozas Zeidat
Savininkas .

411 Grand St. Brooklyn į

cė,” ant plieninės bačkos, net 
dyvas, kaip ji nenupuolė.

šį. kartą V. Valukas labai 
puikiai pasirodė su daina “Aš 
eisiu su tavim tolyn.” Labai 
gerai išėjo. Jam akompanavo’ 
jo sūnus 'Zenonas.

Nikolas Demko, Russian 
War Relief Committee pirmi
ninkas, Lackawanna County, 
kalbėjo angliškai ir pasakė la
bai gerą prakalbą. K. Petri- 
kienė pasakė puikią prakalbą, 
taip, kad f asistuojantis ele
mentas nedrįso pakelti nė jo
kio klausimo, o pakampėse, 
tai zurzėjo, “kodėl nė žode
lio neprisimena už Lietuvą.” 
Mat, tokioms ponioms, jei ne 
Smetona, tai ir ne Lietuva.

Aukų surinkta $30.35. 
Apart to, Demokr. Liet. Ko
mitetas susirūpino rinkimu 
drapanų dėl Lietuvos žmonių, 
ir visi, kurie nori pagelbėti 
Lietuvos žmonėms, turėdami 
tinkamų drapanų, gali nu
nešti į artimiausias vietas, 
Dem. Liet. Komitetas persiųs 
reikalingon vieton.

štai, kur galima drapanas 
nunešti:

Pas D. Proleikus, 407 Elec
tric St.; pas L. & M. Truikius, 
1315 N. Washington Ave.; 
pas J. Gluoksnius, 1256 Dia
mond Avė.; Pas Gelezauckus, 
1210 Blair Ave.; Pas Klevinc- 
kus, 217 W. Market St.; pas

VI. Medelius, 124 S. Rebecca 
Ave.

Demokr. Liet. Komitetas 
jau parsitraukė vilnų, iš kurių 
bus daromi svederiai, panče- 
koš ir kiti reikalingi drabu
žiai dėl Lietuvos nuvargintų ir 
Hitlerio nuteriotų žmonių. Do
vanos teikiamos pradedant 
raudonarmiečiais ir partiza
nais ir šiaip Lietuvos žmo
nėms ir jų kūdikiams, kurie 
ištrūko iš Hitlerio nagų ir ga
vo prieglaudą Sovietų Sąjun
goje. Vilnos nugabentos pas 
iždininkę M. Truikienę ir 
kiekviena mezgėja gali gauti 
tiek vilnų, kiek tik ji galės 
suvartoti tam prakilniam dar
bui.

Todėl visos mezgėjos kvie
čiamos prie darbo. T. D. 4

Kongreso Komitetas Užgyrė 
240 Biliūnu Valstybės Skolų

Washington. — Kongre
sinis lėšų komitetas užgyrė 
sumanymą leist Jungtinių 
Valstijų vyriausybei užsi
traukt iki $240,000,000,000 
valstybinės skolos.

Pirmesnių kongreso tari
mu buvo leista Amerikos 
valstybei įsiskolint iki 210 
bilionų dolerių.

Franci jos partizaniški pa- 
trijotai remia gen. de Gaul
le vyriausybę.

MEDUS

TIKRAS TAMSONO BIČIŲ 
ŪKĖS MEDUS

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 ūkį.
Eksperimentuoju, sėju įvairius aug
menis ir sodinu pritaikytus medelius 
apie bičių daržą, iš kurių bitelės 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, Vz galiono $2.00. Už medaus 
persiuntimą neapmokame.

Rašykite šiaip:
Thomson’s Natural Food Co. 

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas

S
 Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 
u Apdrdudos Organizacija
i • Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000.

• Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15.

• Visiems įstojimas veltui.
• Mėnesinė mokestis pigiausia.• Priima naujus narius i\uo 2 metų iki 

workers. inc. 60 metų amžiaus.
įsirašyk dabar ir savo šeimą įrašyk. Išpildyk žemiaus telpančią 

blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St. Brooklyn, 6, N. Y.

JAPONUOS KURILAI 36 į 
KARTUS BOMBARDUOTI ‘

AŠ noriu gauti informacijų; kaip patapti LDS nariu

Mano vardas..................................................................................

Perlų Uostas. — Jungti
nių Valstijų lėktuvai jau 
trisdešimt šeštą sykį bom
bardavo uostus ir įvairius 
japonų įrengimus Paramu- 
širu ir šemušu salose, Kuri
lų salyne. Kurilai yra pačios 
Japonijos salos. Visi Ame
rikos lėktuvai be nuostolių 
sugrįžo.

Kiti Amerikos bombane- 
šiai 46-tą kartą per 36 die
nas ardė japonų lėktuvų ba
zę Ponape, Caroline saly
ne.

Antrašas
Chinai atmušė japonus 

ties Loyangu.

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

Iš senų padarau 
nauJus paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame- 

^^sE^KH^B'rikoniškais. Rci- 
ka 1 u i 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
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į F. W. SHALINS j 
| (Shalinskas) |

FUNERAL HOME 
| 84-02 Jamaica Avenue I 
! Opposite Forest Parkway !

WOODHAVEN, N. Y.

! Suteikiam garbingas laidotuves J

$150
| Koplyčias suteikiam nemoka- | 
? mai visose dalyse miesto. !
j TeL Virginia 7-4499 a 

>&. —n —o —n—o«^o —o — o —o — o»o —o —

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptas, 

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.
Telephone Stagg 2-8342

NOTARY 
PUBLIC

telephone
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS

LAISNIUOTAS GRABORlUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui grupėms. 
Nedaliomis atda
ras nuo 1 valan
dos dieną iki vėlai. 
» - ■ • ■ --------------------

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

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

| GREEN STAR BAR & GRILL ?
ž Lietuviškas Kabaretas ±

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
459 BE (Skersai nuo Republic Teatro)

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
r naktį, greit suteiksi

me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.

Telefonas Poplar 4110

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA



Ketvirtad., Gegužės 11, 1944

A, Kongresas Užgyrė To- 
lesnę Talkininkams 
Lend-Lease Parama
Washington. — Jungtinių 

Valstijų senatas 63 balsais 
prieš vieną priėmė prezid. 
Rooseevlto reikalavimą pa
skirt dar $3,564,316,000 pa
ramos Jungtinėms Tautoms 
iš Lend-Lease (karinių pa
skolų) fondo.

Kongreso atstovų rūmas 
jau pirmiau nubalsavo to
kią paspirties sumą talki
ninkams.

Kai kurie senatoriai rei
kalavo, kad Jungtinės Vals
tijos pasilaikytų anglų sa
las - bazes, kurias Anglija 
parsamdė Amerikai mai
nais už 50 senų karinių lai
vu - naikintuvų, v v

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

SO. BOSTON, MASS.
Apvaikščiojimui Motinų Dienos 

parengimas ir ALDLD moterų ir 
mezgėjų susirinkimas įvyks atei
nantį sekmadienį, gegužės 14 dieną, 
376 Broadway. Susirinkimas pra
sidės 4 vai. po pietų. Visos d. daly- 
vaukit. Parengimas prasidės 6 vai. 
vakare. Čia bus skanūs užkandžiai, 
kuriuos pagamins motinos, o mūs 
jaunimas duos puikią muzikalę pro
gramą. Tai bus naujanybė So. Bos
tone. Rengia ALDLD moterys ir 
mezgėjos bendrai ir kviečia visus 
atsilankyti. — Rengėjos. (111-112)

PHILADELPHIA, PA.
Motinų Dienos apvaikščiojimui 

rengiama graži pramoga 13 d. ge
gužės (M<ty), šeštadienį, 6 vai. va
kare, 735 Fairmount Ave. Rengia 
Moterų Kliubas. Prašome visų daly
vauti, kaip tai: karių motinas, mez
gėjas ir visus, kurie tik galite. įžan
gos nebus. — Komisija. <111-112)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, gegužės 14-tą, Lietu

vių Svetainėj, 29 Endicott St., įvyks 
gražus koncertas Motinų Dienos at- 
žymėjimui. Programoj dalyvaus jau
nų ir scenoj veteranų artistų: Aido 
Choras, Aido moterų ir vyrų grupės, 
J. Sabaliauskas, M. Paruliūtė, O’
Toole, B. Alhemovich, B. Raulušai- 
čiūtė, V. Mickevičiūtė, V. Motiejai- 
tis, H. Kižiūtė, O. Dirsaitė, H. Ja- 
nuliūtė, B. Narus. Pradžia 4 valan
dą po piet. Prašom skaitlingai da
lyvauti. — LLD 155 kuopa.

(111-112)

VYRAI IR MOTERYS!

UŽTIKRINKITE SAVE PASTOVIU

NAKTINIS APVALYTOJAS
tŲ

5 DIENOS

PAJIEŠKOJIMAI

(112)

Nuolatinis Darbas
Bloomingdale’s

(111)

PHILADELPHIA, PA

DIENINIAI SANDĖLIUI VYRAI
Pranešama

No.

60TH STREET MEZZANINE.No.

VIRĖJOSBloomingdale’s kai
" No.

(X)(Ui)

Anglų Ūpas Įveržtas

GREIT REIKALINGI

No.

(116)
se-

BROOKLYN.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT 
OFISĄ

NEW YORK 
Shipbuilding Corp.

Broadway & Fairview 
Camden, N. J.

KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT 
OFISĄ

60TH STREET MEZZANINE.

FABRIKO DARBAS
Patyrimas nereikalingas.. Nuolat darbai.

60c I VALANDĄ PRADŽIAI
5 DIENŲ, 40 VALANDŲ SAVAITE

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

(113)

REIKIA VYRŲ 
dirbti ant kapinių.

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

.(114)

INDU MAZGOTOJOS
STIPRIOS IR VEIKLIOS

GERA ALGA PRADŽIAI
, GEROS DARBO SĄLYGOS

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

(32nd St.) 14-tos lubos, 
arba 710 6th Ave., (23rd St.) N. Y.

(114)

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

DARBININKAI (6)
SU MECHANIŠKAIS PALINKIMAIS

75c iki 85c j valandą 
remiantis patyrimu

Mokestis 52 valandų savaitinei už 
48 valandų darbo.

Reikalingas Paliuosavimas.
GRIFFIN WELLPOINT CORP.,

881 East 141st St., Bronx.
(Hl)PHILADELPHIA, PA.

Ketvirtadienį, 11 d. geg., kviečia
me lietuvius, moteris ir vyrus, at
eiti ir pagelbėti sukrauti daiktus į 
didesnes dėžes dėl išsiuntimo Rus
sian War Relief daiktų į New Yor- 
ką. Būkite po 1520 Walnut St., 
tarpe 7—8 v. v. Lietuviai pasirengę 
pagelbėti supakuoti siuntinius, ku
rie eis į Sovietų Sąjungą. Daug tau
tų pagelsti ir pasiaukuoja veltui.

Pajieškau savo pusbrolio Viktoro 
Petrašiūno. Prašau jo paties, arba 
kas pažįsta jį kreiptis po sekamu 
antršu: A. Peterson, 3635 N. E. Co
lumbia Blvd., Portland, Oregon.

(111-114)

SVARBIAUSIAS IŠRADIMAS 
PASAULYJE

Dabar trūksta daktarų. Jei žmo
nės turėtų savo namuose gerą oint- 
mentą-mostį kaip M. J. švilpa’s 
Miracle Ointment — Stebuklinga 
Mostis, kuri prašalina daugybę blo
gų ligų, būtų laimingesni. Mostis 
yra keturių (4) rūšių. Aš garantuo
ju duodamas dėžutę vieną dykai, 
kuris pirks didesnę dėžutę, neatida
rys ją į 10 dienų laiko, gaus savo 
pinigus atgal. Tik atsiskaitysiu per
siuntimo lėšas ne daugiau kaip 25c 
—Amerikoj. Vardai mosčių:

1— Nuo dantų gėlimo, užsiviet- 
rijimo' ir sustiprina smegenis.

2— Nuo Rheumatiškų ir įvairių 
paviršutinių skausmų: Kojų, 
Rankų, Pusiau Pečių, Sąnarių 
ir Mažuolių ir tt.

3— Miracle Salve. Ši mostis pra
šalina daugybę įvairių odos 
ligų. Votis, Išbėrimus, Rash, 
Nuo Užsigavimo, Odos, Piles, 
Athlete’s Foot, Gėlimą Ausies, 
Peršalimo, Sinus, nesveikumą 
Nosies, Burnos, Nudeginimo, 
Nušutinimo, Susižeidimo, nuo 
šalčio nušašimo, Skaudėjimo 
Blauzdų, Gėlimo Kornų ir nuo 
daugybės Odos ligų. Tik ne 
nuo vėžio. Už visas minėtas 
Odos ligas, garantiją duodu 
ekstra dėžutę.

Mosčių kaina 65c ir $1.25.
4— Mostis nuo niežėjimų, švie

žių ir užslsenėjusių ir nuo 
Poison Ivy. Kaina $1.25.

Užsisakyti tuojau, prisiųsdami 
pinigus ar 30c stampomis, o likusius 
apmokėsite C.O.D. Adresuokite 
karnai:

M. J. ŠVILPA,
P. O. Box 78, Sta. A. 

HARTFORD 6, CONN.
Krautuvė — 614 '/j Zion St.

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

REIKIA KARINIU DARBININKU
VYRAI IR MOTERYS

PILNAM IR DALIAI LAIKO
Lydytojų 

Mechanikų 
Metalo Darbininkų 

Pagelbininkų 
Paprastų Darbininkų, tt. 

SU AR BE PATYRIMO 
GERA ALGA DARBŠTIEMS APLIKANTAMS

REIKALINGĄS ATLIEKAMUMO PAREIŠKIMAS 
Kreipkitės į Dirbtuvės Ofisą

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

HOBOKEN, N. J.
(117)

DARBININKAI
NELAVINTI PILNO LAIKO 

DARBUI
Klasės A Pramonei

Atsineškite Atliekamumo 
Paliudijimą.

Kreipkitės pas:
METAL REDUCTION 

CORPORATION
4001 Dell Avė.,

North Bergen, N. J.
ar

U.S. EMPLOYMENT 
SERVICE

404 — 38th Street, 
Union City, N. J.

PIRKITE KARO BONUS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

KARO METU DARBAI
SU 

Pokarine Ateičia

DARBU DABAR 
IR PO KARO

SENA, GERAI ĮSIGYVENUSI ĮMONĖ DABAR DIDELIU 
PROCENTU DARANTI KARINIUS DARBUS SIŪLO JUMS

PASTOVIUS DARBUS
VYRAI KVIEČIAMI Į DIRBTUVĘ IR OFISĄ. MOTERYS 

KVIEČIAMOS Į OFISĄ IR LABORATORIJĄ. PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS, JEIGU NORITE IŠMOKTI DARBĄ.

Kreipkitės

THE EGYPTIAN LACQUER MFG. CO.
Jacobus Avenue, South Kearny, N. J. 

•wwafrrtwr
Bus No. 1 iš Newarko. Bus No. 108 iš Jersey City’

Reikalingas atliekamumo pareiškimas. (116)

SKANDINA FAŠISTŲ LAIVUS 
TIES SUOMIJA

London
jog Sovietų bombanešiai vėl 
atakavo vieną Suomijos uo-

Sovietų lakūnai nuskan
dino Suomijos Įlankoje vo
kiečių transporto laivą 5,000 
tonų. Šiauriniuose vandeny
se sovietiniai laivai sunai
kino motorinę priešų valtį 
150 tonų ir suėmė jos jūrei
vius.

London. — Žmonių ūpas 
Anglijoj šiomis dienomis 
labai įtemptas. Visi laukia 
kasdieną, net kas valandą, 
žinios apie įsiveržimą į Va
karų Europą.

Vyriausybė visai uždrau
dė laikraščiams spėlioti a- 
pie įsiveržimo laiką ar vie
tą. Nes laikraščiai gauna ži
nių, kuriomis priešai galė
tų pasinaudoti, jeigu jos bū
tų paskelbtos.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

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.
(112)

REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ 
Gesu ir Elektra suvirinimui.

Plakščių Metalo Darbas.
Reikalingas atliekamumo pareiškimas.

AERO MUFFLERS CORP., 
ROCKLEIGH. N. J. CLOSTER 1660

(112)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Puikiausias štabas atsidaro 
vyrams prie krovinių 

5 DIENOS
40 VALANDŲ SAVAITĖ

BERNIUKAI
PAGELBĖJIMUI 

IŠSIUNTIMŲ 
DEPARTMENTS

NUOLATINIS DARBAS 
5 DIENŲ SAVAITĖ 

GERA ALGA
KREIPKITĖS

JOHN FREDERICS
29 E. 48TH ST.

,j Lithuanian Daily Penktas Puslapis

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI-BERN1UKAI
PAKUOTOJAI CRATERS

MATERIALŲ KILNOTOJAI

Greit reikalingi būtiniem karo dar
bam. 48 valandų savaitė — laikas 
ir pusė viršaus 40 valandų. Pailsio 

periodas ir kitokios privilegijos.

Kreipkitės

GENERAL MOTORS
OVERSEAS

BANTA PLACE

WARREN POINT,

FAIR LAWN, N. J.

AR
U.S.E.S. prie Hackensack 

ar Paterson
IS būtinų darbų reikia paliuosavimo.

(112)

INDŲ MAZGOTOJAI
Linksmos Darbo Sąlygos
STERN BROTHERS

42ND ST. IR SIXTH AVE., 
NEW YORK CITY

(112)

VYRAI! 
VYRAI! 
VYRAI!

Gyvybiniai svarbiem kariniam dar
bam. Reikalingi tuojau. Paprasto 

darbininko darbas.
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA 
VIRŠLAIKIAI IR PAKILIMAI 

Kreipkitės į

FLINTKOTE CO.,
PATERSON AVE., PRIE OAK ST., 

EAST RUTHERFORD, N. J.
Važiuokite comfort Bus No. 1, ar 

P. S. Bus No. 16.
Kurie dirbate būtinus darbus 

nesikreipkite. (no)

DŽIANITORIAI 
PASIUNTINIAI
QUEENS BANKUI

GERA ALGA
Patyrimas Nereikalingas

JAMAICA 6-3200, EXT. 55 
______ (ill)

Puikiausias štabas atsidaro 
naktimis, aptvarkymo darbas.

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
DARBAS PRASIDEDA 6 P.M.

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACUOS 
NUOLATINIAI DARBAI

I* būtinų darbų reikia paliuoeavlmo 
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.

NITUOTOJAI
(RIVETERS)

Kreipkitės į
Employment Office

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MOULDERIAI
ALUMINU1& FOUNDRY 

JOBBING, MAŠINA 
56 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

Kreipkitės pasirengę dirbti.
EASTERN CASTING CORP., 

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

BUDINKŲ APTARNAUTOJAS. Stiprus. Pa
tyręs boilerių pečkuris. Naudingas aplink 
dirbtuvę. Nuolat. Alga $120 j mėnesį. Kreip

kitės po 10 A. M. darbo dienom.
GEND REALTY. 750 Grand Street, Brooklyn. 
14th St. Canarsie linija iki Grand St. stoties.

(113)

TROKU IR TRAILERIŲ 
VIRŠŲ TAISYMUI VYRAI

Būtina pramonė.
PASTOVUS DARBAS VISŲ METŲ.

FRUEHAUF TRAILER CO., 
537 W. 26TH ST., N. Y. C.

(113)

VYRAI
Prie divonų ir karpetų. Patyrimas 

nereikalingas.
GEBA ALGA. NUOLATINIS DARBAS. 

LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKĮ.
UNITED CRESCENT DRY CLEANING Corp.

500 MORGAN AVE., BROOKLYN 
EVERGREEN 7-0200

(117)

SANDELIO VYRAI (2)
PRIE PLIENINIŲ PAIPŲ IR JŲ SUTAI
KYMUI. NUOLAT. KREIPKITĖS ASME
NIŠKAI. THE GREENE-WOLF COMPANY, 

213 40TH ST., BROOKLYN.
(112)

EKSPERTAI PAKUOTOJAI
Į Pundus Rišti Audimus 
NUOLATINIS DARBAS.

VIRŠLAIKIAI
DAVID BICKERTON

48 LISPENARD ST.,
N. Y. C. (ill)

MAŠINISTAI
Eleveiterių taisymo darbui 

mūsų New Yorko dirbtuvėje.
NEKARINIS DARBAS

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

(115)

Būtinas karinis darbas, 
metalų produktų, 
tros

VYRAI 17 IKI 60 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Gera pokarine proga.
išdirbama plakščių

Išmokysime operuoti elek- 
pajėgos presą, gręžimo presą, kirpimo 

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

5510 Avenue N, Brooklyn.
(UI)

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

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

(115)

BERNIUKAI
Mokytis Amato.

KARINIS DARBAS.
Mašinšapėje.

Pradžia 60c į valandą.
GREITI PAKILIMAI.

OLSENMARK
124 White St., N. Y. C.

(111)

DIENĄ IR NAKTĮ
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkitės

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

N. Y. C. - (X)

PEČKURIS 
LAISNIUOTAS

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

__________________________________________ (111)

IŠ PO VANDENS DUMBLO KASIMO 
DARBININKAI

Piliečiai ar nepiliečiai. Su ar be patyrimo, 
prie iš po vandens kasimo dumblo. Nuola
tinis darbas, unijinės algos. Reikia turėti 
atliekamumo paliudijimą, j.ei jūs dirbate bū
tinoj pramonėj, jei dar nėra praėję 60 dienų.

Kreipkitės j ofisą
HENRY DU BOIS’ SONS CO.

17 STATE ST., N. Y. CITY 
(111)

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

Geros vietos, dabar atviros saldainių 
dirbtuvėje, Philadelphijoje.

PETER-PĄUL, INC.
Kompanija nacionaliai žinoma, 50 metų,
įsteigta. Gera proga vyram. Nuolatinis dar
bas. Patyrimas nereikalingas. ' Puikiausios 
darbo sąlygos. Muzika laike darbo. Gera al
ga ir pasirinkimai pakilimams. Apmokamos 

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 0? A.M. IKI 5 P.M. 
PRADEDANT PIRMADIENĮ, BAIGIANT 

PENKTADIENĮ.
ŠEŠTADIENIAIS 9—12.

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

____ (m)
Ilf .1 Bill ......................................................... .......

RESTAURANTŲ 
DARBININKAI

SALADŲ IR SANDWICH DARYTOJAS $55 
BROILERIŲ VIRĖJAI $55. 

MAISTO PATIKRINTOJAS IR 
KASIERIUS $40.

ENDURO RESTAURANT 
FLATBUSH, PRIE DeKALB AVE.,

(Uį)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI 
ir 

BERNIUKAI 
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI
GERA ALGA LAIKE 

MOKINIMOSI 
DIRBTUVES DARBAS. 

NUOLATINIS DARBAS.

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

(115)

Nuolatinis visų 
suteikiama visi 
drauda, didelė

KARPENDERIAI 
STOGDENGIAI 
ŠINGELIUOTOJAI 

20 VYRŲ
metų darbas, aukšta alga, 
įrengimai, palaikoma ap- 

kompanija. Kreipkitės visą 
savaitę.

310 RAILROAD AVE., 
HACKENSACK, N. J.

(117)

VYRAI. PATYRIMAS NEREIKALINGAS. 
GRINDŲ VAKSAVIMUI, APTAISYMŲ DAR
BUI. NAKTINIS DARBAS. PERIODINIAI 

PAKĖLIMAI. POKARINĖ ATEITIS.
I\hj. 5-4431.

AUTO MECHANIKŲ 
PAGELBININKAI

Sprindžinų ir apačių darbas. Su šiokiu tokiu 
patyrimu.

DRASNER SPRING CO. INC.
2166 MADISON AVE. (136TH ST.) 

N. V. C.

INSULATORIAI— 
UOLINĖS VILNOS
ir bo patyrimo vyrai prie stogden- 
stogų kraštų ir sienų apdirbimo, 

mūrininkavimo patyrime 
ir

Patyrę 
gystės, 
karpenderiavimo i 
galį kvalikuoti. Aukščiausia alga, laikas 

pusė už viršlaikius. Nuolatinis darbas.
Kreipkitės 4:30 iki 5 P.M.

DUNHAM ROCK WOOL 
INSULATION CO.

592. Summer St. (Skersai 21st Ave.) 
PATERSON, N. J.

Reikalingas atliekamumo pareiškimas.

SANDĖLIO VYRAI
Turi būti teisingi ir patikimi, linksmos darbo 
sąlygos. Proga pakilimams. Būtinas darbas.

Nuolat.
STEEL WAREHOUSE

Kreipkitės j MR. KELLER, SUPT.
E. D. Giberson & Co. Inc.

58-30 57th St. (Grand Ave.)
MASPETH, L. I.

Džianitorius, Aptarnautojai 
Medžiagų Kraustytojai 

100% Karinis Darbas—Geros 
Darbo Sąlygos.

Jūs galite reikalauti vieno iš 
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.

APVALYTOJAI
Pagelbėjimui išsiuntimų rūme

$27.50 Į SAVAITĘ
5 DIENŲ SAVAITĖ

Laikas ir pusė už viršlaikius
MADDOCK & MILLER

129 — 5TH AVE., N. Y. C.
(111)

VALYTOJOS 
MOTERYS 

BENDRAM VALYMO 
DARBUI 

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

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA 

WHITMAN’S CHOCOLATES 
n 415 RACE ST.
^PHILADELPHIA, PA.

/ uit)

MOTERYS
DALIAI LAIKO 

PENTRĖS DARBININKĖS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS

NUO 11 A.M. IKI 8 P.M.
5 P.M. IKI 9 P.M. 

5 DIENOS

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N. Y.

(117)

die)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

SIUVĖJOS 
PRIE AUKŠTOS KLASĖS 

SUKNELIŲ 
IR 

ĮVAIRIŲ PRIEDŲ 
5 DIENŲ SAVAITĖ 
GEROS VALANDOS 

VIRŠLAIKIAI 
NUOLATINIS DARBAS 

KREIPKITĖS
JOHN FREDERICS

29 E. 48TH ST.

MERGINOS ABELNAM
DARBUI 

AUKŠTOS KLASĖS 
KEPURIŲ ĮSTAIGA

NUOLAT 
Linksmos Aplinkybės

5 DIENOS
Kreipkitės

JOHN FREDERICS
29 E. 48TH ST.

MOTERYS
ir

MERGINOS
18 METŲ AR VIRŠAUS 

BENDRAM FABRIKO 
DARBUI

GERA ALGA 
NUOLATINIS DARBAS 

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

 (115)

MERGINOS & MOTERYS ‘
BŪTINAS KARINIS DARBAS 

Abelnas Darbas 
Trimuotojos

Mašinų Naudotojos x
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 133rd St., Bronx
MOTT HAVEN 9-1237

(115)

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS, ŠVARUS FABRIKO DARBAS. 

LAIKAS IR PUSE UŽ VIRŠLAIKIUS.
NUOLAT.

GERA ALGA
COLUMBIA PgOTEKTOSITE

CO.
902 BROADWAY, N. Y. C.

MERGINOS-MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO
1 KEPĖJOS

VIRTUVĖS DARBININKĖS
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICHIU DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACUOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

II būtinų darbų reikia paliuoaaviaM 
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.
(X)

MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 
SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU 

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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.l
Taipgi yra vietų pilno laiko darbui.

Patyrimas nereikalingas. t 
FEDERAL SWEETS & BISCUIT CO., INC. 

60 Clifton Blvd., Clifton, N. J. ow
VALYTOJOS

Dideliame ofisų būdinke. Nuolatinis darbai.
39 valandų savaitė. Kreipkitės j Forelady

7 P.M. RAYMOND-COMMERCE CORP., 
1180 Raymond Blvd., Newark, N. J.
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Wright Šniukštinėjo 
Apie Chinijai Pa

galbos Teikimą
Heizer Wright, Now Yorko 

dienraščio Daily News redak
cinio štabo narys (copy edi
tor), dabar teisiamas už nesi- 
registravimą Japonijos agentu, 
jieškinėjęs smulkmeniškų in
formacijų apie Jungtinių Vals
tijų teikiamą Lend-Lease pa
galbą Chinijai, kaip buvo iš
kelta liūdymuose teisme perei
tą pirmadienį.

Wright tų informacijų jieš
kinėjęs tarp gegužės 1-mos ir 
gruodžio 8-tos, 1941 metais, 
laikotarpyje prieš pat Japoni
jos ataką ant Perlų Uosto.

Wright norėjęs žinoti, kiek 
ir kokių reikmenų siunčiama 
Chinijon? Kuriais keliais — 
per Atlantiką ar Pacifiką? 
Kiek pasiunčiama per mėnesį? 
Kiek svorio? Kokiais laivais? 
Kokia jiems lėktuvų progra
ma? Kaip lėktuvai jiems pa
siunčiama; kur jie stibudavo- 
jama, čionai ar Chinijoj ?

Jis klaušinėjęs ir apie Bur
ną os kelią. Kiek trokų juomi 
pravažiuoja? Ar esą sulūžimų- 
sugedimų ? Ar vežamasi eks
tra dalių (spare parts) ? Ko
kios transportacijos proble
mos?*

Neužmiršęs ir kitų militariš- 
kų reikmenų. Norėjęs žinoti, 
kiek siunčiama šautuvų ? Kiek 
kanuolių ? Kiek gyvasties gel
bėjimo valčių?

Tokių informacijų iškėlė sa
vo liūdyme teisme advokatas 
Lawrence Morris iš Hawkins, 
Delafield and Longfellow fir
mos, 67 Wall St., New Yorke, 
taipgi esąs viršininku Ch ini jos 
Apsigynimui Reikmenų Kor
poracijos, Chinijos oficialės 
Lend-Lease agentūros.

Wright lankęsis pas Mor- 
ris’ą asmeniškai ir per telefo
ną prisimygusiai klausinėjęs tų 
informacijų.

Pirmesnėmis teismo dieno
mis jau buvo liūdymais nusta
tyta, kad Wright talpino dien
raštyje Daily News iš buvusio 
Japonijos konsulo gautus raš
tus Japonijos naudai, kad juos 
talpino su vyriausio redakto
riaus žinia, kad Wright iš ja
ponų yra gavęs pinigų.

Beje, Wright ir dabar tebe
dirba prie Daily News, — to 
laikraščio, kuris goebbelsiškai 
rauda apie Sovietų Sąjungos 
“propagandos pavojų” Jungti
nėms Valstijoms, kuris bevely
tų, kad apie Sovietų Sąjungos 
raudonarmiečius tebebūtų pa
sakojama paikos, piktos pasa
kėčios, kaip būdavo pirmiau.

Karo Fondo ateinančiam va
jui, New Yorke, jau paskirtas 
direktorius. Juomi bus Lindsay 
Bradford.

MIESTO TARYBA PASMERKĖ DEWEY 
ĮSTATYMU DEL BALOTO KARIAMS
New Yorko Miesto Taryba 

pereitą antradienį, 13 balsi] 
prieš 1, pasmerkė Dewey 
įkvėptą State Soldiers Vote 
Law, kaipo “atėmėją pilietinių 
teisių šimtams tūkstančių ka
riškių.” Taryba reikalavo spe
cialūs valstijos seimelio sesijos 
liberalizavimui įstatymo.

Prieš rezoliuciją balsavo tik
tai vienas iš trijų miesto tary
boje esančių republikonų, A. 
J. Phillips iš Queens, sakyda
mas, būk miesto taryba sie
kianti padaryti nesmagumo 
“didžiajam gubernatoriui, ku
ris, be abejonės, bus pašauk
tas vadovauti tautos likimui.”

Kaip dabar yra, tasai įsta
tymas duoda labai trumpą lai
ką karių balsavimams ir visai 
neduoda baloto prekinių laivų 
jūrininkams, Raudonojo Kry
žiaus ir ŪSO darbuotojams, 
tarsi jie būtų kokie prasikaltė
liai, o ne garbingi krašto gy
nimo talkininkai.

Įstatymą aštriai kritikavo 
miesto tarybos narys Louis 
Cohen iš Bronx, vadindamas 
jį “hypokritišku dokumentu.”

Cibulskį Galima Lankyti 
Po Du Kart Kas Dieną
Petras Cibulskis, sergąs po 

skaudaus apdeginimo darbe, 
dar vis randasi Swedish Hospi
tal, Bedford Ave. ir Dean St., 
Brooklyne.
galima

Lankyti dabar jį 
du sykius kas dieną, 

nuo 2 iki 3 po piet ir nuo 7 
iki 8 vakarais.

Priminimas Dainos ir 
Choro Mylėtojams

Visi geri lietuviškos dainos 
patrijotai ir Aido Choro drau
gai prašomi jau dabar į savo 
“deitų” knygelę stipriai įbrėž
ti šeštadienį, gegužės 20-tą, 
kadangi tos dienos vakarą, Pi
liečių Kliubo salėje, 280 Union 
Avė., Brooklyne, įvyks Aido 
Choro ruošiamas paskutinis se
zono koncertinis balius.

Tai nebus vien koncertas ar Inas” dokumentas buvo svars- 
balius, bet sudėtinis abiejų. Iš 
pradžių programa, paskiau šo
kiai, taipgi smagus pasivaiši- 
nimas. Apie programą dau
giau žinių matysite vėliau.

G. N.

Motinom Pagarbos Va 
karėlis Bus Skirtingas 

Nuo Visų Kiti]
Michael J. Quill, Bronx dar- 

bietis, buvęs su komunistais 
Benjamin J. Davis, Jr., ir Pe
ter V. Cacchione gamintoju 
pirmosios tuo klausimu rezo
liucijos, panašios Cohen rezo
liucijai, pasakė: “Dabar nėra 
laikas nei gadynė pasidalini
mui šiame bute ar eikvojimui 
laiko diskusijoms, kas įteikė 
rezoliuciją.” Jie visi balsavo 
ir kalbėjo už Cohen rezoliuci
ją, nežiūrint, jog ji buvo iš
kelta paskiau, kad neduoti 
darbininkų atstovui ir komu
nistams politinio kredito.

Cacchione pareiškė, kad 
prie dabartinio įstatymo reikė
tų 850,000 lėktuvų surinkimui 
New Yorko valstijos kariškių 
balotų.

Ir kiti tarybos nariai kriti
kavo Dewey pakištą įstatymą. 
Nurodinėta, kad republikonai 
nori laimėti rinkimus atėmimu 
nuo kariškių balso, bet kad bi
jodami užsitraukti kariškių ir 
jų šeimų ir draugų nemalonę 
pakišo tą įstatymą uždengimui 
to savo negražaus pasikėsini
mo ant kariškių baloto.

R.

Jeigu kuris apleistų šį moti
noms pagerbti ruošiamą vaka
rą šį šeštadienį, gegužes 13-tą, 
419 Lorimer St., Brooklyne, 
tas paskiau apgailestautų, ka
dangi šis vakaras bus visai 
skirtingas nuo visų buvusių per 
visus metus.

Bus tik vienas toksai — su 
žavingai malonia programa, 
kaip pritinka Motinų Dienos 
minėjimui, draugiškoj ir blai
vioj atmosferoj. Stipriausias 
skanumynas, kuriuomi čia ga
lėsite iki sočiai pasivaišinti, 
bus arbatėlė, o prie .jos parink- 
tiniai, specialiai gaspadinių 
namie daryti lengvi užkan-

D. M. Šolomskas Sugrį
žo iš Kanados, Vežinas

Daug Ko Naujo
Mūsų draugai kanadiečiai, 

energingi veikime visuomet, 
dar smagiau padirbėjo sulau
kę svečio iš kaimyniškos vals
tybės, D. M. šolomsko, kurį jie 
vadina Dėde Domininku iš se
no papratimo, kada jis, tai 
knyga, tai laikraščio iškarpa, 
tai laišku padėdavo jiems ap- 
švietos srityje įsikurti, kada jie 
buvo vos atvykę iš smetoni
nės Lietuvos, pradiniai.

Dabar šolomskui juos atlan
kius, jie smarkiai subruzdo ir 
jisai grįžo vežinas pilnus kiše- 
nius naujų dienrašęiui Laisvei 
skaitytojų, Lietuvių Literatū
ros Draugijos narių, na ir sma
giais atsiminimais iš pasitari
mų ir darbų su draugais ka
nadiečiais.

Pakelyje buvo sustojęs ir 
Rochesteryje. Sako, jog ir ten1

Iš Vasiliausko Koncerto
Gegužės 7-tos popietį, Klaš- 

čiaus salėje, įvyko dainininko 
Aleksandro Vasiliausko kon
certas. Programą davė gerą. 
Dainavo jisai pats, taipgi chi- 
cagietė dainininkė Elena Bor- 
lush, skambino pianistas Ta
das Šidlauskas ir grojo akor- 
d i o n i st as D i r i ge n č i u s.

Publikos turėjo nemažai/ 
vietinės ir svečių iš toliau. Po, 
programos—šokiai. Rep.

Svečiuojasi Brooklyne

Susirinkimas ir Diskusi
jos Prezidentinių 
Rinkimų Klausimu

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 1 kuopos labai svarbus su
sirinkimas įvyks ketvirtadienio 
vakaro 7:30, gegužės 11-tą, 
Laisvės svetainėje, 419 Lori- 
mer St., Brooklyn, N. Y. Visi 
nariai dalyvaukite ir atsives
kite savo draugus bei pažįsta
mus įrašyti į LLD.

Pereitame susirinkime buvo 
nutarta šiame susirinkime tu
rėti diskusijas ateinančių rin
kimu klausimu. Prezidento rin
kimai 1944 metais turi labai 
didelės reikšmės karo laimėji
mui. Todėl ir yra mūsų svar
biausia užduotis kuo plačiau
sia diskusuoti rinkimų klausi
ma. Organizatorius.

Brooklyniečiuose jau apie 
savaitė laiko svečiuojasi B. Va
lukas iš Shenandoah - Maha- 
noy City apylinkės, atvykęs 
čia tūlais reikalais. Jis savo 
kolonijoj gražiai darbuojasi 
teikime Lietuvai pagalbos ir 
kitose organizuotų lietuvių pa
reigose. Svečias buvo atvykęs

. _ 'aplankyti ir mus, laisviečius. Pasilaikykit geroje sveikatoje,
mūsų draugai ir draugės gc-į I žadėjo Brooklyne pabuvoti

; dar tūlą laiką.

MEDUS

Hearsto Spauda Jieško 
Vephj Žmonių

galėti] kurstyti žmones 
prieš kitus, šiame atsi- 
prieš komunistus, savo 
2 gegužės paskelbė su
šlaptą dokumentą,” 
Komunistų “partijos

Hearsto leidžiamas reakci
nis laikraštis Journal-Ameri- 
can, neturėdamas nieko tokio, 
kuomi 
vienus 
tikime 
laidoje 
sekęs 
siųstą
aukštiem viršininkam per Earl 
Browderį.” <

Tuo baisiai “sekretnu” do
kumentu yra pasiūlytoji parti
jos nauja konstitucija, kurios 
projektas buvo išspausdintas 
tūkstančiuose kopijų jau prieš 
daugelį savaičių partijos lei
džiamame masiniam platini
mui leidinyje “Party Views,” 
New Yorko valstijoj, taipgi 
partinės organizacijos kitose 
valstijose išleidusios raštą dau
gelyje savo leidinių.

Dar daugiau: tas “sekret-

Jacob Shapiro (Gurrah)/ 
nuvežtas į Sing Sing 15 metų, 
iki gyvos galvos kalėti už prie
vartos būdais išgavinėjimą pi
nigų. Jis išmetinėjo esąs blo
gai teistu. Girdi, jis “neatė- 
męs nei nikelio.”

VITAMINU IR MAISTO KRAUTUVE

5.

EKSTRA! EKSTRA! Vitaminai dėl 
suvargusio nusilpusio kūno, visiems, 
jauniems, 
Siųsk užsakymą šiandien ant šių 
daiktų.

1. Balanced Brand Vitamin-B-Com- 
plex tabletėlės geram apetitui ir 
šiaip visam kūnui; 250 tab. $2.30, 
dvi bonkos už $3.98.

2. KAL-DAK nuo Rheumatizmo, 
Arthritis, Neuritis, Colitis ir 
Žarnų netvarkumo, tūkstančiams 
pagelbėjo, pagelbės ir jums, jei
gu bandysi. Už 12 uncijų keną 
$3.00.

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

tab. $1.50; dvi bonkos už $2.75.
slogas pagauna 
gerai; 150 tab.

seniems ir sveikiems.

Iron dėl nusilpusio kūno, 250
Balanced Brand Vitamin A, D, ir E tabletėlės, kurie 
pavasari arba vasarą. Taipgi dėl nusilpusių akių yra 
$1.65, dvi bonkos už $3.00.
C. P. L. No. 18 tabletėlės, kuriems po valgio išpučia 
gazų; 250 tabs. $1.50.
V. H. F. tabletėlės turintiems aukštą kraujo spaudimą $1.50.
P. B. LAX tabletėlės sudarytos iš geriausios rūšies žolelių, nuo vidurių 
užkietėjimo, tik vienas doleris. (
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.
BLAND tai vienas iš geriausių būdų pašalinti užsisenėjusį vidurių už
kietėjimą; už 18 uncijų keną tik $2.00.
BIAGLAN No. 36, tik dėl vyrų—Hormones Young Ram testic. Ekstra 
Stiprintojas lytiškų organų. Dėl kainos klauskit.

Taipgi reikalingi agentai kiekvienam mieste.

vidurius, darosi

6.
7.

8.

9.

10.

Bailiškosios programos pa
ruošimu rūpinasi dvi žymio
sios lietuvių meno vadoves — 
Bronė L. šalinaitė ir Aldona 
Anderson. Dainuos solistės 
Adelė Namikaitė ir Suzana 
Kazokytė; Aido Merginų-Mo- 
terų Choras, taipgi kita dainos 
grupė ir dar kas. Girdėsime 
piano muzikos, Julijos Stan
kaiti en ės įspūdingų deklama
cijų ir K. Petrikienės trumpą 
prakalbą, o po to visko visi 
kalbėsimės ir dainuosime taip 
gražiai, kaip galima dainuoti 
tik prie arbatos. Pradžia lygiai 
7:30. Įžanga 35c.

Kliubietė.

New Yorke sulaikytas Har
vey Hoar, 21 m., kaltinimu 
numetus laiptais savo pažįsta
mos 2 metų sūnelį Donald Bis
choff, 102-15 Roosevelt Ave., 
Corona. Vaikutis mire.

rai veikia.

Jau ir Mes Sulaukėm 
Naujos Brošiūros

K. B. Karosienės parašyta, * 
Lietuvių Literatūros Draugijos! 
Moterų Komiteto išleista bro-1 
šiūra “Moteris ir Karas” jau' 
pasiekė ir mus, gegužės 9-tą 
gavome didelį pundą knyge
lių iš Chicagos, kur ji spaus
dinta (Vilnies spaustuvėje).

Brošiūra, kaip jau pasako 
pats vardas, išėjo labai laiku 
ir svarbiu klausimu. Talpina 
daug įdomių informacijų ir 
sklandžiai skaitosi. Atskiros 
kopijos kaina 10c. Gaunama 
Laisvės raštinėj ir pas būrį 
platintojų.

Norint pasidarbuoti platini
me, kreipkitės į LLD Moterų 
Komitetą, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn 6, N. Y.

Dar Vienas Laikraštis 
Pakele Kainą

New York World-Telegram 
■ pakėlė pavienės kopijos kainą 
nuo 3 iki 5 centų. Dabar visi 
popietiniai-vakariniai laikraš
čiai New Yorke parsiduoda po 
5c, tik vienas Sun užsiliko po 
3c.

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 
sirgti slogom.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE 

jQ LIETUVIŠKAS KABARETAS 
*71 [Qi STANLEY MISIŪNAS

/ '' SAVININKAS.

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

ir naikinimui!

“THE HITLER GANG”
DABAR RODOMA

GLOBE THEATRE
BROADWAY IR 46TH ST.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puiku* 
cteičius bu naujausiai* įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

SHOP
Savininkas

Kalmos

Avenue

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868

tytas dar pereitą mėnesį pen
kiose partinėse distriktų kon
vencijose ir daugelyje konven
cijų pirmomis šio mėnesio die
nomis, taipgi plačiai apie tą 
konstitucijos projektą disku- 
suota partinių kliubų mitin
guose, kaip būna visuomet 
pirm sekcijų, distriktų ir na- 
cionalės konvencijos.

Jis bus dar diskusuojamas 
New Yorko valstijos konvenci
joj, įvyksiančioj šį sekmadienį, 
Motinų Dieną, gegužės 14-tą, 
Manhattan Center, 34th St. ir 
8th Ave., New Yorke, o pas
kiau ir nacionalėj konvencijoj, 
kuri taipgi įvyks New Yorke 
šio mėnesio 20, 21, 22.

Paskutinėj sesijoj, kuri 
įvyks gegužės 23-čios vakarą, 
antradienį, milžiniškojoj Ma
dison Square Garden, mažiau
sia 20,000 partinių ir neparti
nių newyorkiečių išgirs tą “se- 
kretną” dokumentą apie jį 
kalbant žymiausiems iš žy
miųjų partijos vadų — Brow- 
deriui, Flynn, Thompson’ui, 
Ben Gold’ui, močiutei Bloor, 
Johnson’ui, Fosteriui, Cacchio- 
ne’i, Davis’ui ir kitiems.

Šioj masinėj sesijoj bus ir 
nepaprasta meniška progra
ma. Kviečia visus norinčius pa
sigrožėti programa ir išgirsti 
apie tą Hearstui baisų perga
lės dokumentą.

L. K. N.

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 į mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

SAVININKAS z

GERIAUSI GĖRIMAI IR

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER
K. DEGUTIS,

Prieinamos

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRŲ BARBERIA1
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

VALANDOS:

»3750 $20.00 >

taipgi

J. GARŠVA
Graborins-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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporatcxl

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN,^?. Y.

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

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

MEDIKAMS IŠTYRIMAS $2.

DR. ZINS
110 East 16th St., N. Y.
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

(Isist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm. 9 A. M. - 2 P. M.

GQDDtSS 
OF TOAt

D Oi Vi 
fAADlSON

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
21 21

U95° $4950 Stanley Rutkūnas
SAVININKAS

Brooklyn 6t N. Y,netoli Grand St.,465 Lorimer St

William True, 52 m., iš 
Queens, susižeidė, nukritęs ke
turis aukštus keltuvo olon, 
438 Pearl St., New Yorke.

PUIKUS PASIRINKIMAS DOVANŲ: 
Dirmavonėm ★ Motinos Dienai ★ Mokyklos Baigimo ★ 

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND ST., BROOKLYN II, N. Y.

Telephone STagg 2-2178 ATDABA VAKARAIS.

BROOKLYN
282 Union Avė.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgią

TeL KVergreea 4-9612
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