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Neturėdami po ranka balsa
vimo smulkmenų, susilaikome 
nuo platesnių komentarų. Bet 
vienas dabar jau aišku : Bago
čius, pasimojęs išmesti iš SLA 
pild. tarybos J. K. Mažukną, 
pats iš jos iškrito!

Tiesa, Mažukna taipgi neiš
rinktas ir jo neišrinkimas or
ganizacijai nepadės, nes Ma
žukna buvo vienintelis pild. 
taryboje žmogus, kuriam iš 
tikrųjų labai rūpėjo SLA rei
kalai.

Dėl savo prakišimo p. Ba
gočius turi padėkavoti savo va
dui Grigaičiui, kurio politiką 
jis sekė.

Užuot 
Bagočius 
les prieš

kovoti prieš fašistus, 
buvo atsukęs kanuo- 
komunistus!. . .

se
rin-

Pašaliniam stebėtojui, 
kušiam SLA pild. tarybos 
kimų kampaniją, buvo nejau
ku, kad demokratinio nusista
tymo SLA nariai neturėjo savo 
kandidatų sąrašo su aiškia pro
grama, su žodžiu, kuris būtų 
daugeliui SLA narių atidaręs 
akis.

Kuomet visokios anti-demo- 
kratinės klikos leido šimtus 
(gal net tūkstančius) dolerių 
rinkiminei propagandai, tai 
čia, mūsų pusėje, viskas tūno
jo ramybėje.

Gal ateityje ir mūsų pažiūrų 
žmonės pasimokins.

New Yorke išeidinėja laik
raštukas The Anti-Nazi Bul
letin. š. m. balandžio mėne
sio to laikraštuko laidoje mes 
randame sekamą įdomybę:

“Vasario 5 d. Anti-Nazi 
League (Anti-Nacinė Sąjun
ga) reikalavo President’s War 
Relief Control Boardo, kurio 
pirmininku esąs gerb. Joseph 
E. Davies, atšaukti leidimą, 
pagal kurį veikia taip vadina-, 
mas Lietuvių Nacionalis šelpi
mo Fondas.

“Sąjunga pareiškė, jog ši 
įstaiga, kurią kontroliuoja 
smetonininkai ir Jungtinių 
Tautų priešai, leidžia pinigus 
skleidimui pro - totalitarinės 
propagandos ir veikia po 
‘Amerikos Lietuvių Konferen
cijos’ kauke.

“Mums smagu 
geroka lietuvių 
dalis, pradedant
tyviu Amerikos Lietuviu ir bai
giant su kairiojo nusistatymo 
Laisve, taipgi yra pasisakę 
prieš tokį ‘šelpimo’ fondą.”

pranešti, jog 
amerikiečių 

su konserva-

PREZIDENTO RĖMĖJAI LAIMI OHIO, W. VA. IR TEXASEA K

Bombų Audra be Sustojimo 
Siaučia prieš Vokietiją , 

[r Jos Užimtus Kraštus
London, geg. 11. — Dau

giau kaip 3,500 Amerikos ir 
Anglijos bombanešių ir len
gvųjų lėktuvų vakar nume
tė kokius 4,500 tonų bombų 
į geležinkelius ir lėktuvų 
aikštes Belgijoj, šiaurinėje 
ir pietinėj Francijoj, Aust
rijoj, šiaurinėj. Italijoj ir 
pačiame Berlyne.

(Hitlerininkų radijai sa
kė, jog talkininkų bomba
nešiai ir ketvirtadienį ata
kavo Budapeštą, Vengrijos 
sostinę ir tūlus punktus pie
tiniai - vakarinėje Vokieti
joje.)

Būriai Anglijos lėktuvų
ketvirtadienį daužė keturis čių lėktuvai.

geležinkelių centrus ir kitus 
taikinius Francijoj ir Bel
gijoj. Negrįžo 15 anglų lėk
tuvų. Tą pačią dieną talki
ninkų bombanešiai, vėl triu
škino karinės pramonės 
miestą Ludwigshaveną, pie
tiniai - vakarinėje Vokieti
joje.

Trečiadienį dienos laiku 
amerikiniai bombanešiai iš 
naujo smogė vokiečių lėktu
vų dirbykloms Wiene Neus
tadt mieste, Austrijoj, ir 
ardė geležinkelių mazgą 
Knin mieste, Jugoslavijoj.

Iš trečiadienio žygių ne
grįžo tik 7 anglų-amerikie-

Raudonarmiečių Didvy- 
rybė Sevastopolyje ir 

Nacių Nuostoliai
Washington. — Čia užre- 

korduotas Maskvos radijo 
pranešimas sakė:

“1941 ir 1942 metais So
vietų kariuomenė baisiai 
sunkiose sąlygose gynė Se
vastopolį nuo priešų per 
250 dienų. Sovietiniai kovū- 
nai per daugelį mėnesių at
mušė masinius vokiečių fa
šistų puolimus ir padarė 
jiem labai didelių nuosto
lių.

“1942 m. tiktai per pas
kutines 25 dienas Sevasto
polio apgulos buvo užmušta 
ne mažiau kaip 60,000 vo
kiečių kareivių ir oficieyfų, 
o sunkiai sužeista bei 
laisvėn paimta 90,000.

“Dabar 1944 m. Sovietų 
kariuomenė per tris dienas 
sudaužė stiprius pastovius 
priešų apsigynimus — tris 
geležies ir cemento aptvir- 
tinimų ruožus ir visiškai su
pliekė vokiečių fašistų ka
riuomenę, gynusią Sevasto
polį.”

žymėtina, jog dauguma

e-

Kitais žodžiais, Prezidento 
Karinio šelpimo Kontrolės Ta
ryba pripažino taųtinipkų-kle- • 
rikalų fondą “oficialiniu lie-

. tuvių fondu,” veikiančiu Jung- hitlerininkų pozicijų aplink 
tinėse Valstijose . Sevastopolį buvo iškalta

Tie žmonės iki šiol nieko kietuose, kaip titnagas, kal- 
nešelpė (neskaitant vieno kito'nuošė. Tokią poziciją iš- 
smetonininko, esančio Berly-* daužyti tegali tiktai didžiū
ne). Ką jie mano šelpti ateity- sios kanuolės gerai nutaiky- 
je — neaišku.

Tokia padėtis nėra sveika ir 
Amerikos lietuvių visuomenė 
dėl to turėtų tarti savo žodį.

“Užsispyriau ir pastoviai 
apsigyvenau Waukegane. Ar 
jie mane nukryžiuos ar aš že
mę su dangum sumaišysiu ir 
priversiu waukeganiecius kilti 
į aukštesnį kultūros laipsnį, 
prisidėti prie Pergalės Die-

Sevastopolį buvo iškalta

tais, kartotinais smūgiais 
ton pačion vieton.

nos...
' Šitaip 
lietuvių 
Graičūnas, 
Waukegane. Jis ten atidarė sa-Į 
vo ofisą: 902 McAlister Ave., 
Waukegan, Ill. Daktaras gy
dys žmones ir, nuliekamu nuo 
praktikos laiku, žadins lietu
vius prie susipratimo!

Geriausių Tau, veterane, pa
sekmių !

man rašo Amerikos 
veteranas, dr. A. L.

neseniai įsikūręs

Sovietų Laivynas iš 
Sevastopolio Puls 
Rumunijos Uostus

Maskva. — Sovietų inži
nieriai ir darbininkai jau 
taiso didį Sevastopolio uos
tą, atvaduotą nuo vokiečių.

Sovietinis Juodosios Jū
ros laivynas galės iš Sevas
topolio bombarduot Kons
tantą ir kitus Rumunijos 
uostamiesčius.

Priešų Laivų Skandinimas
Raudonieji lakūnai nu

skandino Juodojoj Jūroj 
geg. 9 d. dar du hitlerinin
kų transporto laivus, viso 
4,000 tonų; vieną karinį 
priešų laivuką ir kelias di
deles motorines valtis. Tais 
laivais ir valtimis bėgo vo
kiečiai ir rumunai iš Seva
stopolio.

Sevastopolio gatvės dar 
ne visai apvalytos nuo su
daužytų priešų pabūklų. 
Net didžiosios nacių kanuo- 
lės susiraičiusius nuo rau
donosios artilerijos ugnies.

Stilwellio Chinai Įvare Kylį
I Japonu Linijas

Ceylon. — Amerikos ge
nerolo Stilwellio chinai su 
50 amerikinių tankų įvarė 
trijų mylių pločio kylį pen
kias mylias gilyn į japonų 
linijas, besiverždami artyn 
Mogaungo, japonų karinės 
bazės Burmoje.

ISPANIJA SIUNČIA
AMERIKOS ŽIBALĄ

HITLERININKAMS
Maskva. — Sovietu ka

riuomenės laikraštis Rau
donoji žvaigždė ragina 
Jungtines Valstijas ir Ang
liją daryt griežtesnių žing
snių prieš Ispanijos fašistų 
valdžią, kad ji daugiau ne
siųstų naciams žibalą ir ga
zoliną^ gaunamą iš Ameri
kos ir Anglijos.

KITAS STREIKAS PRIEŠ 
WARD KOMPANIJĄ

Springfield, III. — Strei
kuoja 350 Amerikos Darbo 
Federacijos mašinistų todėl, 
kad Montgomery Ward 
kompanija savo Hummer 
fabrike nevykdo unijinės 
sutarties, nors valdinė Ka
ro Darbų Taryba liepė to
kią sutartį įvykdyti. Tame 
fabrike dirbama kariniai į- 
rengimai pagal valdžios už
sakymus.

98 Procentai Siuntinių 
Pasiekia Sovietus

London. — Iš kiekvieno 
tūkstančio tonų reikmenų, 
kuriuos anglai ir amerikie
čiai laivais siuntė į šiauri
nius Sovietų uostus, per 
pusmetį, 984 tonai buvo ten 
pristatyti. Taigi tik 16 tonų 
iš kiekvieno tūkstančio te
pavyko naciams sunaikinti. 
Taip pranešė Anglijos lai
vyno ministerija, kuri sakė, 
jog per paskutinius 6 mė
nesius buvo Sovietam pa
siųsta viso 1,250,000,000 to
nų įvairių reikmenų, ku
riuos teikė Amerika ir An- 
glija.

KIEK TALKININKAI
NETEKO BOMBANEŠIŲ

London. — Anglijos oro 
jėgų ministeris Archibald 
Sinclair pranešė seimui, jog 
per keturis pirmuosius mė
nesius šiemet Jungtinės 
Valstijos nustojo 1,117 bom- 
banešių, o Anglija neteko 
1,041-no bombanešio iš tų, 
kurie, pakildami iš Angli
jos, bombardavo Vokietiją 
ir šiaurinę Franci ją.

Roose veltini^Demokratai Nominuoti į 
Gubernatorius Ohio ir W. Virginijoj;

Texas Demokratai Smerkia M. Diesą
Prezidento Roosevelto rė

mėjai ketvirtajam terminui 
laimėjo demokratines nomi
nacijas Ohio ir West Virgi
nijos valstijose antradienį 
ir Texas valstijos apskričio 
suvažiavime trečiadieni.

O praeitą savaitę, kaip 
jau minėta, rooseveltiniai 
demokratai išėjo laimėto
jais Floridos ir Alabamos 
valstijų nominacijose.

Cleveland, Ohio. — šio 
|miesto majoras Frank J. 
Lausche, žymus prez. Roo
sevelto politikos rėmėjas, 
gavo 178,561 balsą demok
ratų nominacijose į valsti-

jos gubernatorius prieš ex- 
kongresmaną Martiną L. 
Sweeney, už kurį paduota 
63,440 balsų.

Sweeney yra žinomas kai
po fašistinės Ašies pataikū
nas, kuris nenori, kad na
ciai ir japonai būtų sumušti 
iki besąylginio pasidavimo.

Už Lausche’s kandidatū
rą į gubernatorius stojo 
CIO unijos, geležinkeliečių 
brolijos, mainieriai, kelios 
Darbo Federacijos unijos ir 
įvairios darbininkų organi
zacijos.

Visi 52 Ohio valstijos de
legatai į nacionalį demokra
tų suvažiavimą kandidatui

40,000. Bulgarų Kovoja Naujas Jungtinių Valsti-
Išvien su Jugoslavų 

Partizanais
jų Laivyno Sekretorius 

Forrestal
London. — 40,000 organi

zuotų bulgarų partizanų 
kovoja petys petin išvien su 
maršalo Tito-Broz jugosla
vais partizanais prieš vo
kiečius, kaip pranešė Lais
vosios Jugoslavijos radijas.

(Fašistinė Bulgarijos val
džia buvo atsiuntus pulkus 
savo kariuomenės talkon 
hitlerininkams prieš Jugo
slavijos patrijotus - parti
zanus. Bet daugelis tų bul
garų karių paskui perėjo į 
partiznų pusę.)

Partizanai dalinai sumu
šė naująją vokiečių ofen- 
syvą; patys pradėjo ofensy- 
vius žygius iš savo pusės 
keliose vietose ir dabar at
ėmė iš priešų Kladaj mies-

Partizanai baigia apva- 
lyyt nuo vokiečių Berane 
miesto apylinkę, netoli Al
banijos rubežiaus. Šį mies
tą jie atėmė iš. hitlerininkų 
pirm trejeto dienų.

Vokiečiai Giriasi “Didele 
Civilių Armija”

London. — Berlyno radi
jas skelbė, kad 1,400,000 ci
vilių vokiečių tapę išlavinti 
šautuvais ir revolveriais 
kovot, kai talkininkai įsi
veržtų į Vokietiją; bet ne
sako, ar jiem padalinta gin
klai.*

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas paskyrė J. V. 
Forrestalą Amerikos karo 
laivyno sekretorium vietoj 
mirusiojo Franko Knoxo. 
Suprantama, jog senatas 
užtvirtins paskyrimą.

Forrestal, 52 metų am
žiaus, buvo Knoxo padėjė
jas, kaipo laivyno vice-sek- 
retorius, nuo 1940 metų 
rugpjūčio. Jis praeitame 
kare savanoriai įstojo eili
niu nariu jūreiviu į Ameri
kos laivyną ir dasitarnavo 
iki laivyno lakūnų leitenan
to.

Pirm užimant laivyno vi- 
ce-sekretoriaus vietą, For
restal buvo pirmininkas 
Dillon, Read ir Ko. banki
ninku. V f

JAU TŪKSTANČIAI JAPO
NŲ UŽMUŠTA INDIJOJ

Ceylon, geg. 11. — Anglų 
karininkai paskelbė, jog per 
du mėnesius nuo japonų įsi
veržimo iš Burmos į rytinę 
Indiją tapo užmušta jau 8,- 
000 priešų. Anglai ir indė
nai dabar per įveržtus mū
šius stumia japonus atgal 
Kohimos - Imphalo srityje 
ir tikisi neužilgo visai iš
mušt juos iš rytų Indijos.

j prezidentus nominuoti pa
sižadėjo remti Roosevelto 
kandidatūrą. O 50 republi- 
konų delegatų į savo parti
jos suvažiavimą ketina ati-* 
duot balsus Brickeriui, da
bartiniam Ohio gubernato
riui.

Charleston? W. V. — De
mokratų nominacijų pasek
mės iš daugumos West Vir
ginijos apskričių rodo, kad 
teisėjas Clarence W. Mea- ’ 
dows, nuoširdus Roosevelto 
rėmėjas, gavo 94,732 balsus 
kaipo kandidatas į tos val
stijos gubernatorius. Už 
prieš-rooseveltinį neva de
mokratą Rush D. Holtą bal
savo tik 30,067 piliečiai.

Koltas turėjo politinių 
ryšių su keliais iš ameriki
nių fašistų, dabar teisiamų 
Washingtone už sąmokslus, 
kuriais jie siekė nuverst de
mokratinę Amerikos val
džią.

18 West Virginijos demo-r 
kratų delegatų į prezidenti
nį suvažiavimą pritaria ket
virtajam prezidento Roose
velto terminui, nors forma
liai jie dar nepasižadėję.

Jefferson apskričio demo
kratų partijos delegatai, 
Texas valstijoj, beveik vien
balsiai pasmerkė kongres- 
maną Martiną Diesą, prez. 
Roosevelto politikos prieši
ninką, fašistų glostytoją, 
darbo unijų persekiotoją ir 
“raudonųjų” raganų me
džiotoją. Jefferson apskri
čio demokratų suvažiavi
mas taipgi aštriai smerkė 
senatorių O’Daniel.

Delegatai savo kalbose 
sakė, jog Dies ir O’Daniel 
“nori sunaikint” žmonių pa
sitikėjimą prezidentu Roo- 
seveltu.

Suvažiavimo pirmininku 
išrinktas CIO žibalo Dar
bininkų unijos narys W. S. 
Taylor. Advokatas Charles. 
D. Smith įvedamojoj kalboj 
ragino išrinkt Rooseveltą 
ketvirtajam terminui.

Buvęs apskričio apeliaci
jų teismo teisėjas J. M. 
Combs pranešė, kad jis at
einančiose nominacijose 
kandidatuos į kongresma- 
nus prieš reakcininką Mar
tiną Dies.

Montgomery Ward Kompanija Laužo Savo Prižadą Valdžiai ir CIO Unijai; Bet Valdiška 
Kariniu Darbų Taryba Įsako Pasirašyt Pilną Unijinę Sutartį su Darbininkais

Chicago. — Montgomery 
Ward prekė jų kompanijos 
bosai Sewell Avery ir Cl. D. 
Ryan protestuoja dėl to, 
kad federalis apskričio tei
sėjas Wm. H. Holly nepa
darė sprendimo byloj tarp 
valdžios ir kompanijos.

Valdžia kreipėsi į federa- 
lį apskričio teismą, kad jis 
išduotų indžionkšiną prieš 
kompaniją ir tuom in- 
džionkšinu uždraustų kom
panijai kištis į dalykus, kol

0--------~--------------------------------------------
valdžia bus užėmusi tos 
.kompanijos įstaigas.

Kompanijos vadai reika
lavo, kad teismas būtinai 
išspręstų, ar valdžia turėjo 
teisę atsiųsti kariuomenę ir 
laikinai perimti visą biznį į 
valdžios žinybą.

Kai kompanija pasidavė 
įsakymui Karo Darbų Ta
rybos ir leido savo darbi
ninkams nusibalsuot, ar jie 
nori CIO unijos ar ne, tai 
valdžia tuojau sugrąžino vi-

są biznį atgal į kompanijos 
rankas. Tada teisėjas Holly 
pareiškė, jog klausimas sa
vaime išsirišo. Jis todėl at
sisakė daryt bet kokį spren
dimą dėlei indžionkšino pra
šymo.

Dėl to dabar piestu stoja 
Ward kompanijos prieš-val- 
diškieji bosai ir deklamuo
ja, kad vis tiek, girdi, teis
mai turėsią tokius klausi
mus išspręsti.

Balsavimuose, pravestuo-

se valdžios atstovų priežiū
roje, darbininkai didele 
dauguma balsų pasirinko 
CIO uniją. Kompanijos pir
mininkas Avery pirm balsa
vimų buvo pareiškęs, kad 
jeigu darbininkai pasisakys 
už uniją, tai kompanija pa- 
sirąšys unijinę sutartį su 
jais.

Bet kai nuosavybė tapo 
sugrąžinta į kompanijos 
rankas ir darbininkai nu
tarė, kad CIO unija yra jų

atstovas, tai Avery visai ką 
kitą užgiedojo. Dabar jis 
sako, jog kompanija, girdi, 
jokiu būdu nepasirašys to
kios sutarties, pagal kurią 
visi jos darbininkai turėtų 
būti unijos nariai.

žint CIO uniją (closed 
shop), pagal tos kompani
jos darbininkų balsavimus, 
kurie buvo teisėtai praves
ti, sutinkamai su Naciona- 
liu Darbo Santykių įstaty
mu.

■M
i

'•i

London. — Pranešama, 
kad neužilgo įvyks Anglijos, 
Amerikos ir Sovietų įgalio
tinių konferencija dėlei tai
kos saugojimo po karo

________________________ ________

KĄ DĖL TO SAKO VAL
DIŠKAS PATVARKYMAS

Washington. — Valdinė 
Karo Darbų Taryba įsakė, 
kad Montgomery Wal’d 
kompanija turi pilnai pripa-
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Sevastopolis Laisvas!
Sevastopolis, kaip Stalingradas ir Le

ningradas, šio karo metu įgavo mūsų są
vokoje naują įvertinimą, naują prasmę, 
kuri pasiliks žmonėse per šimtmečius.

Visuomet, kai žmonės išgirs žodį “Se
vastopolis”, jie mąstys ne tiek apie mies
tą, kiek apie iki šiol negirdėtą žmonių 
didvyriškumą, herojizmą. Nes Sevasto
polio gynėjai, 1942 metais, ir išvaduoto
jai, 1944 metais, savo narsa ir pasiauko
jimu tą miestą tokiu padarė.

Sevastopolis — įkvėpimas kiekvienam 
laisvę mylinčiajam žmogui kovoti dėl sa
vo laisvės ir nepriklausomybės.

Šiandien Sevastopolis laisvas.
Taigi šiandien ir visas Krymas—Kry

mo autonominė respublika — laisva, ap
valyta nuo žiauriųjų užpuolikų, nuo 20- 
tojo amžiaus hunų, barbarų.

Su išvadavimu Sevastopolio Tarybų 
Sąjunga daug laimėjo. Be kitų, medžia
giškų ir morališkų laimėjimų, josios lai
vynas ir vėl laisvai viešpataus Juodojoje 
jūroje. Vadinasi, tai milžiniškas ir mili- 
tariniu atžvilgiu laimėjimas!

Kiek iš tikrųjų vokiečiai ir rumunai 
paguldė Kryme, ypačiai ties Sevastopo
liu, savo žmonių, veikiausiai niekas tik
rai nežinos. Žinome, kad jie paklojo jų 
šimtus tūkstančių: vieni sausžemyj, uo
lose, buvo paguldyti, o kiti tūkstančiai 
nugarminti jūros dugnan.

Krymas su Sevastopoliu buvo išvaduo
ti nepaprastai greitu laiku — stebėtinai 
trumpu laiku. Ir tai dar vienas nuopel
nas Raudonajai Armijai ir josios vado
vybei ! J

Išlaisvinusi Sevastopolį, Raudonoji Ar
mija (gal keliolika jos divizijų) dabar 
galės žygiuoti toliau į vakarus ir suvesti 
su priešu galutiną sąskaitą.

O pasaulis ta armija šiandien geriau
siai pasitiki, nes jinai įrodė, ką gali!

kiek-

turės 
turės

Montgomery Ward Incidentas 
Baigtas.

Šuolišku greitumu dalykai ėjo Chica- 
goje. Vos spėjusi perimti savo žinion 
Montgomery Ward biznio įstaigas, mūsų 
krašto vyriausybė tuojau pranešė, kad ji 
tasias įstaigas ir vėl atgal perveda jų sa
vininkų žinion.

Montgomery Ward Kompanijos darbi
ninkai didele balsų dauguma pasisakė už 
United Retail, Wholesale and Depart
ment Store Employees uniją (CIO).

Grąžindama atgal kompanijos kontro- 
lėn paminėtąją biznio įstaigą, vyriausy
be net nežinojo, kaip darbininkai bal
suos. Bet jai svarbu buvo, kad jiems bū
tų suteikta proga balsuoti, pasisakant, ar 
jie nori, kad jų vardu kalbėtų ir su sam
dytojais tartūsi unija ar tą palikti 
vienam darbininkui individualiai.

Dabar jau aišku: kompanija 
skaitytis su unija. Visoki ergeliai 
baigtis.

O kiek dėl to visko tūla spauda ir kai • 
kurie radijo komentatoriai prikėlė triuk
šmo! Puolė jie Rooseveltą, puolė jie nau
jąją dalybą, dar jie kankiniu Montgome
ry Ward Kompanijos prezidentą, p. 
Avery, storžievį, reakcininką, nenorintį 
klausyti nei savo samdomųjų darbinin
kų balso, nei Amerikos visuomenės balso, 
nei mūsų krašto vyriausybės balso.

Būdinga yra tas, kad teismas, kuriam 
buvo pavesta visą biznį išspręsti (ar vy
riausybė teisėtai pasielgė, perimdama 

savo žinion Montgomery Ward), pama
tęs, kaip greit dalykai pasikeitė, atsisakė 
spręsti, bylą atidėdamas į šalį.

Atrodo, kad visas šis dalykas nesuteiks 
reakcininkams tos medžiagos Roosevel- 
tui pulti, kurios jie manė gausią. Prezi
dentas Rooseveltas ir jo padėjėjai, rei
kia priminti, elgėsi labai korektiškai. Dėl 
to prezidento priešai ne tik negalėjo jam, 
prezidentui Rooseveltui, pakenkti, bet jie 
sau užsidavė smūgį.

• ■ _ • {. f . • f ' i
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Žodžiu, dėl viso to Montgomery Ward 
Ko. incidento laimėtoju išėjo Amerikos 
liaudis, Amerikos žmonės, vedą karą 
prieš fašizmą. Pralaimėtojais — reakci
ninkai. ___________

Liūdna Dr. Koussevitzkiui Žinia.
“...Mūsų brangusis Nikolas tapo už

muštas 1941 metais vokiškųjų budelių. 
Tik tu ir aš tepasilikome, mano mielasis 
broli.... Šis prakeiktas priešas (vokietis) 
įsiveržė į mūsų gerą ir smagų gyveni
mą, kaip kokis laukinis žvėris. Mūsų 
narsioji Raudonoji Armija dabar duoda 
jam to, ko jis yra vertas...”

Tai ištraukos iš laiško, kurį šiomis 
dienomis gavo vienas žymiausiųjų ame
rikiečių muzikų-orkestrų vadų, dr. Serge 
Koussevitzky, Bostono Simfonijos vadas. 
Laišką parašė jo sesuo, Anna Bach, Le
ningrado pilietė, dabar evakuota į Ura
lu sritį. Mrs. Bach turi 80 metų am
žiaus.

Serge Koussevitzky yra gimęs Lenin
grade, bet šiuo tarpu jis yra Amerikos 
pilietis ir žinomas kiekvienam muzikos 
mėgėjui, mylėtojui. Nemažai jis pasidar
bavo Tarybų Sąjungai, nes prie kiekvie
nos progos jis remia Raudonąją Armiją 
ir didvyrišką Sovietų liaudį, kovojančią 
prieš bestijas.

Taip, liūdnas atėjo dr. Koussevitzkiui 
laiškas. Bet jis, Koussevitzkis, be abejo, 
žino, jog ne tik jam vienam iš akių iš
traukė ašarą bestijiškasis fašizmas. Jis 
žino, kad tokių yra milijonai. Jis, be to, 
supranta, jog netoli toji diena, kurią jo 
brolio ir kitų milijonų žmonių brolių ir 
seserų užmušėjams - žudytojams teks už 
tai užmokėti, — brangiai užmokėti.

Ir tas, be abejo, ji suramina.

“Draftuoti” Prezidentą Roosevel
tą! — Reikalauja Murray.

CIO vadas Philip Murray pasakė svar
bią, išsamią kalbą plieno pramonės dar
bininkų unijistų suvažiavime Clevelande. 
CIO prezidentas, nurodęs, kokius dide
lius darbus prezidentas Rooseveltas atli
ko mūsų krašto žmonėms, ragina unijis- 
tus ir, žinoma, visą Amerikos visuome
nę, “draftuoti” prezidentą Rooseveltą 
dar vienam terminui — ketvirtajam.

“Draftuoti” — angliškas žodis. Jis rei
škia: priversti, prievarta ką nors kur 
nors padėti. Aiškus dalykas, nei Philip 
Murray, nei kas kitas nesimoja ta pras
me prezidentą Rooseveltą “draftuoti”. 
Mr. Murray, kaip ir daugelis kitų Ame
rikos piliečių, mano, kad prezidentas ga
lima “priversti” kandidatuoti dar vienam 
terminui masiniu žmonių spaudimu. 
Kiekvienam aišku: jei tik milijoninės 
Amerikos žmonių masės pradės reikalau
ti, raginti prezidentą Rooseveltą kandi
datuoti, tai jis ir sutiks, jei tik jo svei
kata leis.

Mes jau esame minėję visos eilės kitų 
žymių žmonių, žymių amerikiečių saky
tas kalbas, kuriose jie panašią nuomonę 
reiškė: reikalauti, kad prezidentas Roo
seveltas apsiimtų kandidatuoti dar vie
nai prezidentystės tarnybai.

Jei tik unijistai, organizuoti darbo 
žmonės, kurie sudaro didelę pajėgą mū
sų krašto gyvenime, pradės smarkiau 
darbuotis politikoje ir veikliai pasirodys 
savo reikalavimuose, kad prezidentas 
Rooseveltas kandidatuotų, tai jis, be abe
jo, tą ir padarys.

Earl Warren, Kaliforni
jos gubernatorius, mena
ma, būsiant reakcinių re- 
publikonų bloko, dabar 
kontroliuojančių tą partiją, 
nominatu Į prezidentus 
1944 metų kampanijai. Ta 
mintis sustiprėjo po to, kai 
jisai paskirtas Rep. Parti
jos (GOP) konvencijos vy
riausiu kalbėtoju. (Fede
rated Pifcturei). *

Tautine Vienybė Pergalei Laimėti, Saugu
mui Užtikrinti ir Pastoviai Taikai Įvykdinti
Rezoliucijos Projektas Bu
simajam Komunistų Parti

jos Suvažiavimui.

(Pabaiga)

Kad užtikrinti laimėjimą 
1944 m. rinkimuose, būtinai 
reikia visiem patriotiškiem 
amerikonam tvirtai laikytis 
tautinės vienybės ir bendros 
veiklos, kad pagreitinus ka
rinę veiklą, kad užtikrinus 
rooseveltinę vadovybę ir an
ti - ašies politiką, ir kad 
užtikrinus išrinkimą per
galės kongreso, remiančio 
prezidentą, atsidavusio Te- 
ehrano programai ir atsto
vaujančio visą koaliciją ir 
nacionalę vienybę. Žmonės 
turi reikalauti galo viso
kiai partinei politikai ir 
konfliktam ir kad griežta 
kova būtų vedama prieš vi
sokius defytistus ir derybi
nės taikos grupes ir veiklą. 
Taigi ir yra būtina iškelti 
darbo politinę organizaciją, 
jos vieningą veikimą ir ak- 
tyvį susiliejimą su visom ki
tom patriotiškom jėgom ne
žiūrint kokių partijų būtų.

5—Kad sutvirtinus tauti
nę vienybę besiartinant ka
ro pabaigai ir kad sudarius 
vidujines sąlygas dėlei į- 
steigimo nacionalės vieny
bės pokariniam periode, rei
kalinga pravesti maksimum 
produkciją, darbą ir socialę 
apsaugą ir sutvirtinti Ame
rikos demokratiją.

a) Dėlei šios priežasties 
ir yra svarbu priimti po
karinę ekonominę progra
mą, kad išlaikyti lygmalą 
karo produkcijos ir darbo 
visiems. Tokia programa tu
ri apimti prezidento Ekono
minių Teisię Bilių (Bill of 
Economic Rights), kuris, 
jeigu bus priimtas ir pra
vestas gyveniman, galės su
daryti pamatą ekonomi
niam gerbūviui ir prailgin
tam periodui nacionalės 
vienybės ir po dabartinės 
sistemos privatinės nuosa
vybės. Kadangi didžiuma 
Amerikos žmonių dar nėra 
įtikinti, jog reikia daugiau 
radikalės išvados dėlei mū
sų socialių ir ekonominių 
problemų ant didelės skalės, 
nacionalizuojant industrijas 
ir įsteigiant socializmą, vi
sos patriotiškos spėkos, 
kartu ir socializmo pasekė
jai, gali ir turi dėti visas 
pastangas pakelti maksi
mum ekonominę apsaugą, 
produkciją ir darbą, kas 
gali ir turi būti atsiekta ka
pitalistinėj sistemoj.

Šalis gali ir turi būti su
vienyta, kad praplotus na
minę ir užsienio rinką ir 
produkciją ir darbas dabar 
galimas per realizavimą di
džiųjų prospektų apsaugos 
ir ekonominės gerovės, ku
rias atidarė Teherane. Pri
vatinis biznis turi gauti pil
nas progas kautis su pro
dukcijos ir darbų problemo
mis. Bęt, kad atsiekus mak
simum darbo ir produkcijos 
po karo, reikės pravest 
greitą ir būtiną pakilimą 
Amerikos žmonių pirkimo 
jėgų. Bus taipgi reikalinga 
valdžios ir industrijos pla
ningumas dėlei praplėstos 
užsieninės vertelgystės ir 
suteikimas plataus ilgų me
tų kredito pravesto mūsų 
valdžios dėlei ekonominės 
rekonstrukcijos Europoj, 
Azijoj, Lotinų Amerikoj ir 
Afrikoj. Prie to, ta politika 
ir praktika tarptautinių 
monopolių ir kartelių, kuri 
stovės ant kelio praplėstos 
produkcijos ir pasaulio rin
kos, kas priešinsis šalies in
teresams ir gręs pasaulio

taikai, turi būt nugalėtos.
b) Toliaus, reikia priimti 

specialę programą, kuri ant 
pamato pilno sutikimo būti
nų karo produkcijos reika
lų, galės tinkamai orientuo
tis su kylančiomis proble
momis, kurios pasirodys be
sikeičiant nuo karinės pro
dukcijos į taikos produkci
ją. Per šį periodą, dėlei mi- 
litarinių reikalavimų, val
džia turės vesti tokią politi
ką, kuri duos galimybių 
privatinėm įstaigom greitai 
persikeisti teikiant specialę 
panamą agrikultūrai ir 
smulkiem biznieriam. Bet 
privatinė industrija turi su
teikti darbo visiems ir kur 
tas nebus galima, valdžia

turi imti atsakomybę tatai 
padaryti. Be tokio pozity- 
vio ir atsakomingo atsine- 
šimo iš valdžios, industrijos 
ir darbo jėgų, nacionalė vie
nybė negalės būti įsteigta ir 
išlaikyta po karo. Kad su
tikti visas kliūtis ir sunku
mus, kurie neišvengiamai 
kils kaipo rezultatas per
mainos, bus reikalinga ap
saugoti interesus darbinin
kų, karo veteranų, negrų ir 
baltų, moterų ir vyrų. Dėl 
šitų siekių reikės pagerinti 
ir praplėsti federalę socialę 
apsaugą, pagelba vetera
nams pravesti amatinių u- 
nijų standardą visose indu
strijose ; pravest efektyvę 
kainų kontrolę ir aprube- 
žiavimą; išvystyti platų 
viešųjų darbų ir namų bū
davo j imo programą; duoti 
darbininkam pilną repre
zentaciją valdžioje ir visose 
įstaigose atsakomingose dė
lei perėjimo į taikos pro
dukciją.

c) Kad konsoliduoti vie
nybę šalies dabar ir po ka
ro, kad išlaikius Amerikos 
demokratiją yra lygiai būti
na sutraukti ir suvienyti 
visus Amerikos žmones, 
kad apsaugoti Teisių Bilių 
(Bill of Rights) nuo reak
cijos ir fašizmo, ir apginti 
ir praplėsti visas demokra
tines laisves. Dėl šitų siekių 
yra reikalinga nugalėti vi
sas manifestacijas anti-se- 
mitizmo, anti - katalikizmo, 
“jim-crow” ir raudonojo 
baubo. Yra būtina panai
kinti balsavimų taksus (poli
tax) ir visas restrikcijas 

(suvaržymus) Amerik. ka-* 
rių ir civilių teisių. Yra 
būtina likviduoti visas dis
kriminacijas prieš negrus. 
Yra būtina ginti darbinin
kų teises, ypač teisę orga
nizuotis ir kolektyviai de
rėtis, užvis labiausiai yra 
reikalinga atmušti ir nuga
lėti visus pro-fašistus ir de
fytistus, nugalėti penktą 
koloną ir užginti visokią de
rybinės taikos ir kitokios 
išdavikiškos propagandos 
veiklą.

6—Kad toliaus sutvirti
nus tautines karo pastan
gas, šalies vienybę ir tvar
kų progresą po karo, reikia 
tvirtesnio d e m o kratiško 
darbininkų judėjimo. Tauti
nė vienybė kempėje, kuri 
susideda iš patriotiškų spė
kų iš visų klesų, nuo darbi
ninkų iki kapitalistų, pri
klausys nuo darbininkų kle
sos, kuri yra nugarkaulis 
visų veikimo šalies spėkų ir 
jos karo laimėjimo koalici
jos. Užtai konsolidavimas 
tautinės vienybės dabar ir 
po karo reikalaus sutvirti
nimo šalies labiausiai atsa- 
komingų ir demokratinių 
spėkų. Reikės organizuoti 
neorgaiiizuotus ir budavoti 
darbo Unijas į galingus gy-

istorijos momente mūsų ša
lies ir viso pasaulio, mes 
komunistai, kaip ir visi pa
triotiški amerikiečiai, at- 
naujinam savo šventą pri
žadą savo šaliai pavesti vis
ką, kad laimėjus karą ir 
sunaikinus fašizmą. Mes de
dikuojame visas savo jėgas 
ir resursus, kad padėjus re
alizuoti prižadus ir Tehera
no perspektyvą, pagreitinti 
pergalę ant hitlerizmo ir 
ašies, sudarymui pastovios 
taikos, kėlimui demokrati
jos, apsaugos ir socialio 
progreso. Dėl šitų mierių 
mes padauginsime savo vei
klą dėlei sudarymo tautinės 
ir darbo žmonių vienybės ir 
plėtimui vienybės tarp anti
hitlerinių valstybių ir žmo
nių, ^įskaitant tarptautinę 
kooperaciją darbo liaudies. 
Ir kad pakelti mūsų kontri
buciją savo šaliai ir žmo
nėms, mes pasiryžusiai

nėjus šalies demokratinių 
laisvių ir ekonominių teisių 
darbo klesos ir abelnai vi
sos liaudies. Reikės organi
zuoti neorganizuotus ir bū
davot! darbo unijas į galin
gus gynėjus šalies demok
ratinių laisvių ir ekonomi
nių teisių darbo klesos ir 
abelnai visos liaudies. Rei
kės praplėsti darbininkų 
vieningą veikimą politiniuo
se ir ekonominiuose fron
tuose, ypatingai vienybę 
tarp AFL ir CIO ir Gelž- 
keliečių Brolijos. Reikės di
džiausios ryžtingo vystymo 
darbininkų politinės inicia
tyvos ir įtakos, su darbinin
kų pilnu dalyvavimu val
džioj. Lygiai reikės pilniau - 
sio suliejimo bendros kovos 
visų anti-fašistų, įskaitant stengsimės sutvirtinti pat- 
komunistus, sutvirtinimo 
ryšių tarp darbininkų ir ki
tų demokratinių gyventojų 
sektorių. Toliaus, reikės bū
davot! visas darbo žmonių 
masines organizacijas netik 
darbininkų, bet ir veteranų, 
moterų, negrų, farmerių, 
jaunimo ir tautinių grupių.

7—Šiame nulemiančiame

riotišką avangardo rolę, į- 
tekmę ir pamatą mūsų or
ganizacijos: toliaus persi
imti aukštesnio darbininkų 
klesos mokslo, mokslinio 
socializmo ir pasiryžusiai 
nešime pirmyn didžiausias 
demokratines trad ic i jas 
Washingtono, Jeffersono ir 
Lincolno.

Naminis Frontas
šeimininkai Raginami Ypa
tingai Daboti Savo Vabz

džių švirkštus
Karo Produkcijos Įstaiga 

praneša, kad šiais metais 
šeimininkai turi vartoti sa
vo vabzdžių švirkštus. ypa
tingai rūpestingai. Nors Ci
vilių Reikalavimų Įstaigos 

buvo nustatyta, kad civilių 
vartojimui bus reikalinga 
5,000,000 tų švirkštų pirmo
je 1944 metų pusėje, tiktai 
468.6 tonų metalo buvo 
duota 6 kompanijoms paga
minti 3,200,000 švirkštams. 
Ir tai nėra tikra, kad visi 
šie švirkštai bus pagamin
ti.

Be to, švirkštų skysčio, į 
kurį įeina pyrethrum, bus 
sunku gauti. Paaiškinama, 
kad pyrethrum yra vartoja
mas kontroliuoti vis didė- . 
j antį malar i jos pavojų karo 
zonose.

Pastabos iš Washingtono
Apskričių OPA raštinė į 

apylinkės kainų sąrašus į- 
traukė braškes, kurių aukš
čiausios kainos palieka 
maždaug tos pačios, kaip ir 
1943 metais... OPA perspėja 
automobilistus nenumesti

padangų inspekcijų korte
lių, nors panaikintas reika
lavimas periodiniai tikrinti 
padangas. Tos formos bus 
reikalingos, kuomet bus 
prašoma gazolino ar padan
gų racionavimo. Tos korte
lės turi būti laikomos auto
mobilyje ir perduodamos 
automobilį parduodant ar 
perduodant kitam...

Cukraus liudijimai bus iš
duodami karo tarnybos as
menims atostogose — 1 sva
ras cukraus kiekvieniems 36 
valgiams ar mažiau, ku
riuos karys valgo namie...

Apsaugos Transportaci- 
jos Įstaiga pareiškia, kad 
jokių vietų Pullman’o vago
nuose nebus vasaros sto-i 
vyklautojų važinėjimams ir 
specialūs prašymai turės 
būti išpildomi, kad gauti pa
pildomus dienos coach va
gonus ar pasisamdyti auto
busus. ODT, nors ir labai

i ribotai, duos leidimus spe
cialiems kasdieniniams susi
siekimams autobusais su 
vasaros stovyklomis, ka
dangi manoma, ltad daug 
karo pramonių darbininkų 
vaiku apsigyvens jose.

OWI.
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Po išvijimui nacių iš Odessos, Sovietų Sąjungos 
moterys parsikrausto j miestą ir pirmiausia imasi 
darbo apvalyti porto gelžkelių stotį nuo griuvėsių. 
(Federated Pictures radiophoto).
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Lietuviškojo Raudonosios Armijos Junginio 
Karių Laiškas Lietuvių Tautai

žemiau telpantysis pareiški- 
mas-laiškas, visos eilės vieno 
lietuviškojo Raudonosios Ar
mijos pulko karių pasirašytas, 
buvo lėktuvais platinamas 
okupuotoje Lietuvoje. Pareiš- 
kimas-laiškas yra išleistas 
1943 m., gruodžio mėn., bet 
jis į mūsų rankas tepateko tik 
šiomis dienomis. Manome, jog 
skaitytojui bus įdomu susipa
žinti, ką mano, už ką kariau
ja lietuviškojo pulko (Raudo
nojoj Armijoj) dalyviai, todėl 
mes žemiau jį ištisą ir paduo
dame. — Laisvės Red.

Mylimi Broliai ir Seserys 
Lietuviai! Brangūs Mū

sų Draugai!

Siunčiame Jums kovos pa
sveikinimą įš^tėvynės karo 
frontų, kur mes kovojame 
prieš amžinuosius mūsų prie
šus — vokiškuosius grobikus.

Kiekvieną kartą, kai tik 
laužai, sukurti pilių kuoruose 
ir ant aukštų piliakalnių, pa
skelbdavo, kad į Lietuvą įsi
veržė vokiškieji grobikai, pa
kildavo visa Lietuva kaip vie
nas žmogus ginti savo kaimų, 
savo žemės ir laisvės. Mūsų 
tauta ne kartą savo didvyriška 
kova sulaikė vokiečių verži
mąsi į rytus, kur jie jieškojo 
svetimų žemių ir lobių. Amžių 
amžiams lietuvių tautos istori
joje liko didžiosios kovos ties 
Saule ir Durbe, kuriose mūsų* 
protėviai sutriuškino dideles 
kryžiuočių jėgas. Negęstančios 
šlovės spinduliais pro amžių 
rūką žėri Žalgirio mūšis, kur 
lietuviai petis petin su slavų 
tautomis sutriuškino kryžiuo
čius. Mylimi lietuvių tautos 
didvyriai yra Mindaugas, tau
rusis riteris Kęstutis ir Žalgi
rio didvyris Vytautas, nes jie 
savo tautą vedė nuo pergalės 
į pergalę gausingose kruvinose 
kovose prieš vokiškuosius gro
bikus. Visada žėrės žygdarbis 
kunigaikščio Margirio, kuris 
verčiau ryžosi susideginti lau
že, nekaip pasiduoti į vokie
čių vergovę; neišnyks ir var
das karžygiškosios legend ari
nės Gražinos, kuri .įrodė, kad 
gimtojo krašto laisvę greta vy
rų moka ginti ir Lietuvos mo
terys. Busimosioms kartoms jie 
paliko savo testamentą — at
kakliai kovoti prieš vokiškuo
sius grobikus.

Patys doriausioj i mūsų tau
tos žmonės, šviesiausi protai ir 
tauriausios širdys visada ryš
kiai matė, kokiu pavojumi vo
kiečiai gręsia mūsų tautai. Di
dysis XVIII amžiaus poetas 
Kristijonas Donelaitis, žemai
čių vyskupas rašytojas Motie
jus Valančius, istorikas Sima- 
nas Daukantas, poetas Mairo
nis, liaudies rašytoja žemaitė 
ir kiti perspėdavo mūsų tautą 
prieš vokiečių klastas ir rodė 
tą mirtinį pavojų, kurį nešė ir 
neša tautai vokiškieji grobikai. 
Šie patriotai mūsų tautą šaukė 
į atakklią žūtbūtinę kovą prieš 
vokiškuosius grobikus.

Draugiškoje Tarybų Sąjun
gos tautų šeimoje lietuvių tau
ta įgijo laisvę ir nepriklauso
mybę. Didžiajai rusų tautai 
padedant, lietuvių tauta buvo 
pradėjusi smarkiai plėtoti sa
vo ūkį ir kultūrą. Niekšingie
ji vokiškieji grobikai nutraukė 
kuriamąjį lietuvių tautos dar
bą.

Štai, ir vėl mūsų kraštą, ku
ris kūrė šviesų ir laimingą 
gyvenimą, pavergė vokiškieji 
grobikai. Jie žiauriai subom
bardavo, sudegino ir griuvė
siais pavertė Vilkaviškį, Mari
jampolę, Kalvariją, Alytų, 
Tauragę ir daug kitų mūsų 
miestų. Jie nužudė ir nukan
kino Lietuvoje daugiau kaip 
200,000 žmonių. Kraujas 
stingsta gyslose, kumščiai 

~gnįaužiasi keršto geismu, at
siminus baisias Lietuvos žmo
nių žudynes Kaune ir Vilniu
je, Pivonijos miške prie Uk-
mergės, valstiečių šaudymus 
Vilniaus, Švenčionių apskrity
se ir Suvalkijoj, lavonų pri-

jamo didvyriškumo ir mokėji
mo pavyzdį parodė leitenan
tai V. Ber.notėnas ir A. Kudla, 
kurie vadovavo sėkmingai 
žvalgybai kautynėmis ir įsiver
žė į labai sustiprintas vokie
čių pozicijas. Plačiai nuskam
bėjo žygdarbis leitenanto V. 
Kavoliūno, kuris vadovavo au
tomatininkų grupei, išmušusiai 
iš tranšėjų vokiečius ir daugy
bę jų sunaikinusiai. Lietuva 
niekad neužmirš tokių ištiki
mų savo sūnų, kaip snaiperiai 
Daunoravičius, Storpirštis, ko
votojai Juozapaitis, Kvedarė- 
lis, Judinas, Raguckas, Petro
vas, seržantai Živatkauskas, 
Marineris, Gužauskas, Zolo- 
tas, Jucius, Kurcevičius, Smil
ga, Bikelis, Gricius, leitenan
tai Aleksandravičius, Ręstas, 
Navickas, Vilenskis, Šerepka, 
Meigelis, Jurevičius i)’ daug 
daug kitų.

Garbingųjų didvyrių Birutės 
Karosienės, Zosės Dieninaites, 
Marijos Kutraitės vardai įeis į 
istoriją greta legendarinės 
Gražinos vardo. Lietuvių tau
tos žygiuose neužges vardas 
drąsiojo jos sūnaus Jacenevi- 
čiaus, kurį sužeistą hitleriniai 
budeliai paėmė į nelaisvę, žvė-. 
riškai kankino ir užkankino, 
bet kuris liko ištikimas kari
nei priesaikai ir neišdavė kari
nės paslapties.

Mūsų gretose narsiai kovoja 
liaudies išrinktieji. Iš jų drą
suolių mirtimi krito TSRS 
Aukščiausios Tarybos deputa
tas d. Stasys Petrulis, sužeisti 
TSRS Aukščiausios Tarybos 
deputatai d. Stasys Pilipavi
čius ir Lietuvos TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiu
mo Pirmininko pavaduotoja d. 
Marija Kutraitė.

Už kovų metu parodytą vy
riškumą, drąsą ir mokėjimą 
ordinais ir medaliais apdova
nota daugiau kaip 3,300 lietu
viškojo Raudonosios Armijos 
junginio kovotojų ir karinin
kų.

Mes, lietuviai kariai, di
džiuojamės dalyvaudami visą 
pasaulį stebinančioje didžiojo
je ir teisingoje T. Sąj. tautų 
kovoje dėl žmonijos laisvės ir 
tautų išvadavimo, — kovoje, 
kuriai vadovauja genialus ka
ro vadas, Tarybų Sąjungos 
maršalas draugas Stalinas.

Brangūs Broliai ir Seserys!
Per fronto ugnies liniją mus 

pasiekia žinios apie jūsų kan
čias ir jūsų kovą. Kiekviena 
piktadarybė, kurią mūsų že
mėje vykdo vokiečiai ir išda
vikai kubiliūnininkai, mūsų 
širdyse uždega šventos neapy
kantos ir keršto liepsną! Mes 
didžiuojamės savo brolių par
tizanų kovos žygiais. Mes ži
nome, kaip Okupantai siunta 
dėl to, kad lietuviai išardė 
bjaurų hitlerininkų planą su
daryti lietuvių legioną vokie
čių armijoje. Tuo jūs dar kar
tą įrodėte, kad lietuvis nebus 
vokiečių vergas.

verstus griovius, sutraiškytas 
moterų ir vaiku kaukoles Pa
langoje ir Kretingoje, tūkstan
čius žmonių, nukankintų ir gy
vų užkastų į žemę Vokiškųjų 
budelių įvairiose Lietuvos vie
tose.

Vokiečiai apvagia ir plėšia 
mūsų kraštą ligi paskutinio 
siūlo galo, ligi paskutinio grū
do. Lietuvą mes palikome tur
tingą ir sočią, o dabar ji vir
to skurdo kraštu. Mūsų bro
liai žūsta kalėjimuose ir kon
centracijos stovyklose. Kaip 
senovės laikais kryžiuočiai į 
vergovę varydavosi lietuvius— 
vyrus, moteris ir vaikus, taip 
ir dabar tai daro hitlerininkai, 
tiktai daug didesniu mastu. 
Hitleriniai banditai šimtus 
tūkstančių mūsų brolių ir se
serų išvarė į Vokietijos kator
gą ir prie karinių darbų. Iš
varytieji žūva, o vokiečiai už
grobia jų turtą ir žemę.

Hitlerio budeliai neslepia 
savo sumanymų išnaikinti lie
tuvių tautą. Jų “programa” 
aiški — ant lietuvių tautos 
kaulu sukurti vokiška “Ost- 
landą,” kaip ant vakarinių lie
tuvių (prūsų) ir slavų kaulų 
ji sukūrė vokiškąją Prūsiją.

Motina Tėvynė!
Mes, lietuviai Raudonosios 

Armijos kariai, nė valandėlę 
neužmirštame tavęs ir tavo 
kančių. Neužgesinamo keršto 
liepsna tavo kruvinos žaizdos 
dega mūsų krūtinėje. Neaprė
piamuose Tarybų Sąjungos 
plotuose mes neužmiršome, 
kad mes — vaikai Tarybų Lie
tuvos, kurioje kūrėme laimin
gą gyvenimą visai tautai, kū
rėme naują, laimingą ateitį. 
Jos skausmus dabar mes ken
čiame, jos kančiomis gyvena
me, dėl jos laisvės kovojame, 
nesigailėdami nei kraujo, nei 
gyvybės.

Drauge su rusais, ukrainie
čiais, bielorusais, gruzinais, 
armėnais, azerbaidžaniečiais, 
uzbekais, su visa laisvę mylin
čių Tarybų Sąjungos tautų šei
ma tūkstančiai lietuvių kovo- 

i jo ir kovoja dėl Tarybų Sąjun
gos laisvės ir nepriklausomy
bės, dėl Tarybų Lietuvos iš
laisvinimo.

Jau karo pradžioje mūsų 
tautinio korpo dalys, besi- 
traukdamos su mūšiais, narsiai 
kovėsi su vokiečiais, triuškino 
priešo tankus, naikino priešo 
gyvąją jėgą ir techniką.

Amžiams į lietuvių tautos is
toriją kaip garbingieji pusla
piai įeis N lietuviškosios divi
zijos kovos Oriolo žemėje. 
Tūkstančiai minų ir granatų 
krito lietuviškųjų karinių dalių 
pozicijose per vokiečių 1943 
m. liepos mėn. puolimą. Jas 
bombardavo šimtai vokiečių 
lėktuvų. Tačiau lietuviškųjų 
Raudonosios Armijos dalių ka
riai atlaikė. Jie prisiekė kautis 
kaip stalingradiečiai ir išlaikė 
savo pasižadėjimą. Jie šalta
kraujiškai atmušė įnirtusias 
vokiečių atakas, neužleisdami 
jiems nė pėdos žemės.

Paskui drauge su kitomis 
Raudonosios Armijos dalimis 
lietuviškosios dalys perėjo į 
puolimą. Laužydami atkaklų 
priešo pasipriešinimą, mes už
ėmėme visą eilę jo sustiprintų 
linijų. Tik per tris savaites ko
vodami mes nužygiavome į va
karus 120 kilometrų ir išlaisvi
nome apie 60 gyvenamųjų vie
tovių. Tarp kitų trofėjų, mūsų 
dalys užgrobė artilerijos san
dėlius su 4 milijonais sviedi
nių, 5 sunkiosios ir 15 lauko 
artilerijos baterijų, šimtus 
kulkosvaidžių. Daugiau kaip 
13 tūkstančių hitlerininkų lie
tuviai kariai sunaikino tiktai 
per liepos mėnesio mūšius, tuo 
bent iš dalies vokiškiesiems 
grobikams atkeršydami už pa
žeminimus ir kančias, kurias 
nuo jų turi kentėti lietuvių 
tauta.

Tūkstančiai lietuviškų dalių 
karių šių metų liepos mėnesio 
mūšiuose parodė aukšto didvy
riškumo pavyzdžių. Pasiauko-

Mūsų atkakli kova, mūsų 
draugų žygdarbiai, mūsų ko
vų pasisekimai tebūnie jums 
kaip pasiryžimo ir vilties 
šauksmas. Mes čia girdime jū

vių tautos smaugėjus.
Broliai Lietuviai! Visi, ir 

mažas ir didelis, ir senas ir 
jaunas, vyrai ir moterys! Dar
bininkai, valstiečiai, inteligen-

sų pagalbos šauksmą, — lau
kite mūsų, mes grįšime, mes 
keršijame ir dar labiau keršy
sime už jūsų kančias hitleri
niams išgamoms. Drauge su vi
sa Raudonąja Armija mes drą
siai sakome: “Būkite tvirtos 
dvasios ir turėkite viltį: jau 
arti išvadavimo valanda.”

Jūs atsimenate tuos pagyrū
nus vokiškuosius banditus, ku
rie pirmaisiais karo mėnesiais 
ėjo per Lietuvą įsitikinę, kad 
jiems pavyks užgrobti visą pa
saulį. Rytuose jie jieškojo “gy
vybinės erdvės,” jie norėjo 
triumfuoti ant mūsų kaulų. 
Čia jie rado nupelnytą mirtį. 
Daugumas šių hitlerinių niekšų 
pūva tarybinėje žemėje ties 
Maskva ir ties Leningradu, 
ties Stalingradu, Kaukazo at
kalnėse, Rusijos, Ukrainos ir 
Bielorusijos lygumose. Vokiš
kieji grobikai norėjo užgrobti 
Tarybų Sąjungos turtus, o da
bar dar likę gyvi vokiečiai 
dreba dėl savo kailio ir siaubo 
apimti mato prisiartinančią ga
lutino atpildo dieną už savo 
nusikaltimus.

Nuo Raudonosios Armijos 
smūgių prasidėjo visos plėši
kiškos Hitlerio koalicijos iri
mas. Kapituliavus Italijai, su
lūžo hitlerinė a§is. Vis stiprė
ja Anglijos ir Amerikos avia
cijos smūgiai Vokietijai. Rau
donoji Armija triuškina ir ve
ja Hitlerio gaujas iš Tarybų 
Sąjungos. “Netoli tas laikas, 
kada mes baigsime valyti nuo 
priešo Ukrainą ir Bielorusiją, 
Leningrado ir Kalinino sritis, 
išvaduosime iš vokiškų grobi
kų Krymo, Lietuvos, Latvijos, 
Estijos, Moldavijos ir Karelų 
Suomių respublikos tautas” 
(Stalinas).

Hitleris, lyg muštas šuo, 
mėgina vizginti uodegą, gerin
tis užgrobtųjų kraštų gyven
tojams. Ir Lietuvoje hitlerinin
kai ir niekšiški jų liokajai ku
biliūnininkai, melagingais pa
žadais, fabrikuodami įvairius 
melus, stengiasi įtraukti lie
tuvius į savo kruvinąsias gau
jas, nori lietuvius paversti sa
vo nusikaltimų bendrininkais, 
pavergtos lietuvių tautos bude
liais, nori, kad lietuviai lietų 
kraują dėl hitlerinės Vokieti
jos.

LIETUVI!
Atsimink: vokietis tenori 

vieno — kad tu greičiau žū- 
tum ir kad jis galėtų pasigrob
ti tavo turtą, tavo namus, ta
vo laukus. Tavo gyvybės kai
na jis nori išgelbėti savo .kai
lį. Hitlerininkai nori tave 
įtraukti į savo nusikaltimų 
tinklą ir padaryti tave savo 
bendrininku. Tavo rankomis 
jie nori žudyti kitas tautas. 
Jie nori tau įkalbėti, kad tu 
surišai savo likimą su jų šu
nišku likimu ir kad tau kitos 
išeities nėra. Tai šlykštus me
las!

LIETUVI!
Tu turi išeitį: tai kova prieš 

hitlerinius grobikus — lietu- 

Nešdamiesi ant pečių pilną svorį reikmenų, amerikiečiai kariai grįžta į savo kem-
pes Britanijoj po pirm-invazinių manevrų, daromų pripratinimui jų prie sunkumų 
būsimam įsiveržimui į Europos tvirtumas. (U. S. Signal Corps photo per Federated 
Pictures).

Jadogalvis, vyr. seržantas 
Adomas Jakubauskas, vyr. lei
tenantas Stasys Jurginis, jau n. 
seržantas Vladas Jusius, gene
rolas majoras Vladas Karve-

tai! Visi dorieji savojo krašto 
patriotai! Atėjo laikas kovoti 
su visu ryžtingumu! Mes turi
me sukaupti visas savo jėgas, 
kad drauge su visomis Tarybų 
Sąjungos tautomis, priešakyje 
su didžiąja rusų tauta, drau
ge su visomis laisvę mylinčio
mis tautomis smogtume priešą 
ir iškovotume laisvę mylimai 
Tarybų Lietuvai. Visomis jė
gomis priešinkitės išvežimui į 
darbus, priešinkitės hitlerinei 
mobilizacijai, kasdien prary
jančiai tūkstančius mūsų kraš
to žmonių.

Nieko neduokite vokiškie
siems okupantams! Tegu dir
vos verčiau apžels piktžolėm, 
tegu grūdai verčiau supus že
mėje, o nepaklius į nepasoti
namą hitlerinio plėšiko gerklę. 
Visur ir visame kame sabotuo
kite darbą okupantams! Ar
dykite visur jo sumanymus! 
Palaikykite tarybinių partiza
nų kovą!

Lietuvos Jaunuomene!
Bėk iš vokiečių katorgos!.— 

Slėpkis! Stok į partizanų bū
rius! Pereik per fronto liniją 
į Raudonosios Armijos pusę, 
čia tu sutiksi savo draugus, ko
vojančius dėl Lietuvos laisvės.

Tegul Lietuvoje prakeiki
mas ir neapykanta lydi visus 
jos išdavikus, padedančius vo
kiečiams smaugti mūsų tautą!

Garbė šauniems Tarybų Lie
tuvos partizanams ir partiza
nėms ! Sustiprinkite smūgius 
priešui! Garbė visiems, kas 
kovoja prieš bjauriuosius vo
kiškuosius okupantus dėl Ta
rybų Lietuvos laisvės!

Iš rytų teka saulė. Iš rytų 
ateiname ir mes, broliai ir se
serys! Arti fašizmo galas! Pri
siekime nepasigailėti nei krau
jo, nei gyvybės kovoje fašiz
mui sutriuškinti, mūsų kraštui 
išlaisvinti! Visi kaip vienas į 
žiaurią ir žūtbūtinę kovą prieš 
vokiškuosius grobikus!

Lietu viškojo Raudonosios 
Armijos junginio karių vardu:

Leitenantas Bronius Ado
maitis, jefreitorius Emilija 
Arūnaitė, jefreitorius Viktoras 
Augūnas, jaun. leitenantas 
Bronius Bakutis, vyr. seržantas 
Bronius Baliulis, leitenantas 
Kazys Banys, pulkininkas Juo
zas Barauskas, pulkininkas 
Juozas Bartašiūnas, vyr. leite
nantas Vacys Bernotėnas, pa
pulkininkis Liudas Beržinskas, 
majoras Feliksas Bieliauskas, 
raudonarmietis Albinas Binkis, 
majoras Bronius Bitinaitis, 
raudonarmietis Juozas Bružas, 
jaun. leitenantas Kazys But
kus, leitenantas Stasys Čepo
nis, jaun. leitenantas Vladas 
Dambrauskas, kapitonas Albi
nas Daukša, vyr. leitenantas 
Stasys Filipavičius, pulkinin
kas Bronius Gertus, viršila 
Albinas Gintautas, raudonar
mietis Bronius Girdzijauskas, 
vyr. leitenantas Vytautas Gir
džius, raudonarmietė Salomė
ja Grigaitienė, pulkininkas 
Kazys Gudelis, majoras Jonas

lis, leitenantas Vladas Kava
liūnas, raudonarmietis Alek
sas Kazlauskas, majoras Ana
tolijus Kaulis, 'leitenantas Jo
nas Kličius, vyr. serž. Vladas 
Kličius, kapit. Balys Kvedarė- 
lis, leiten. Jonas Ladyga, jau- 
nesn. seržantas Pranas Leliū- 
nas, kapitonas Eduardas Li
sauskas, majoras Vladas Lune, 
pulkininkas Jonas Macijaus
kas, jaun. leitenantas Stasys 
Malakauskas, vyr. leitenantas 
Jonas Marcinkevičius, leite
nantas Jonas Matulis, papulki- 
ninkas Bronius Mažeika, rau
donarmietis Antanas Mėlynis, 
leitenantas Jonas Mudrikas, 
kapitonas Juozas Pajaujis, pa
pulkininkis Pranas Petronis, 
leitenantas Pijus Petrukaitis, 
seržantas Alfonsas Povilaitis, 
vyr. leitenantas Povilas Putri
mas, kapitonas Povilas Ručins
kas, leitenantas Alfonsas Ran
dakevičius, leitenantas Dovy
das Ręstas, raudonarmietis Jo
nas Rožė, jefreitorius Jonas 
Ruikys, leitenantas Vytautas 
Rūkas, raudonarmietė Jadvy
ga Rutkevičiūtė, raudonarmie
tis Aleksas Rutkauskas, majo
ras Petras Sargelis, raudonar
mietis Vincas Simonavičius, 
kapitonas Antanas Skardis, 
majoras Jonas Soblys, majoras 
Antanas Stanislovavičius, pul
kininkas Kazys Stasiulis, rau
donarmietis Vladas Suchockis, 
leitenantas Eduardas šerepka, 
leitenantas Juozas Šiaučiūnas, 
jaun. leitenantas Stepas Šimo
nis, raudonarmietė Irena šiu- 
pinytė, pulkininkas Antanas 
Šurkus, vyr. leitenantas .Zel- 
manas švarcbergas, viršila Sta
sys Tamošiūnas, seržantas Sta
sys Tatariūnas, papulkininkis 
Vitalijus Tolkevičius, vyr. lei
tenantas Jurgis Tornau, ser
žantas Pranas Ulevičius, pul
kininkas Adomas Urbšas, ser
žantas Povilas Valančius, rau
donarmietė Ona Vilkevičiūtė, 
seržantas Antanas Vyšniaus
kas, kapitonas Leonas Volbe- 
kas, leitenantas Jonas Zinkus, 
seržantas Mykolas Zolotas, 
raudonarmietis Povilas žadei- 
ka, jaun. seržantas Petras žel
vys, jefreitorius Jonas Žilins
kas ir kiti.

1943 m., gruodžio mėn.

ANGLAI BLOŠKIA JAPONUS 
ATGAL INDIJOJE

Ceylon. — Japonai žiau
riomis atakomis buvo pra
dėję visuotiną savo ofensy- 
vą iš Burmos prieš anglus 
Kohima - Imphal srityje, 
rytinėje Indijoje.

Anglai ir indėnai ne tik 
atmušė tą japonų ofensy- 
vą, bet keliose vietose at
kariavo naujas pozicijas, 
blokšdami priešus atgal.

Amerikonai 31 Sykį Daugiau 
Nukovė Japonų N. Guinejoje

Nauj. Guineja, geg. 10.— 
Amerikos kariuomenė, už
imdama Hollandia miestelį 
ir apylinkę šiauriniame 
Naujosios Guinejos pajūry
je, užmušė 871 japoną ir ne
laisvėn paėmė 183, kaip pra
nešė gen. MacArthur. *

O japonai nukovė tik 28 
amerikiečius ir sužeidė 95.

Airijoj paskelbta nauji 
seimo rinkimai del to, kai 
dabartinis seimas atmetė 
premjero de Valeros suma
nymą dėlei transporto (va- 
žiuotes).

Sevastopolyje ir apylin
kėje Sovietai geg. 8 d. nu
šovė 48 nacių lėktuvus.

. Vokiečiai sustiprino apsi- 
’ gynimus Cassino fronte, 

Italijoj. * _____
Anglai nukovė jau 750 

japonų rytų Indijoj.

James V. ForrestaI, po 
mirties Frank Knox tapęs 
veikiančiuoju laivyno se
kretoriumi. ForrestaI gal ir 
pasiliks tose pareigose iki 
po partijų politinių kon
vencijų. (Federated Pic- 
tih-esf).

Easton, Pa.-
$110.61 Lietuvių Pagelbai, Nu

kentėjusiom Nuo Karo.
Balandžio 16 d. Lietuvių Pi

liečių Kliubas buvo surengęs 
pramogą naudai lietuvių, nu
kentėjusių nuo karo. Apart 
pelno nuo pramogos, aukavo 
tam pačiam tikslui: L. Tilvikas 
$20, P. Jonikas $2; V. Stanči
kas, S. Sharkey, J. Niekrašas, 
V. Cigas, D. Kacil<\L. Jonikie-’’ 
nė po $1. Be pavardžių sumes
ta $2.50. Apmokėjus bilietų 
kaštus ir Dėdei Šamui taksus, 
čysto pelno su aukom liko 
$110.61.

Apart to, pramogai dovanų 
aukavo draugai Unikauskai, 
mezginius, kurių tiktai siūlai 
kaštavo $6, ir bonką degtinės. 
B. ir S. Lūšiai, krepšį vaisių; 
E. Stankienė, keiksą. Ir kiti 
aukavo preisam dovanas. Vin
cas Kaulius, dirbo visais ga-. 
rais, jis surinko daugiau kaip 
30 preisam dovanų.

Juozas Meškauskas išplatino 
bilietų parėję daugiausia.

Komisija susidėjo iš V. Uni- 
\kausko, J. Meškausko, E. Ma- 
tbnfenės, K. Abakon ir E. Fa- 
rien-šlapikaitės. Komisija dar
bavosi draugiškai ir sutartinai, 
už ką lietuviai, nukentėjusieji 
nuo prakeikto hitlerizmo - na
cizmo bus jiem nuoširdžiai dė-_ 
k ingi. V. J. Stankus, f,

Waukegan, Ill.
Nuo vasario mėnesio pašto-, 

viai apsigyvenau Waukegan’e< 
ir turiu įrengęs gydytojo ofi
są. Iki šiol praktika iš gydytu 
javimo, kaip ant pradžių, ne
bloga, — galus su galais pilnai 
suvedu.

Waukegan’o lietuviai daugu
moje gyvena viduramžio gyve
nimu ; kunigas-klebonas tarp* 
jų — viešpats. Prasimušusius 
paviršį pramonininkus ir vei> 
telgas, nors gana pažangūs 
būtų, — kun.-klebonas valdo; 
ir jie nesigaili aukoti šimtines^ 
kitajs kun.-klebonui; o sau kū
rybinės - kultūros reikalams 
raili/ir dolerio-kito; nors tokia 
almužna jiems patiems ant 
naudos išeitų, — bet to nepa
jėgia permatyti.

Viso iki šiol radau tik tris 
lietuvių šeimas, kurios nesibijo 
kun.-klebono, ir iš peties ir 
,iuo širdies aria dirvonus kū- 
ybinės-kultūros. Deda pastan
gas, žadindami lietuvius prie 
pažangesnio gyvenimo, prie 
pasiliuosavimo nuo Aįiduram- 
žio gyvenimo. Stato gaires pa* 
mangos žygiuotei!

Iki šiol waukeganieciai ne
atėjo ir neištiesė draugiškas 
rankas karo nukankintiems 
Lietuvos žmonėms, net neprisi
dėjo su auka Russian War Re
lief.

Skaudu darosi ant širdies, 
matant tokį apsileidimą ir ne
bojimą apie savųjų brolių ir 
sesių likimą Lietuvoje!

Waukeganiečiai ir apylin
kės lietuviai, atbuskite!

Dr. A. L. Graičūnas, 
902 McAlister Ave., 
Waukegan, Ill.
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(Tąsa)

—. Reikia skubėti, nes tada mes su 
jais nesusidorosime, — grįždamas į mie
stą, tarė Mogelnickis Vronai.—Du kur
jerius pasiųskite pas Zamoiskį. Tegu jis 
savo būrį iš Pavlodzės atitraukia ir 
slenka čia. Tegu jam pasako mano var
du, kad, kai tik mes susidorosime su vo
kiečiais, aš jam padėsiu sutriuškinti pa- 
vlodziečius. O jūs viską, ką reikia, pa
ruoškite stotyje. Jeigu mūsų planas nu
eis niekais, tai teks evakuoti miestą ir 
atitverti vokiečiams kelią.... Neišleiski
te iš akių cholmaniškių, kai šie pasiro
dys. Veikite energingai!

Potockis neišvyko tą dieną, kaip buvo 
manęs. Sukilimas mieste jį sulaikė. Kai 
padėtis buvo atstatyta, Edvardo kabine
te buvo sudarytas Potockio pasiūlytas 
vokiečių nuginklavimo planas. Ūmus Po
tockis taip karštai jį gynė, jog Edvar
das negalėjo priešintis, nerizikuodamas 
būti apkaltintas bailumu.

— Jūs sakote — rizika, bet kur jos 
nėra? Aš pats jums padėsiu ir esu tik
ras, jog nuginkluosime vokiečius, — už
tikrintai kalbėjo Potockis.

Jų pasikalbėjimo metu tėvas Jeroni
mas pranešė, kad atvyko cholmianiškių 
delegacija. Edvardas liepė juos suimti.

— Aš juos iškarsiu. Jie sunaikino 
mūsų folvarką Cholmiankoje, o čia pa
grobė mano nupirktus arklius, — suri
ko jis.

Tačiau nelauktai įsikišo Potockis.
— Pakarti visada galimu. O ar nega

lima jų mūsų sumanymui išnaudoti?
— Jūs manote? Juk tai valkatos!... 
Nustebintas Edvardas pasižiūrėjo į jį.
— Nieko, nieko! Tegu tėvas Jeroni

mas pasišneka su jais. Pasakykite jiems, 
jei vakare jie atsiųs į stotį penkiasde
šimt žmonių ir padės mums nuginkluoti 
vokiečius, tai gaus dalį grobio, pinigų ir 
grafo atleidimą,—įsakė Potockis, kreip
damasis į tėvą Jeronimą. — Na, jūs ir 
patys žinote, kaip tatai sutvarkyti. . .

Tėvas Jeronimas išėjo, tačiau greitai 
vėl grįžo.

— Jie prašo, kad pats galingasis po
nas jiems tai pasakytų.

Edvardas pasižiūrėjo į Potockį.
— Nieko, eikite. Juk tai jūsų nė kiek 

neįpareigoja.
Edvardas4 atsikėlė.

o •

f Ilgablauzdis vokiečių kareivis lakstė 
nuo vagono prie vagono ir džiaugsmin
gai šaukė pro atdaras duris:

— Skubėkite pasiimti po šimtą mar
kių! O dar, ko gero, neišteks, ir gausite 
per nosį. Pinigus dalija stotyje, pirmo
joje klasėje ...

Vagonai ištuštėjo. Tiršta kareivių mi
nia susigrūdo pirmosios ir antrosios kla
sės salėje. Viršila rėkė pavardes, o trys 
Valdybos tarnautojai dalijo kiekvienam 
po šimto markių banknotą. Prie stalų — 
spūstis, šauksmai, ginčai. Kažkas gavo 
po du kartus, jį sučiupo...
• O tuo metu Dzebekas, kuris vis dar 
šlykščiai tebedvokė, nors ir tris kartus 
buvo maudęsis pirtyje, kiekvieną kartą 
Vronos vėl ten siunčiamas, su keliais 
žandarais prie garvežio vedė Vorobeiką.

—Sėsk ir judėk prie ešalono. Priva
žiuosi — ir iš karto spausk visais ratais, 
kad ešalonas vienu akimirksniu būtų iš 
stoties išvežtas. Nuvažiuosi tris keturi 
varstus ir sustok. Žiūrėk, man bent tru
putį .. .—ir mašinisto padėjėjui jis pa
rodė revolverį.

— Bet jie mane užmuš už tai!
— Nė velnio tau nebus! Sėsk ir dumk. 

O jei kalbėsi, tai tuoj tau ir amen.
Vorobeiką, keikdamas save, kad liko 

stotyje, įlipo į garvežį.

utyje aidėjo laukiniai šauksmai, 
as per jiešmus, smarkiai di- 

amas greitį, traukinys prašvilpė

LOWELL, MASS
Mūsų Kolonijos Žinutes

Pas mus būna daug kas nau
jo, bet nėra kam aprašyti, čio
nai suvo surengta Liet. Lite
ratūros Draugijos 7-to apskri
čio naudai pietūs. Pelno davė 
apie $49, tai bus gera parama 
apskričiui.

Taipgi buvo renkamos aukos 
Kanados lietuvių savaitraščio 
“Liaudies Balso” paramai. Au
kų surinkta apie $20.

Balandžio 30 d. socialistai, 
tautininkai ir klerikalai buvo 
surengę koncertą. Pasekmės 
buvo prastos, publikos susirin
ko mažai. Koncertinę programą 
pildė Worcesterio tautininkų 
choras. Programa buvo viduti
nė, merginos pasirodė gerai, 
bet vyrai dainavo prastai. Bu
vo sulošta ir komedijukė.

Viena našlė sumanė apsive
sti su našliu. Tam labai prieši
nosi jos dukra. Ir kada, balan
džio 30 dieną, motina turėjo 
atvykti į bažnyčią apsivesti, tai 
dukra apsiginklavo akmenimis 
ir laukė prie bažnyčios laiptų. 
Laukė, o vis “jaunų” nebuvo. 
Pagaliau, kunigo motina atėjo 
ir pranešė susirinkusiems, kad 
apvesdinimas įvyko klebonijoj.

buvoKuopos susirinkime 
skaitomas lietuvio raudonar
miečio laiškas su padėkavone 
už aukas. Laiškas ilgas ir įdo
mus. Kovūnas rašo, kad jie la
bai džiaugiasi, kad Lietuvos iš
eiviai, gyvenanti Amerikoj, ne
pamiršta juos sunkioj kovoj. 
Laišką gavo R. čiulada.

Pas mus vis auga būrelis lie
tuvių, kurie remia lietuvius ko
votojus. Yra užsidėję savaitinę 
duoklę ir kiekvienas moka kiek 
jis išgali. Surenka nemažai ir 
padėvėtų drapanų, vis atsiran
da pasišventusių, kurie imasi 
to darbo ir atlieka. Senis.

SHENANDOAH, PA.
Sekmadienį, geg. 21 d ..įvyks svar

bios prakalbos, Miners Hall, kam
pas Main ir Oaks Sts. Pradžia 2 v. 
dieną. Kalbės Roy Mizara, LDS pre
zidentas ir dienraščio Laisvės re
daktorius. Dainuos St. Kuzmickas 
ir Violet Kuzmickienė. Kviečiame 
dalyvauti, išgirsite įdomią prakal
bą ir gražių dainų. — LDS 34 kuo
pa. (112-113)

WILKES BARRE, PA.
Liet. Progr. Kliubas rengia puikų 

vakarą, pagerbimui Motinų (Mo
thers Day), įvyks geg. 14 d. Kliubo 
salėje. Trys motinos gaus dovanas: 
seniausia, jauniausia ir daugiausia 
turinti vaikų. Bus turtinga koncer
tinė programa; išgirsite tinkamą 
kalbą; turėsime vakarienę ir visokio 
gėrimo. Gros gera orkestrą. Kvie
čiame

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

ir F.

BALTIMORE, MD.
Gog. 14 d., LDS 48 kp. rengia 

draugišką išvažiavimą pas J 
Deltuvus, 4811 Benson Ave., Arbu
tus, Md. Pradžia 12 valandą dieną. 
Įžanga voltui. Turėsime gėrimų ir 
užkandžių už paprastas kainas. Ka
dangi 14 d. geg. yra Motinų Pa
gerbimo diena, tai prašome motinų 
skaitlingai dalyvauti. — P. Pasers- 
kis. (112-113)

visus dalyvauti. — J. V.
(112-113)

SCRANTON, PA.
Literatūros Draugijos 39 kp. su

sirinkimas įvyks 14 d. geg., pas dd. 
Praleikus, 407 Electric St. Pradžia 
2 vai. dieną. Visi draugai dalyvau
kite, nes yra daug svarbių reikalų 
apsvarstymui. — P. Šlekaitis, sekr.

(112-113)

Vakare, kai Mogelnickių sodyboje su
sirinko kone visi vokiečių karininkai, 
Edvardas su Potockiu, apsaugos apsup
ti, nujojo į stotį.

Paskubomis vakarui surinkti ponai 
kiek įmanydami linksmino svečius. Pra
linksmėjęs Juozapas nesigaijejo vyno.

Po truputį vokiečiai apsiprato.
Šmultkė ir Zonnenburgas sukosi apie 

Stefaniją. O gudri lenkė svaidė vokie
čiams vylingus žvilgsnius, juokėsi. Ir 
niekam negalėjo ateiti į galvą, kas da
bar dedasi stotyje.

Tarįk 
di 
pro stotį ir dingo už sandėlių.

Kai kurie kareiviai mėgino vytis, ta
čiau, greit įsitikinę, kad tai vis tiek nie
ko nepadės, sustojo.

Daugumas kareivių buvo beginkliai. 
Tik puskarininkiai turėjo revolverius, o 
kai kurie kareiviai — durtuvus.

— Išdavimas! Mus išdavė! — iš visų 
pusių aidėjo pasipiktinimo šūkiai.

Įniršę kareiviai prikūlė nieku nedėtus 
Valdybos tarnautojus ir apvertė stalą su 
pinigais.

Baltaplaukis leitenantas su pensnė, 
vienas iš stotyje pasilikusių karininkų, 
mėgino įvesti tvarką.

— Kas su ginklais, pas mane!
Tačiau jau buvo vėlu. Stotis buvo ap

supta Mogelnickio būrio ir Potockio 
žmonių. O kelią į šiaurę atkirto cholmia- 
niškiai.

Jiems vadovavo aukštas valstietis, vi
sur klausydamas Zarembos patarimų, 
kuris su dvidešimt legionininkų buvo 
taip pat tarp cholmianiškių.

Kelios salvės privertė vokiečius po 
vieną išeiti iš rūmų, kaip buvo įsakyta.

Po pusantros valandos, be milinių, 
kurias jiems nuvilko, o kai kurie ir nu
auti, iš trijų pusių apsupti lenkų, vokie
čiai buvo išvesti už stoties.

— Dėmesio! — sugaudė Zaremba.— 
Jums įsakyta eiti į priekį, nė vienai mi
nutei nesustojant. Ir pėsti pasieksite fa- 
terlandą, niekis!

(Bus daugiau)

Po SLA 173 kuopos susirin
kimo kryžiokai užpuolė Čiula- 
dą. Jie pradžioj reikalavo už- 
fundyti, kada čiulada sutiko, 
tai vienas iš jų kirto jam į 
veidą ir sukruvino.

Kodėl jie užpuldinėja tuos 
žmones, kurie stoja už Jungti
nių Tautų pergalę? Sakoma, 
kad tok i s įsakymas duotas fa
šistinės “tarybos,” kad mušti 
visus, kas tik jiems nepritaria.

Vyrai, toli su kumščiu nenu
eisite. Raudonoji Armija ir ki
tos demokratinės jėgos suval
dė jūsų vadą Hitlerį ir jo plė
šikus, būsite ir jūs' suvaldyti.

Liet. Darbininkų Susivieniji
mo 
Jie 
d., 
me

110 kuopa rengia pietus, 
įvyks nedėlipj, gegužės 14 

4 vai. dieną. Visus kviečia- 
atsilankyti.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

NEBŪKITE NERVUOTI
KODĖL KENČIATE

Dėl Nevirškinimo ir Gesų
• Po Kiekvienu Valgiu?

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

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

Dienos

14 d., 
salėje,

NORWOOD, MASS.
Teatrai, dainos, muzika. Rengia 

Norwoodo Suvienytos Draugijos, 
Motinų Dienoj, 14 d. geg. Liet, sa
lėje, 13 St. George Avė. Pradžia 3 
vai. dieną. Programoj dalyvaus: 
Montello Teatrališkas Ratelis, su
vaidins dvi juokų komedijas — 
VOS NEAPSIVEDŽIAU ir MIR
TIES LAŽYBOS. Norvvoodiečiai vai
dins dramatišką vaizdą: Dėdės Sil
vestro Kieme, 
voj gyvenimo, 
tuviai kovoja 
Grieš Richies 
iš Dedham, Mass. Dainuos Norwoo
do Vyrų Grupė, vad. William Pat
rick, dainos bus skiriamos pagerbi
mui Motinų. Tikietas 50c. Kviečia
me visus dalyvauti. (112-113) .

WORCESTER, MASS.
Geg. 14 d., įvyks LLD 11 kp., su

sirinkimas, 11 vai. ryto, 29 Endicott 
St. Draugai prašomi dalyvauti ir 
užsimokėti duokles. Iki 1 d. liepos, 
visų duoklės turi būt sumokėtos. 
Pasistengkite tai padaryti. — J. M. 
Lukas, sekr. (112-113)

SO. BOSTON, MASS.
Apvaikščiojimui Motinų Dienos 

parengimas ir ALDLD moterų ir 
mezgėjų susirinkimas įvyks atei
nantį sekmadienį, gegužės 14 dieną, 
376 Broadway, 
sides 4 
vaukit. 
vakare, 
kuriuos
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)

Susirinkimas pra- 
val. po pietų. Visos d. daly- 
Parengimas prasidės 6 vai. 
Čia bus skanūs užkandžiai, 
pagamins motinos, o mūs

Iš dabartinio Lictu- 
parodantis kaip lie- 
prieš hitlerininkus. 

Barris, akordionistas

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
kra javus 
su ame-

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
*us *r 
sudarau
r i k o n i š k a i s. Re i - 

esant ir 
^OW|į^Bpa(lidinu 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 5-6191F. W. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499

NEDALINAMA ATSAKOMYBE

PHILADELPHIA, PA.
Motinų Dienos apvaikščiojimui 

rengiama graži pramoga 13 d. ge
gužės (May), 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. Paruliutė, 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)

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI {RENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

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

Į*rTr~T V8' r

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui grupėms. 
Nedėliomis 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 7-1661GREEN STAR BAR & GRILL f
Lietuviškas Kabaretas

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

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

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

NATŪRAI 
WtRBS IN F>ox

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

THOMSON’S NATURAL FOOD CO 
45-42—41st STREET > LONG ISLAND

Worcester, Mass.
Gegužės 14-tą Uždarysim Žie
mos Sezoną su Motinų 

Koncertu
Sekmadienį, gegužės 

Lietuvos Sūnų-Dukterų
29 Endicott St., įvyks gražus 
koncertas atžymėjimui Motinų 
Dienos, šis bene bus paskutinis 
parengimas šioj žieminėj pa
talpoj, nes išaušus visų laukia
mam gražiam pavasariui žmo
nės išeina “iš namų nevalios” 
džiaugtis atgimusia gamta, šil
dytis sustiprėjusiuose saulės 
spinduliuose. Tad ir mūsų ko
lonijos kultūrinė veikla-paren- 
gimai persikels iš salės į gra
žųjį Olympia Parką.

Kad visi atsibuvę žiemos pa
rengimai paliktų gražią atmin
tį, LLD moterų kuopa ruošia 
puikų koncertą pagerbimui 
motinų ir drauge uždarys žie
minį sezoną. Koncerto progra
moj dalyvaus Aido Choras, 
choro moterų ir vyrų grupės, 
J. Sabaliauskas, M. Paruliutė, 
B. Alhemovich, V. Mickevi
čiūtė, B. Raulušaičiutė, V. Mo
tiejais, B. Narus, H. Kižiūtė, 
O. Dirsaitė, H. Januliutė.

Pradžia 4 vai. po pietų. 
Remrėios

Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 
nupieštam planus.

Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.
tX**l^**uX (Mes esame darę regėji-

S- mo pataisymus viršausW/ 500 daktarų ir kitokių
• XiaJeX profesijų žmonėms, taip-

X gį jų šeimoms , ir jų pa-
X,. cijantams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
, Telephone Stagg 2-8842 f ' •

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

kad visados bus patenkinti.

Parį Kiekvieną Šeštadieni
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

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

Telefonas EV. 4-8698
t 459

(Skersai nuo Republic Teatro)

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Rengėjos prašo skaitlingai 
lyvauti. >

MATTHEW P. BALLAS
• z ■■ (BIELIAUSKAS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

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

būsite patenkinti.

660 GRAND ST

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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MALE

VYRAI IR MOTERYS!
KARO METU DARRAI

PILNAM IR DALIAI LAIKO

(114)

(117)

(116)

(117)

VYRA1-BERN1UKAI
CRATERSPAKUOTOJAI

MATERIALŲ KILNOTOJAI visą

VYRAI
(115)

MOTERYSKreipkitės

GENERAL MOTORS
OVERSEAS

(11?) BANTA PLACE

WARREN POINT

FAIR LAWN
PIENO IŠDIRBYSTEI AR

DARBININKAI
BŪTINA PRAMONĖ

592

JANSSEN DAIRY CO
109 GRAND ST
HOBOKEN, N. J

dar-

PRANEŠIMAS

(112)

FEMALE

MEDUS

Nuolatinis Darbas

PHILADELPHIA, PA
(118)

VIRĖJOS

GREIT REIKALINGI

No. 4

NEW YORK
Shipbuilding Corp

Camden, N. J
(114)1114)

Pakilo Susikirtimai tarp 
Vengry ir Hitlerininkų

DIENĄ IR NAKTĮ 
LAIVŲ KROVIKAI

REIKALINGAS ATLIEKA 
MUMO PALIUDIJIMAS

HELP WANTED 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED 
REIKALINGI VYRAI

PEČKURIS 
LAISNIUOTAS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Džianitorius, Aptarnautoj
Medžiagų Kraustytojai 

100% Karinis Darbas—Geros 
( Darbo Sąlygos.
Jūs galite reikalauti vieno iš 

darbų.
Ir jei jūs reikalausite— 
Jūs turėsite pokarinę ateitį

U.S.E.S. prie Hackensack 
ai' Paterson

KREIPKITĖS PO PIETŲ
3 P.M. KASDIEN

BERNIUKAI
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI
GERA ALGA LAIKE

MOKINIMOSI
DIRBTUVĖS DARBAS.

NUOLATINIS DARBAS

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

Premjeras Churchillas 
sakė: “Tatai anaiptol nerei- 
škia2 kad Anglija mėgintų 
bent kiek lyginti tą paramą 
su Sovietų armijų didvyry- 
be ir garbingaisiais jų karo 
žygiais.”

SIUVĖJOS 
PRIE AUKŠTOS KLASĖS 

SUKNELIŲ

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 biteles su
renka skanų ir sveiką medų.
Aš žinau, kad lietuviai myli valgyti 
sveiką ir skanų medų. Taigi, gerbia
mieji, parsitraukite Tamsoųo bičių 
ūkės medaus. Taipgi parduodu ir į 
krautuves. 1 kvorta kainuoja tik 
$1.00, ¥2 galiono $2.00. Už medaus 
persiuntimą neapmokame.

Rašykite šiaip:

REIKIA VYRŲ 
dirbti ant kapinių.

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

(114)

MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 
SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR
RAŠYTI ANGLIŠKAI

Berne 
tam žmonės susikirto su vo
kiečių kariuomene Szegedy, 
Debrecen ir Budapest mies
tuose, Vengrijoj, kaip tei
gia kelios žinios iš Balkanų 
kraštų.

Oficialė Vokietijos žinių 
agentūra DNB pranešė, 
kad, girdi, “prieštautiniai 
elementai stengėsi suruošti 
streiką ir demonstraciją 
prieš pasmarkinto darbo 
programą” Debreceno sri- 
tyj; buvo šaudymų, ir dide
lis skaičius žmonių areštuo-

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MERGINOS
18 METŲ AR VIRŠAUS

BENDRAM FABRIKO 
DARBUI

FABRIKO DARBAS
Patyrimas nereikalingas.. Nuolat darbas. 

60c I VALANDĄ PRADŽIAI
5 DIENŲ, 40 VALANDŲ SAVAITĖ

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

(113)

MERGINOS ABELNAM
DARBUI

AUKŠTOS KLASĖS
KEPURIŲ ĮSTAIGA

NUOLAT
Linksmos Aplinkybės 

5 DIENOS

Kreipkitės į
Employment Office

Kreipkitės
JOHN FREDERICS 

29 E. 48TH' ST.
N. Y. C.

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

ĮVAIRIŲ PRIEDŲ 
5 DIENŲ SAVAITE 
GEROS VALANDOS 

VIRŠLAIKIAI 
NUOLATINIS DARBAS 

KREIPKITĖS 
JOHN FREDERICS 

29 E. 48TH ST.
N. Y. C.

Pokarine Ateičia
UŽTIKRINKITE SAVE PASTOVIU

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)

Patyrę 
gystės, 
karpenderiuvimo 
galį kvalikuoti. 

pusė

zmo- 
oint- 

J. švilpa’s 
Stebuklinga

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

BERNIUKAI
PAGELBĖJIMUI 

IŠSIUNTIMŲ 
DEPARTMENTE

NUOLATINIS DARBAS 
5 DIENŲ SAVAITĖ 

GERA ALGA 
KREIPKITĖS 

JOHN FREDERICS
29 E. 48TH ST. 

N. Y. C.

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

periodas ir kitokios privilegijos.

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO
KEPĖJOS

VIRTUVES 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 paliuosavbM 
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.

Vengrijos sostinės Buda
pešto radijas atsišaukė į 
gyventojus, kad būtų “kan
trūs, ramūs ir laikytųsi 
drausmės.”

TIKRAS TAMSONO BIČIŲ 
ŪKĖS MEDUS

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

Ii būtinų darbų reikia paliuosaviato 
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.

VALYTOJOS 
MOTERYS 

BENDRAM VALYMO 
DARBUI 

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

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA 

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST. 

PHILADELPHIA, PA. 
(118)

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Anelė Vaivilavičiūtė (Budrie

nė), pajieškau savo brolio Barna- 
šiaus Vaivilavičiaus, kuris paeina iš 
Lietuvos iš Apidemis sodžiaus, Kro- 
nio parapijos,; Amerikoj gyvena 
apie 35 metai. Vėliausiu laiku gy
veno Detroite. Prašome jį patį at
siliepti arba kas žinote apie jį pra
nešti sekamu antrašu: Anelė Budra, 
62 Imperial St., Hamilton, Ont. 
Canada.

Lydytojų 
Mechanikų 

Metalo Darbininkų 
Pagelbininkų 

Paprastų Darbininkų, tt. 
SU AR BE PATYRIMO

GERA ALGA DARBŠTIEMS APLIKANTAMS

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.

PLIEKIAMŲ RUMUNŲ LIKU
ČIAI PASIDUODA

Maskva. — Jassy apylin
kėj, Rumunijoj, raudonar
miečiai ištaškė batalioną 
rumunų. Bataliono likučiai 
su savo komandierium ma
joru lonų Marinu sudėjo 
ginklus ir pasidavė.

Į pietų rytus nuo Stanis- 
lavovo, Vakarinėj Ukrai
noj, Sovietų kovūnai sumu
šė vokiečių ataką, sunaiki
no daugiau kaip dvi kuopas 
hitlerininkų ir tarp kitko 
pagrobė tris jų tankus.

VYRAI!
VYRAI! 
VYRAI!

Gyvybiniai svarbiem kariniam 
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. (ii6)

REIKIA KARINIU DARBININKU
VYRAI IR MOTERYS

Pittsburgh, Pa.
Kaip Pittsburyho Fašistai 
Puola Dr. Baltrušaitienę

Bal. 30 d. SLA 40 kp. turėjo 
surengus vakarienę Lietuvių 
Mokslo Dr-jos svetainėj, nes 
toj pačioj svetainėj dienos lai
ku buvo laikoma SLA 3-čio 
Apskričio suvažiavimas. Todėl 
surengtoje vakarienėj dalyva
vo: apskričio komitetas, kelia- 
tas delegatų ir svečių. Iš viso 
vakarienėj dalyvavo tarpe 50- 
60 asmenų.

Vakarienei užsibaigus, tos 
kuopos pirmininkas P. Marmo- 
kas pradėjo perstatinėti susi
rinkusius pakalbėti. Pirmiausia 
buvo perstatytas SLA vice-pre- 
zidentas J. K. Mažukna, kuris 
nieko nekalbėjo, išskyrus pagy
rimą gaspadinių už gerą vaka
rienę. Po eilės kitų kalbėtojų 
buvo perstatyta ir Dr. Baltru
šaitienė, kuri savo kalboje pa
kritikavo dabartinę SLA takti
ką, kur yra SLA nariai perse
kiojami ir niekinami, kurie 
neina bent su kokia politine 
klika. Užbaigdama kalbą pa
kvietė paaukauti drapanų dėl 
suvargusių Lietuvos žmonių. 
Už tą daktarės kalbą, ji buvo 
iškoliota per to vakaro pirmi
ninką P. Marmoką. Pirminin
ką pasekė Bakanas, Virbickas 
ir dar viena girta moterėlė. 
Dėl tos girtos moteries kolioji- 
mų nesistebiu, bet man stebė
tina iš Bakano ir Virbicko, 
kurie statos save Lietuvos pa
triotais. Jeigu kas pasisiūlija 
prisidėti su darbu dėl Lietuvos 
žmonių pagelbos, tą vadinti ru
sų agentu ir šaukti susirinki
me: “mes burliokų nenorim,” 
tikrai negražu! Daktarė savo 
kalboje neminėjo rusų, ir dėl 
jų pagelbos neprašė, tai kodėl 
buvo reikalinga primesti jai 
tas, apie ką jinai nekalbėjo, ir 
ją niekinti? Tikrai gėdą taip 
elgtis.

Apie SLA 
kas yra talpinama 
ne Tėvynėj. Būtų 
Bakano ir Virbicko 
Tėvynės redaktorių, 
skelbia apie sumažėjimą narių 
Susivienijime ir už skirstymą 
SLA. narių j grupes—pageidau

jamų ir nepageidaujamų.
Svetys.

VAGONŲ KROVIKAI
Kreipkite!

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER

N. Y. C. C

Svarbi Medžiaginė An
gly Parama Sovietam 
London. — Anglijos mi

nisters pirmininkas Chur
chillas, atsakydamas į klau
simus seime, pranešė, kad 
Anglija viso iki šiol pasiun
tė Sovietam 5,031 tanką, 4.- 
620 automobilių, tūkstan
čius kanuoliu ir 6,778 lėktų- v ’

DARBU DABAR 
IR PO KARO

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

PASTOVIUS DARBUS
VYRAI KVIEČIAMI I DIRBTUVE IR OFISĄ. MOTERYS 

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

Kreipkitės

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

Bus No. 1 iš Newarko. Bus No. 108 iš Jersey City 
Reikalingas atliekamumo pareiškimas

___________________ _ __________________ (112)

RESTAURANTO DARBININKAI 
BROILER VIRĖJAI $5f». MAISTO 

1’ATIKRINTOJAI IR KASIERIAI $40. 
ENDURO RESTAURANT 

FLATBUSH, PRIE DcKALB AVE., 
BROOKLYN.

MERGINOS IR MOTERYS 
16 iki 55 

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

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

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

60 Clifton Clifton, Nv J.

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

Nuolat.
STEEL WAREHOUSE

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

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

daktarė pasakė
SLA or ga
genau dėl 
išeiti prieš 

kam jis

DETROIT, MICH.
Detroito Moterų Pažangos Kliubo 

susirinkimas įvyks geg. 18 d., 8 vai. 
vak. Draugijų salėje, 4097 Porter. 
Narės prašomos visos dalyvauti. 
Taipgi paraginkit savo draugę bei 
pažįstamą įsirašyti į Moterų Pa
žangos Kliubą. — M. Ginaitienė, 
sekr. (112-113)

REIKALINGAS ATLIEKAMUMO PAREIŠKIMAS 
Kreipkitės į Dirbtuvės Ofisą

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

MERGINOS, lengvas fabriko darbas. 820 į 
savaitę. Prisideda viršlaikiai.

FILSO CORP., 138 W. 25th St.
(114)

TROKU IR TRAILERIŲ 
VIRŠŲ TAISYMUI VYRAI

Būtina pramonė.
PASTOVUS DARBAS VISŲ METŲ.

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

(113)

Nuolatinis visų 
suteikiama visi 
drauda, didelė

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

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

(115)

SVARBIAUSIAS IŠRADIMAS 
PASAULYJE 

t

Dabar trūksta daktarų. Jei 
nes turėtų savo namuose gerą 
mentą-mostį kaip 
Miracle Ointment 
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.
No. 1—Nuo 

rijimo
No, 2—Nuo

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.

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

ir mūriųinkavimo patyrime 
Aukščiausia alga, laikas ir 

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

DUNHAM ROCK WOOL 
INSULATION CO.

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

Reikalingas atliekamumo pareiškimas.
(113)

NITUOTOJAI
(RIVETERS)

INDŲ ATĖMĖJAI
INDŲ ATĖMIMUI MERGINOS 

Dirbti Moderninėje Kafeterijoje 
NUOLATINIS DARBAS

GEROS ALGOS 
Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo. 

Kreipkitės į Personnel Department^

DOUBLEDAY, DORAN & 
CO., INC.

501 FRANKLIN AVE., 
GARDEN CITY, L. I.
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REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ 
Gesu ir Elektra suvirinimui. 

Plakščių Metalo Darbas. 
Reikalingas atliekamumo pareiškimas. 

AERO MUFFLERS CORI’., 
ROCKLEIGH, N. S. CLOSTER 1660

(112)

Vardai mosčių:
dantų gėlimo, užsiviet- 
ir sustiprina smegenis. 
Rheumatiškų ir įvairių 

paviršutinių skausmų: Kojų, 
Rankų, Pusiau Pečių, Sąnarių 
ir Mažuolių ir tt.
—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. 
—Mostis nuo niežėjimų, švie
žių ir užsisenėjusių ir nuo 
Poison Ivy. Kaina $1.25.

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

M. J. ŠVILPA,
P. O. Box 73, Sta. A. 

HARTFORD fl, CONN.
Krautuvė — 614’/j Zion St.

MOTERYS 
DALIAI LAIKO 

PENTRĖS DARBININKĖS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS 

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

5 DIENOS 

SCHRAFFT’S 
56 WEST 23RD ST., N. Y.

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

Geros vietos, dabar atviros saldainių 
dirbtuvėje, Philadelphijoje.

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

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

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

PENKTADIENI.
ŠEŠTADIENIAIS 9—12.

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

(ih)

MOULDERIAI
ALUMINUM FOUNDRY 

JOBBING, MAŠINA - 
CG 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 į mėnesį. Kreip

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

(113)

KARPENDERIAI
STOGDENGIAI t) 
ŠINGELIUOTOJAI

20 VYRŲ
metų darbas, aukšta alga 
įrengimai, palaikoma 

kompanija. Kreipkitės 
savaitę.

310 RAILROAD AVE, 
HACKENSACK, N. J.

Pajieškau savo pusbrolio Viktoro 
PetraŠiūno. Prašau jo paties, arba, 
kas pažįsta jį kreiptis po sekamu į Thomson’s Natural Food Co 
antršu: A. Peterson, 3635 N. E. Co ~
lumbia Blvd., Portland, Oregon.

(111-114)

MAŠINISTAI
' Elevciterių taisymo darbui 

mūsų New Yorko dirbtuvėje.
NEKARINIS DARBAS

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

(115)

INDŲ MAZGOTOJAI
Linksmos Darbo Sąlygos
STERN BROTHERS

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

(112)

VYRAI
Prie divonų ir kaVpetų. Patyrimas 

nereikalingas.
GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS. 

LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKĮ.
UNITE!) CRESCENT DRY CLEANING Corp.

500 MORGAN AVE., BROOKLYN 
EVERGREEN 7-0200

__________________________________(117)

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

243 40TH ST., BROOKLYN.
■___________________________ (112)

MERGINOS
Lengvam paprastam prie stalo statymo 

darbui. Linksmos darbo sąlygos.
VIRŠLAIKIAI 

ŠEŠTADIENIAIS UŽDARA
H. GOODMAN & SONS

200 VARICK ST.
(arti West Houston St.) 

__________________________________ (114) 

VIELŲ SUVEDŽIOTOJOS IR LYDYTOJOS; 
pageidaujama patyrusių. 5 dienų savaite. 
Prisideda viršlaikiai. Linksmos aplinkybės. 
GARFIELD MEDICAL APPARATUS CO., 

147 W. 22nd St.

GERA ALGA 
NUOLATINIS DARBAS

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

_______________________________________ (1Į5)

MERGINOS & MOTERYS
BŪTINAS KARINIS DARBAS 

Abelnas Darbas 
Trimuotojos 

Mašinų Naudotojos 
Patyrusios ar be patyrimo 

Laikas ir pusė viršaus 40 valandų 
Gera Alga Pradžiai 

Nuolat laike karo ir po karo 
Lengvos, švarios darbo sąlygos

Kreipkitės į Ofisą
John B. Flaherty Co., Inc., 

611. East 133rd St., Bronx 
MOTT HAVEN 9-1237 

_____________ , (115)

CONTINENTAL PAPER CO.
Būtinas Darbas

Su POKARINĖMIS GALIMYBĖMIS
Reikia vyrų abelnam fabriko darbui 
kilnojimui atmatų popieros, kiemo 

medžiagos, pelenų ir tt.
Gera Alga. Nuolatinis darbas. 

MINIMUM AMŽIUS 18 METŲ.
CONTINENTAL PAPER CO. 
RIDGEFIELD PARK, N. J. 

(arti Hackensack). Kreipkitės ar šaukite 
MR. MARX. HACKENSACK 2-5000 
5 tarpe 9 :30 ir 5.
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.

_________________________________________ (118)

TOOL IR DIE MAKERS
Patyrę Prie Gang Dies 

NUOLAT 
VIRŠLAIKIAI 

Puikiausios pokarinės progos, 
Reikalingas atliekamumo 

pareiškimas)
CITY NOVELTY CORP. 

450 W. 31st STREET 
BRYANT 9-2923

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS
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Prašome Atsiliepti oKviečiame Į Motinų Dienos PaminėjimąNewWtoM8fe^Zlnloi
Svečias Kariškis

IšMil-

Pradžia 7:30.

SUZANA KAZOKYTfcALDONA NAMIKAITĖ

Užkandžiai ir arbata nemokamai.Įžanga tiktai 35 centai.

Širdingai kviečia visus Moterų Apšvietos Kliubas.

VALANDOS:

PIRKITE KARO BONUS

Ekstra

Brooklyn 6

daly- 
pėdų

Frances Bo- 
Pakalniškis.

p ro g a 
$175. 
jiems

SHOP
Savininkas
Kaimos

Avenue

York o miestas gavęs 
siuntinius penicillin, 

vaisto, kuris 
vartojamas tik

je, lankęsis ir Washingtone 
Japonijai patarimų reikalais.

Teisiamojo Ileizer Wright

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

1940 m.
užsiregistravęs
spalių mėnesi, 1938 m. Senis

Lillian
Kazokytė,

Dienraščiui Vilniai aukų su
važiavimo proga dar prisidė
jo

seniems ir sveikiems.

SAVININKAS
GERIAUSI GĖRIMAI IR

iš 
Kaip matote, 
grąžinome su

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

va-
gegužės 13-tą, Laisvės

(Įsist. 28 m.)

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

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

Vakaro programa bus labai turtinga ir įvairi
Dalyvaus Aido Choro Moterų Grupė, po vadovyste Aldonos 
Anderson. Solo padainuos Suzana Kazokytė ir Adelė 
Namikaitė. Francene Pakalniškiūtė duos piano solo. Julija 

Stankaitienė deklamuos. Bus programoje ir surprizų!

KALBĖS K. PETR1KIENĖ

DANTŲ GYDYTOJAS

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

. Tel. EVergreen 7-6868

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER
K. DEGUTIS,

Prieinamos

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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.

Gavome Nauju Vaistų
New 

jau du 
naujo, veiklaus
lig šiol buvo 
kariškiems reikalams. Jis pa
skirstytas 61 ligoninėj. Didė
jant gamybai, būsią pristato
ma po daugiau.

Pvt. Bruno Rutkūnas

Tarp Lietuviu

■

Tarnaujantis J. V. armijoje 
buvo parvykęs atostogų į 
Brooklyną ' pas tėvus. Jis yra 
sūnus Augusto ir Apolonijos 
Rutkūnų, gyvenančių 499 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

Karys Bruno yra kvalifikuo
tas, kaipo ekspertas šaulys 
kariniais šautuvais, revolve
riais ir senoviškais kariniais 
karabinais. Jis taipgi kvalifi
kuotas rankinių granatų mėty
to j as.

Laike savo atostogų Bruno 
Rutkūnas daugiausia laiko 
praleido Brooklyne su tėvais ir 
artimais savo draugais.

Ona Papas susižeidė dirbtu
vėje ir jau trečia savaitė, kaip 
serga. Ji yra narė LDS 1 kp. 
ir Laisvės skaitytoja.
Chas. Yuknys Turės Operaciją

Chas. Yuknys, Aido Choro

Jaunimas ir Senimas Sykiu
v

Mines Motinų Dieną
Motinų Dienos paminėjimą, 

oficialiai, rengia moterys kliu- 
bietės, bet tikrenybėje jamę 
bene dar didesnį serą turi mū
sų jaunoji karta:

Gražus būrys mūsų jaunimo 
išpildys to vakaro įspūdingą 
dainų ir muzikos programą, 
paruoštą dainos-muzikos me
nui vadovaujančių moterų, ša- 
linaitės ir Anderson, štai gru
pė tų jaunų talentų :

Dainuos (solo) 
chins, Suzanna 
Adelė Namikaitė.

Pianu skambins 
vinas ir Francene
Iš jaunimo dar girdėsim-maty- 
sim ir daugiau ko naujo, ne
tikėto.

Dainuos Aido merginų-mote- 
rų choras.

Deklamuos Julija Stankai
tienė ir kalbą apie Motinų

Dienos reikšmę • šiais metais 
pasakys K. Petrikienė. O po 
programos turėsime arbatos su 
namie keptais pridėčkais už- 
baigtuvėms to gražaus, kultū
riško vakaro, kuris galės tęstis 
nors ir gerokai į paryčius, nes 
sekamą rytą nereikės keltis ei
ti į darbą.

Tas malonus, garbingam 
tikslui ruošiamas pažmonys 
įvyks jau šio šeštadienio 
karą,
salėje, 419 Lorimer St., Brook
lyne.
Įžanga tik 35c, su kuriais ir 
baigsis jūsų išlaidos, nes vaišės 
bus nemokamos — šeimyniš
kos.

Kviečiame visus-visas. Pra
šome apie Motinų Dienos mi
nėjimą pranešti šio kvietimo 
nemačiusiems.

Aynės-Budrys, Ferdinantas, 
sūnus Antano. Kilęs Lietuvoje, 
Kretingos apskr., Mosėdžio 
valse., Naujokų kaimo. Ame
rikoj gyveno Chicagoj, iš pro
fesijos — inžinierius.

PAS ĮKAITINTO WRIGHT TĘVA JAPONAI 
RENDAVOJOSI BUTĄ; SENI BENDRAI

Ileizer Wright, laikraščio 
Daily News redakcijos štabo 
nario teisme, pereitą antradie
nį įkaitintojo nesiregistravime 
Japonijos agentu tėvas, Ro
bert Wright, liudijo, kad per 
arti metus laiko gyveno pas 
juos burdingieriumi Japonijos 
konsulato narys Fuj-isaki, kad 
“susipažinti su vidutinės ame
rikoniškos šeimos gyvenimu.” 
Jis mokėdavęs po apie $60 per 
mėnesį rendos.

Teisiamasis Wright tuo lai
ku taipgi gyvenęs prie tėvo.

Senis Wright, kaip iškelta 
laidymuose, buvęs japonų 
agentu 1833-34 laikotarpiu ir 
paskiau nuo 1937 iki rugsėjo

Jisai buvęs oficialiai 
tokiu agentu

narys, stiprus basas it daly-į yyright yra 79 metų. Jisai, be-
vaujantis vaidinimuose, turi 
chronišką apendicito įdegimą. 
Jis nusitarė šiom dienom eiti 
ant operacijos ir pasiliuosuoti 
nuo to nemalonumo.

Netikėtas Programos 
Numeris

Madison Square Gardene 
esamame cirke pereito trečia
dienio popietį vos išvengta ne
tikėto programos numerio, 
kuomet Herman Wallenda, 
ant aukštų vielų raičiojimosi 
artistas, bandydamas du kart 
persiversti atbulas, antrojo 
šuolio nepataikė. Arena suai
dėjo spiegimu išsigandusių 
žiūrovų. Tačiau artistas spėjo 
viena ranka pasigauti už 
los ir priduota jam virve 
sileido nekritęs 45 pėdas 
myn ant cementinės aslos.

Žymiausia Amerikos 
Motina

vie- 
nu- 
že-

Mrs. Emma Van Qourtren, 
gyvenanti 143 East 39th St., 
New Yorke, pasiskirta žy
miausia Amerikos 1944 metų 
motina per Mother’s Day Com
memorative Lygą.

Mrs. Van Courtren turi 12 
vaikų, iš kurių 11 randasi ka
riškoje tarnyboje, šeši sūnūs 
yra laivyne, vienas armijoj, 
vienas marinuose ir trys duk
terys yra Moterų Armijos 
Korpuse (WAC).

VITAMINU IR MAISTO KRAUTUVE
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

Iron dėl nusilpusio kūno, 250 tab. $1.50; dvi bonkos už $2.75. 
Balanced Brand Vitamin A, D, ir E tabletėlės, kurie slogas pagauna 
pavasarį arba vasarą. Taipgi dėl nusilpusių akių yra gerai; 150 tab. 
$1.65, 
C. P. L. No. 18 tabletėlės, kuriems po valgio išpučia vidurius, darosi 
gazų;

5.
dvi bonkos už $3.00.

250 tabs. $1.50.
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 užsisenčjusį vidurių už
kietėjimą; už 18 -uncijų keną tik $2.00.
BIAGLAN No. 3&rtik dėl vyrų—Hormones Young Ram testic.
stiprintojas lytiškų organų. Dėl kainos klauskit.

Taipgi reikalingi agentai kiekvienam mieste.

6.
7.

8.

9.

10.

465 Lorimer St.. netoli Grand St

gynėjai aiškino, būk ir pinigai, 
kuriuos jis kas mėnuo pasidė
davo Liberty, N. Y., banke (po 
$200 ir iki $600 per mėnesį), 
daugiau, negu gaudavo algos 
iš Daily News, buvę jo tėvo.

Wright gynėjų pašauktas 
liudyti Daily News vyriausis 
redaktorius Richard W. Clarke 
irgi gynė Wright’a, sakyda
mas, kad dėl palankaus Japo
nijai straipsnio Wright taręsis 
su juo. Taipgi, kad informaci
jų apie Chiniją Wright j ieško
jęs jo “palieptas’1 ką nors pa
rašyti apie Chinijos militariš- 
kus reikalus.

Jis liūdijo, kad Wright ir 
dabar tebėra Daily News re
dakcijos/ nariu.

Kita Wright šeimos narys, 

 

Daily/News finansų redakto- 

 

rius/liūdininko kėdėj klausinė

 

jamas prisipažino laike teisia
mojo Wrighto vizito Japoni
joj lošęs golfą su Japonijos 
konsulato nariu. R.

Mokinės Supjaustė 
Kitą Mokinę

Dvi 11 ir 13 metų mergai
tės, užsimaskavusios, užpuolė 
ir mirtinai perdūrė peiliu tos 
pat 
ret 
No. 
St.,

mokyklos mokinę Marga- 
Patton, 9 metų, mokyklos 
119 kieme, 257 W. 133rd 
New Yorke.

Mergiščios iš karto gynėsi 
nekaltos, bet paskiau prisipa- 
žinusios, kad viena laikė, o ki
ta persmeigė Pattoniutę. Bar
nis ištikęs Pattoniutei grąsi- 
nant išduoti kokius ten jų ne
leistinus elgesius. .

Mažametė žmogžudė, Ma
deline Kirkland, 11 metų, ir 
jos talkininkė buvo pastatytos 
prieš teisėją pereitą trečiadie
nį. Smeigusiąja! peiliu, Made
line! Kirkland, atrodė, inažai 
apėjo, kas teisme darosi. Už 
ją kalbėjo jos motina.

Mrs. Kirkland aiškino, kad 
jos dukrelė visada buvus gera 
mergaitė, tik po įvykusio jų 
namuose gaisro (jai pačiai 
esant darbe), kuriame Made
line ko nesudegė, ji pradėjus 
elgtis keistai, tarsi būtų 4 me
tų kūdikis. Mergaitė padėta 
Brooklyn© vaikų prieglaudon 
iki tolimesnio kvotimo.

Kita mergaitė Eileen Foster, 
13 metų, įtarta palaikyme Pat- 
toniutės, kada Kirkland smo
gė peiliu, sulaikyta mažamečių 
teismui.

sekamai:
Iš East New York, per

M. Klimą:
LDS 13 kp. $5.
ALDLD 185 kp. $3.
A. Paukštienė, $1.
M. Klimas, $1.
W. Baltrušaitis, $1.
M. Misevičienė, $1.
A. Verkutis, $1.
J. Vinikaitis, $1.

C. Brooklyn©, per J. Weiss:
J. Weiss, $3.
P. Semen, $1.
K. Milinkevičius, $1.

Per mane aukojo:
Frank Gražys, $2; Chas. 

Kairys, $2; Juozas žemaitis, 
$2; P. Poškaitis, $1; P. Gus
taitis, $1; S. Steponavičius, $1 
ir J. ir M. Purvėnai, $1.

Aukų surinkome sekamai:
Aukų surinkome sekamai:
P. Buknys, $142.00
Geo. Kuraitis, $48.35
M. Klimas, $14.00
J. Weiss, $5.00.
Viso $209.35.
Laisvei
chigiečių

Raudonavičius, Domininkas. 
Gyvena kur nors Amerikoj. 
Lietuvoj (prieš karą) turėjo 
brolį Bernardą.

Jeigu kas pažino virš minė
tus asmenis, žinote, kur jie 
gyvena, malonėkite pranešti 
Laisvės administracijai, arba 
tegul jie patys kreipiasi. Tu
rimo svarbų reikalą. Laisvės 
Administracija, 427 Lorimer 
St., Brooklyn 6, N.

Brooklyne Moterų Diena bus minima 
Šeštadienį, Gegužės 13 dieną 

LAISVĖS SALĖJE, 419 LORIMER ST.
Prasidės lygiai 7:30 valanda vakare.

0.
suvažiavimo

gavome
tai mes

pyragu.
P. Buknys.

Dėl Perdidelio Patogu
mo, Pateko Kalėjiman
Edward Kauhaus, 30 m., 

labai patogiai gyveno: sumano 
sustoti New Yorke, pareina' 
pas pačią ii’ du vaikus, suma-1 
no apsinakvoti Brooklyne, nu-! 
eina pas kitą pačią. Tačiau iš
siaiškinti dviem, netoli viena 
nuo kitos, gyvenančioms pa
čioms dėl ilgo neparėjimo na
mo ilgainiui jam pritrūko pa
sakų. Vėliausia pati pradėjo 
nužiūrėti, kad jos jaunave
džio vyro meilė biskį keista— 
kada užeina, kada ne. Patyri
nėjo, sužinojo turint pirmesnę 
pačią su vaikais ir padavė sa
vo jaunikį šaltojon.

Su antrąja, brooklyniete 
Catherine Nash, 561 Bushwick 
Ave., susituokęs pereito rugsė
jo 12-tą.

Eugene Eglias, 27 m., sulai
kytas kaltinimu sumušus vais
tininką John Periera laike api
plėšimo jo vaistinės, 316 
Franklin Ave., pereitą antra
dienį.

;; Z'f z
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Turėsime Lėktuvų Stotį 
Ant Stogo

New Yorko1 žemutinėj 
je jau užpirkta 180,000 
plotas žemės, ant kurio tuojau 
po karo pradėsima statyti mil
žinas komercinis bildingas, su 
moderniškiausių prekiniu ga- 
radžiumi apačioje ir su lėktu
vams stotimi ant stogo. 1 jį at-

vežtos prekės būsiančios už
vedamos ant stogo ir ten kel
tuvais pernešamos į pageidau
jamą bildingo dalį.

Bildingas lėšuosiąs $10,000,- 
000. Vien tik darbininkams nu
matoma išmokėti pusę tos su
mos. Aprokuota, kad dviem 
tūkstančiam darbininkų ims 
apie metus laiko atlikti staty
bos darbus. Plotas randasi 
tarp Varick, Hudson, Beach 
ir Laight Sts.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
5) " CM STANLEY MISIŪNAS

/ SAVININKAS

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir ’laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOID AI 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 — 

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

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

ft

GODDESS 
OF ID*6
XI Uv/0»»

TAIPGI

•J t

$4950

D O Lt’ 
MADISON

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

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone BTagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS

282 Union Avė.
BROOKLYN

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

TeL KVergrecM 4-9612




