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KRISLAI
Su Hitlerio Patepimu. 
“Nubauskite Juos Dabar.” 
Galite Jiems Parašyti.
Daug Geresnis.
Arčiau Romos.
Nauja Jėga.
Ką Jis Ten Veikė?

Rašo A. BIMBA

GEN. CLARK SAKO, JAU PASIEKIAME ROMOS SLENKSTĮ*1

Taip vadinamas “Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tas” bombarduoja pasaulį sa
vo pareiškimais. Naujienos 
(geg. 27 d.) įdėjo dar vieną. 
Jis, tas komitetas, matyt, vei
kia su pilnu Hitlerio patepi
mu ir gali savo pareiškimus 
laisvai iš Lietuvos siuntinėti.

O kodėl ne? Juk tie pareiš
kimai yra vanduo ant Hitle
rio malūno!
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2 SIS FRONTAS NEATI
DĖTAS VASAROS GALAN 
PAREIŠKĖ ROOSEVELT

Lietuvos Partizanai 
Suardė dar Septynis 

Nacių Traukinius

AMERIKIEČIAI EJŽEME 
POZICIJAS UŽ TUZINO 

MYLIU NUO ROMOS
Šiame “Į Amerikos Lietu

vius” pareiškime apgavikai iš 
to komiteto šaukia:'

“Mes. . . kreipiamės į jus, 
broliai lietuviai, o per jus į vi
so kultūrinio pasaulio viešąją Rooseveltas, 
opiniją, į visų taurių žmonių mas SU laikraščių atstovais, 
sąžinę ir į visų laisvę gerbian- paaiškino savo pirmesnį pa
čių tautų vyriausybes, kad lai. reiškimų, padarytų praeitų 
ku būtų dešifruoti ir sukliudy
ti Maskvos planai mūsų bran
giajai Lietuvai užgrobti. . .”

Kituose pareiškimuose dar 
sakydavo, kad jie nenorį ir 
“nacių okupacijos,” bet šiame 
jau ir to nebėra. Tai tikrai 
juodašimtiškas hitlerininkų pa
reiškimas.

Neabejoju, kad to komiteto 
vadovybėje yra susispietę hit
leriniai kriminalistai. Jie dre
ba iš baimės prieš Jungtinių 
Tautų armijų pergalę ir artė
jimą prie Lietuvos. Jie šaukia
si prie kryžiokų čionai pagel- 
bos.

Jugoslavijos partizanai ka
ro kriminalistų neglosto ir 
bausmės neatidėlioja. Jų obal- 
sis: “Dabar nubauskime karo 
kriminalistus.” Ir kuris niek
šas patenka į jų rankas, tas 
daugiau Hitleriui nebetarnaus.

Mūsų spaudoje pasirodę lie
tuvių tautos kovūnų laiškai 
amerikiečiams turėtų kiekvie
ną mūsų pažadinti prie dide- 
nių karo pastangų.

Labai gražu būtų, kad Ame
rikos lietuviai gausiai atsiliep
tų į tuos laiškus. Ten paduo
dama vardai ir adresai. Para
šykite jiems. Pasveikinkite 
tuos kovotojus.

Naujos, sumažintos formos 
Daily Worker daug gyvesnis ir 
geresnis. Savo įvairumu dabar 
Daily Workeris mažai besiski- 
ria nuo didžiųjų amerikoniškų 
laikraščių. Jo žinios trumpos 
ir gyvos.

Apart to, jame randame to
kių žinių, kokių nerasi jokiam 
kitam laikraštyje. Nei vienas 
Amerikos dienraštis nerašo 
tiek daug apie darbo žmonių 
reikalus, kaip Daily Worker.

Dideliu nekantrumu ir susi
jaudinimu skaitome žinias iš 
Italijos. Ten mūsų drąsūs ko- 
vūnai skina kelią į Romą. Jau 
jie mato Romos bokštus. Nebe 
už ilgo “šventasai miestas” bus 
Talkininkų rankose.

Paėmimas Romos strategi
niai kažin kokios rolės nesu- 
loš, bet moraliniu požiūriu už
duos Hitleriui didelį smūgį.

Berlynas ir Tokyo bus 
“next!”

Penkiolika tūkstančių brazi- 
lieČių išvyksta Europon kariau
ti prieš vokiečius. Tai bus pir
ma stambi Pietų Amerikos jė
ga šiame kare. Nors beveik vi
sos tos respublikos yra paskel
busios Ašiai karą, bet iki šiol 
nė viena jų nebuvo aktyviai 
įsitraukusi į karą.

Garbė Brazilijai! Ji pirmu
tinė.

Lenkų suvažiavimas Buffalo 
mieste turėjo tik vieną tikslą: 
pakolioti Tarybų Sąjungą ir 
pakenkti prezidento Roosevel- 
to kandidatūrai. Suprantama, 
tat, kodėl ten gausiai dalyva
vo republikonai politikieriai.

Bet ką ten veikė senatorius

Washington. — Prezid.
besikalbėda-

savaitę, kad anglai-ameri- 
kiečiai šia vasarų įsiverš į 
Vakarų Europų prieš vokie
čius. Dabar prezidentas sa
kė, jog, minėdamas vasarų, 
jis neturėjo galvoj tų vasa
ros pradžių, kurių kalendo
rius techniškai nustato.

Prez. Rooseveltas pažy
mėjo, kad jo supratimu va
sara prasideda nuo birželio 
(June) pirmos dięnos, o ne 
nuo 20-tos.

Iš to daroma išvada, kad

Vokiečiai Pradeda 
Smarkesnes Atakas 
Prieš Sovietus

Washington. — Maskvos 
radijas pranešė, kad naciai 
su didelėmis tankų ir pėsti
ninkų jėgomis geg. 30 d. at
akavo sovietines linijas į 
šiaurius nuo Jassy, Rumu
nijoj, ir įvarė mažiukų kylį 
į raudonarmiečių pozicijas. 
Bet naciai nukentėjo sunkių 
nuostolių.

Vien čia per dienų buvo 
nušauta 36 vokiečių lėktu
vai ir sunaikinta bei iš vei
kimo išmušta 50 jų tankų, 
neskaitant daugelio užmuš
tų nacių pėstininkų.

Sovietai atmušė priešų 
atakas į šiaurvakarius nuo

Pittsburghinė Amerikos Lietuvių Taryba Sveikino prieš-Talkininkišką Lenkų Sueigą
Buffalo, N. Y. — Pitts

burghinė Amerik. Lietuvių 
Taryba atsiuntė sveikinimų 
fašistiniam Lenkų-Ameri- 
kiečių Kongresui - suvažia
vimui, kuris čia įvyko geg. 
28-30 d. Suvažiavimo kalbė
tojai reiškė priešingumų už
sieninei prez. Roosevelto ir 
Anglijos premjero Churchi- 
llo politikai; o suvažiavimo 
vadai pervarė atsišaukimų 
prez. Rooseveltui “dėlei 
Lenkijos čielybės”, pakarto
dami naciškus šmeižtus 
prieš Sovietų Sąjungų.

Niekur tame ilgame at
sišaukime jie neprisimena 
apie Teherano ar Maskvos 
konferencijas, kuriose buvo 
nustatyta bendroji Jungtin. 
Valstijų, Anglijos ir Sovie
tų Sųjungos karinė ir po
karinė politika. Niekur tie 
ponai neprižada ištikimy
bės karinėms Roosevelto 
valdžios pastangoms, nors 
ir vadina prezidentų “vy-

Mead, pažangus žmogus, Roo- 
sevelto šalininkas?

Jis, tiesa, kalbėjo apie Jung
tinių Tautų vienybę, bet nedrį
so pasmerkti suvažiavimo va
dų, kurie prieš tą vienybę vi
somis keturiomis kovoja.

■ •

įsiveržimas ne tik nėra ati
dedamas pabaigon vasaros, 
bet galėsiųs prasidėt net 
pirm kalendorinės vasaros, 
pradžios.

Dėkoja Amerikiečiams už 
Lietuviškas Knygas

Laisvidas iš Sovietų Są
jungos dėkoja Lietuv. Dar
bininku Literatūros Drau
gijai už atsiųstas knygas: 
sako, tos lietuviškos knygos 
primena jam Lietuvų ir to
dėl jis dar atkakliau kovos, 
kad greičiau išlaisvint Lie
tuvos žmones iš vokiečių 
jungo.

Baltijoj Nuskandinta Dar 5 
Vokiečių Laivai

Maskva. — Sovietų lėktu
vai ir kariniai laivai Balti
jos Jūroj ties Estija nu
skandino dar penkis kari
nius vokiečių ląivukus. Du 
sovietiniai lėktuvai negrįžo.

Neapolis. — Pastebėta, 
jog vokiečiai Italijos fronte 
jau neturi gana kanuolių 
prieš anglus-amerikiečius.

Tiraspolio miesto.
Į šiaurvakarius nuo Vi

tebsko, Baltarusijoj, visas 
pulkas vokiečių su tankais 
atakavo sovietinę linijų. 
Raudonarmiečiai sukaupta 
ugnim privertė nacius pasi
traukt atgal. Čia buvo nu
kauta apie 400 vokiečių ka
reivių ir oficierių.

niausiu mūsų komandie- 
rium.”

Visas tas amerikinių len
kų suvažiavimas - kongre
sas pravestas tokioj dvasioj, 
kad patraukt lenkus pilie
čius balsuot už republikonų 
kandidatus ateinančiuose 
prezidento rinkimuose.

Pittsburghines Lietuvių 
Tarybos Bučkis

Pittsburghinė Amer. Lie
tuvių Taryba, sveikindama 
lenkų suvažiavimų, lygina 
Lietuvos likimų su Lenkijos 
likimu ir sako, kad Ameri
kos lietuviai, girdi, “visa 
širdžia remia Lenkijos gy
ventojų pasiryžimų sumušt 
jų priešus ir atsteigt nepri
klausomų Lenki jų, visiškai 
išlaisvintų nuo svetimųjų 
viešpatavimo ir pasiruošu
sių draugiškomis sųlygomis 
bendradarbiaut su savo kai
mynais, siekiant pastovumo 
pokarinėje Europoje ir pa
saulinės taikos išlaikymo.”
LENKŲ REAKCININKŲ 

POSMĄ VIMAI
Savo pareiškime prezid. 

Rooseveltui fašistiniai len
kų kongreso vadai posmuo
ja:

’.z ra

Washington. — Valdiška ir 70 vagonų, 
amerikinė susisiekimų ko
misija užrekordavo sekamą 
Maskvos radijo pranešimą:

“Keli Lietuvos partizanų 
būriai per dvi savaites nu
vertė nuo bėgių septynis 
karinius priešų traukinius, venamųjų vietų ir pagrobė 
Liko sudaužyta 6 garvežiai daug reikmenų.”

Amerika Šaukia Angliją, Sovie
tus ir Chiniją Pasitart apie 
Taikos Palaikymą po Karo

Washington. — Jungtinės 
Valstijos patieks pradinį 
planų pasaulinei taikai pa
laikyti po karo, kaip sakė 
prez. Rooseveltas. Tų planų 
svarstys Amerikos, Angli
jos, Sovietų ir Chinijos at
stovai. Amerikos valstybės 
sekretorius Cordell Hull jau 
pakvietė Angliju, Sovietų 
Sųjungų ir Chinijų atsiust 
savo įgaliotinius į konferen
cijų, kurioj jie aptartų 
tarptautinę organizaciją 
taikai palaikyti po karo.

Keturi minimi 
kraštai parūpintų karinę 
jėgą suvaldyti tiem, 
gręstų taiką ardyti, o kitos 
Jungtinės Tautos sudarytų 
tarptautinį seimą, pagal se
kretoriaus C.' Hull’o planą.

Prez. Rooseveltas pabrė
žė, kad Jungtinių Valstiją 
bendradarbiavimas su kito
mis talkininkų šalimis dėlei 
taikos palaikymo anaiptol 
nereiškia jokio aprėžimo A-1

didieji

kurie
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Lenkų Suvažiavimas Buffalo Buvo Atkreiptas prieš Prezid. 
Rooseveltą, prieš Anglu Premjerą Churchillą ir Sovietus

“Mes pilnai remiame tam
stos pozicijų, pripažįstančių 
lenkų valdžių Londone, kaip 
vienintelę teisėtų, konstitu
cinę Lenkijos valdžių.

“Mes su dėkingumo jaus
mais suprantame, kad 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybė vis dar tvirtai atsisako 
pripažint bet kokias Lenki
jos rubežių permainas, pa
darytas nuo 1939 m. rugsė
jo...

“Amerikai nereikia išsi
žadėti savo idealų ir princi
pų nei užgerinti bet kurį 
savo talkininkų tokiomis 
nuolaidomis, kurios sulau
žytų mūsų garbę arba tei
sybės jausmų.”

Čia tie ponai nori pasa
kyt, kad sugrąžinimas So
vietų Sųjungai Vakarinės 
Ukrainos ir Vakarų Balta
rusijos tai, girdi, būtų A- 
merikos garbės ir teisingu
mo “sumindžiojimas.” To
liau jie tęsia:

“Jeigu įsiveržusios rusų 
armijos ir toliau savu pasi
laikytų Lenkijos žemę (tai 
yra, Vakarinę Baltarusiją 

*

Šešiom die
nom buvo sustabdytas trau
kinių pravažiavimas vienu 
svarbiu to geležinkelio tar
pu.

“Lietuvių partizanų bū
rys vardu Pirmyn supliekė 
vokiečių įgulų vienoje iš gy- 

merikai, kaipo savarankiš
kai valstybei.

Naciai Nulynčiavę
5 Nusileidusius 
Amerikos Lakūnus

Stockholm. — Pro-vokiš- 
kas švedą laikraštis Afton
bladet išspausdino žinių, 
kad “sujudę žmonės” užmu
šė penkis Amerikos lakū
nus, kurie parašiutais nu
sileido vidurinėn Vokieti
jon. Tai pranešimas iš Ber
lyno, praleistas vokiečių 
cenzūros.

Hitlerio propagandos mi- 
nisteris Goebbels neseniai 
pareiškė, kad nacių polici
ja daugiau negins nusileidu
sių bei nukritusių talkinin
kų lakūnų nuo užpuolančių 
juos vokiečių.

ir Vakarų Ukrainų), tai bū
tų toks dalykas, kuris, be 
abejo, drumstų Europos at
eitį ir būtų visiškas panei
gimas tarptautinės doros ir 
teisybės. Tai būtų labai pa
našų į tokį Jungtinėm Tau
tom pavojų, kokį sudarė na
ciškoji Vokietijų, užimdama vadai atvejų atvejais giria- 
Rheino kraštų ir tatai gręs- 
tų lygiai pragaištingomis 
moralio sumušimo pasėko
mis, kaip kad vienpusiškas 
Vokietijos veiksmas ir bru- 
tališkas karo jėgos naudoji
mas.
BAUGINA NAUJU KARU

“Neikime į tokį pavojų, 
kur laimėdami karų, pra
kištame taikų.”

Čia, kaip matome, lenkų 
reakcininkai grūmoja kurs
tyti naujų karų, jeigu jiem 
nebus sugrųžintos svetimo
sios žemės — Vakarinė Uk
raina ir Vakarų Baltrusija.

Baigdami savo atsišauki
mų prez. Rooseveltui, tie 
ponai užreiškia:

“Pusės Lenkijos pavergi
mas būtų didi neteisybė. 
Lenkija turi teisę būti lais-

Neapolis, geg. 31. —Jung
tinių Valstijų kariuomenė 
dasigrūmė iki Genzano prie
miesčių, 15 mylių į pietų ry
tus nuo Romos, ir šonais 
prasiveržė tolyn pro Genza
no. Dabar amerikiečiai tie
sioginiai grūmoja Albano 
miestui, tik 13 mylių į pie
tus nuo Romos.

Amerikos generol. Mark 
W. Clark, komanduotojas 
Penktosios amerikiečių -an
glų armijos, kalbėdamas 

 

Memorial Dianoje, pareiš

 

kė savo kayiams, kad jie 
faktinai asiekė Romos 

 

slenkstį. JisM sakė: “Jau 
nedaug dienų tepraeis, iki 
mes atvaduosim šių pirmųjų 
iš europinių sostinių nuo 
nacių tironijos.”

GAL NACIAI BĖGS Iš 
ROMOS

Vokiečiai išgabena mais
tų ir įvairius reikmenis iš 
Romos. Sakoma, jog ir dalis 
nacių kariuomenės apleidus 
Romų, kuriai gręsia apsupi
mas iš talkininkų pusės.

Amerikos kariai abiem 
šonais pramaršavo pro Gen
zano ir Lanuvio miestelius, 
grūmodami atkirtimu esan
tiems šiuose miesteliuose 
naciam, į pietų rytus nuo 
Romos.

Anglų radijas pranešė, 
jog talkininkai pajūryje už
ėmė Ardea, 19 mylių į pie
tus nuo Romos, ir Campo- 
leone miestų su geležinkelio 
stočia, 16 mylių į pietus nuo 
Romos. Yra ženklų, jog vo
kiečiai šalutiniais keliais 

va, nepriklausoma ir išlai
kyti savo žemių čielybę. Ji
nai užsitarnavo teisės rei
kalauti, kad Jungtinės Val
stijos padėtų užtikrinti jai 
tas teises, taipgi ir teisę da
lyvauti ateities nustatyme, 
kaipo lygiai tarp tautų, ku
rios kovoja mūsų pusėje.”

Šiame savo pareiškime fa
šistiniai lenkų suvažiavimo 

si, kųip baisiai daug jie pa
sitarnavę Amerikai ir Ang
lijai kovoj prieš vokiečius, ir 
deklamuoja prieš Sovietus:

“Į Lenki jų beveik tuo pa
čiu laiku įsiveržė du jos kai
mynai (vokiečiai ir Sovie
tai), ir vieni ir kiti nežmo
niškai jų kankino ir naiki
no, bet jos dvasios ir vilties 
nesulaužė.”
UŽGNIAUŽTA BURNA 

NESUTINKANTIEMS
DELEGATAMS

Vienas suvažiavimo dele
gatas, Adam Ku j towski, 
Lenkų Susivienijimo 1264- 
tos kuopos atstovas, priėjo 
prie mikrofono ir norėjo 
kalbėti prieš tų atsišauki
mų. Fašistiniai vadai išplėšė 
mikrofonų, grūmodami iš
mušt jam dantis. Paskui jis 

stengiasi pabėgti iš dabarti
nio fronto linkui Romos, 
nes anglų - amerikiečių ar
tilerija ir lėktuvai užkerta 
jiem pasitraukimų Via Ca- 
silina plentu.
ANGLŲ IR PRANCŪZŲ 

LAIMĖJIMAI
Toliau į pietų vakarus 

francūzai atėmė iš vokiečių 
Prossedi miestelį. Anglai į 
rytus nuo francūzų užėmė 
Poti ir įsiveržė į Arce mies
telį su geležinkelio stočia.

Tebeverda mūšiai Val- 
montone ir Velletri priemie
sčiuose, bet talkininkai, be 
jokios abejonės, greitai at
ims iš priešų ir šiuos du 
strateginius miestelius, nors 
hitlerininkai savižudiškai 
priešinasi.

Talkininkų Lakūnai Pla- ; 
ciai Pleškino Ašį

London, geg. 31. — 6,000. 
Amerikos ir Anglijos lėktu
vų bombardavo ir apšaudė — 
Ploesti žibalo pramonę, Ru
munijoj, ir įvairius kariniui 
taikinius Leverkusene, Ha- 
noveryj ir kitur Vokietijoje' 
ir šiaurinėje Franci j oje. — 
Leverkusene yra dirbamai 
nuodingos karinės dujos.

JAPONAI LAIMI CHI- 
N ĮJOJĘ

Chungking, geg. 31. —* 
Daugiau kaip 150,000 japo
nų atakuoja chinus ir užė
mė Tungcheng miestų, besi- 
briaudami linkui Chang- 
shos, tvirtumos miesto.

buvo išmestas iš svetainės 
ir būtų buvęs labai sužalo
tas, jeigu vienas nepriklau- 
somingas lenkų kunigas ne
būtų pašokęs jam pagelbon.

Po to Ku j towskis pareiš
kė spaudai:

“Jie siekia suskaidyt a- 
merikiečių ir Jungtin. Tau
tų vienybę pačiose išvaka
rėse įsiveržimo Europon, 
stačiai nusiteikę prieš Te
herano konferencijos dva
sią, kur fašistinei Ašiai buvo 
suduotas didžiausias diplo
matinis smūgis. Aš griežtai 
pareiškiu, jog tas atsišauki
mas neatstovauja didžiosios 
daugumos lenkų Jdlmės 
žmonių.”

Suvažiavime pasakė prieš- 
sovietinę kalbų ir Buffalo 
katalikų vyskupas Duffy, 
rėmęs America First ele
mentus, fašistų Ašies paka
likus.

Bet nepriklausomosios 
lenkų bažnyčios vyskupas 
Leon Grochowski iš Chica- 
gos smerkė suvažiavimo va
dus, kad jie savotiškus ta
rimus mašinaliai, nedemo
kratiniai pervarė, nedūoda- 

eiliniams delega- •
kratiniai 
mi balso 
tams.
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Kas Tas “Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas?”

Šiomis dienomis tam tikroje (lietuviš
kų kryžiokų) spaudoje pasirodė “Dekla
racija”, išleista “Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto.”

nojoj Armijoj. Lietuvos žmonių akys nu
kreiptos į rytus. Lietuvos žmonės nekan
triai laukia tos valandos, kada į Lietuvą 
pradės įžygiuoti pergalingoji Raudonoji 
Armija.

“Aukščiausias Komitetas”, iš kitos pu
sės, leidžia atsišaukimus ir demoralizuo
ja politiniai nenusistačiusius žmones. Jis 
leidžia atsišaukimus, visaip bjauriojan- 
čius Tarybų Sąjungą ir plepančius apie 
Lietuvos “nepriklausomybę.”

Jo nepriklausomybė, aišku, būtų tokia, 
kokia buvo prie Smetonos: visokį sava
naudžiai plėšikai nepriklausomi, o liaudis 
būtų suvaržyta, suspausta, prislėgta!

Lietuvos žmonės nori nepriklausomy
bės ir už ją kovoja. Bet jie supranta to
kią nepriklausomybę, kurioje darbo žmo
gus turėtų tdsę spręsti visuomeninius 
klausimus, kurioje lietuvių tauta iš tik
rųjų būtų nepriklausoma, kurioje Lietu
va, tiek kultūriniai, tiek ekonominiai ga
lėtų klestėti ir jaustis saugi nuo visokių 
užpuolikų. Tokia nepriklausomybė, ne
reikia aiškinti, gali būti tik federacijoje 
su kitomis Tarybų Sąjungos laisvomis 
tautomis.

Prisiminus Knygnešių Laikus
SLAPTOS SPAUDOS 

PLĖTIMAS
Geg. mėn. suėjo lygiai 40 

metų, kaip caro valdžia pa
naikino Muravjovo Koriko 
laikais išleistą ukazą, drau
džiantį lietuviškas knygas 
ir laikraščius lotynų raidė
mis. Nuo 1864 metų iki 
1904 m. lietuviška spauda 
buvo uždrausta. Berods, ca
ro valdžia leido, ir kiek ga
lėdama akstino, leisti lietu
viškus raštus

Kasgi tas “vyriausias komitetas”?
Iš tam tikrų šaltinių mes sužinojome, 

jog tai grupė nuo masių atitrūkusių, bu
vusių smetoninių inteligentų ir keletas 
katalikų kunigų. Jie veikia neva nuo vo
kiečių slaptai, tačiau hitleriniai okupan
tai apie jų veiklą, gerai žino ir net jiems 
pataria šitaip veikti, kadangi tas eina 
naudon“ hitlerininkams-naciams, ilgaam
žiams lietuvių tautos priešams.

NesJ jei šis komitetas veiktų atvirai, 
tai kiekvienam, net ir labai politiniai 
tamsiam žmogeliui, būtų aišku, kad jis 
veikia Hitlerio naudai. Dabargi, kai jis 
veikia neva slaptai, tuomet jam pavyks
ta vieną kitą politinį beraštį apgauti. 
“Žiūrėkit, mes veikiame nuo vokiečių 
pasislėpę,” sako komitetas.

Vokiškieji naciai puikiai žino, kad jie 
Lietuvoje tebėra tik savos rūšies “sve
čiai.” Jie, kaip bet koki vagys arba raz- 
baininkai, įsiveržę į kito namą, plėšia, 
drasko ir laukia šeimininko (šiame atsi
tikime Raudonosios Armijos), kada jis 
ateis juos išmušti. Tuomet jie bėgs, jei 
suspės.

Bet šitie vagys, šitie razbaininkai, no
ri, kad po jų išbėgimo, Lietuvoje pasi
liktų jų sėbrai, jų sandarbininkai. Jie, 
taigi, nori, kad ten susidarytų “aukščiau
sias komitetas”, panašus, kaip 1918 me
tais, razbaininkų pranokėjas kaizeris 
^Vilhelmas buvo palikęs tarybą. Jei taip 
bus, tai jie, vokiškieji naciai, žino, paskui 
ir vėl galės įsigalėti Lietuvoje. O jeigu 
to ir nebus, tai paliktasis “aukščiausias 
komitetas”, gal sugebės apgauti vieną 
kitą Lietuvos gyventoją ir atsukt jį prieš 
Raudonąją Armiją.

Apie Dvi Mūsą Divizijas Italijoje.
• Spauda skelbia, kad dvi amerikiečių 

divizijos — 85-toji ir 88-toji — labai 
gražiai pasirodė mūšiuose su priešu Ita
lijoje. Tos dvi divizijos yra tuo ypatin
gos, kad jas sudaro išmtinai “draftuoti” 
vyrai, ne savanoriai.

Paleisti į mūšius, šitie vyrai, sakoma, 
grūmėsi su priešu kaip liūtai. Ir kodėl gi 
jie nesigrums? Kodėl jie priešo nemuš? 
Kiekvienas “draftuotas” vyras, palikęs 
namieje tėvus, žmonas, mylimąsias ir gi
mines, nors nebūdamas profesionaliu ka
reiviu, puikiai tačiau supranta, kad jo 
pareiga: priešą sumušti. Juo greičiau jis 
priešą sumuš, tuo greičiau jis namon su
grįš ir vėl stos prie savo darbo ofise, 
farmoje arba fabrike. Jis supranta, kad, 
mušdamas vokietį, jis muša pikčiausią 
žmonijos priešą, pikčiausį ir savo krašto 
priešą.

Mes esame šimtu nuošimčių įsitikinę, 
kad ir tie milijonai “draftuotų” mūsų 
vyrų, kurie laukia būti pastatytais į 
frontą Vakarų Europoje, savo pareigą 
atliks garbingai, gindami aukštuosius 
laisvės ir demokratijos idealus.

Na, ir tuo būdu buvo sudarytas “Auk
ščiausias Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tas”, kuris siekiasi demoralizuoti Lietu
vos žmones ir kai kuriuos lietuvius už
sienyje.

Automobilistą Unijos Prezidento 
Žodis. ;

Suvienytos automobilių dirbėjų unijos 
(United Automobile Workers, CIO) pre
zidento R. J. Thomas’o atsišaukimas 
padarytas praeitos savaitės pabaigoje, 
turėtų būti išgirstas kiekvieno unijisto 
darbininko. Mr. Thomas tarė žodį dėl tų 
“spontaniškų” streikų, kurie šian ir ten 
pasireiškia karo pramonėse. Tie streikai, 
kaip žinoma, yra unijos vadovybės ne
autorizuoti; tie streikai yra šaukiami iš 
tikrųjų ne tam, kad darbininkams ką 
nors geresnio iškovoti, bet tam, kad su
kliudyti karui reikalingų daiktų gamy-

Mes girdėjome dar ir tą: tūli “aukš
čiausio komiteto” nariai teigia, būk jie 
tikrai žiną, kad “jeigu vokiečiai ir bus 
sumušti,” tuomet Amerika pradėsianti 
kariauti prieš Tarybų Sąjungą tam, kad 
Lietuvon grąžinti smetonininkus ir viso
kius'lietuvių tautos išmatas Lietuvai val
dyti ! Tam, kad Lietuvą išplėšti iš Tarybų 
Sąjungos tautų židinio!

Jie to, tačiau, viešai neskelbia ir ne
paskelbs, nes tatai sugadintų visus jų 
planus.

Šis komitetas neturi nieko bendro, 
kaip sakėme, su Lietuvos žmonių masė
mis. Lietuvos valstietis, Lietuvos darbi
ninkas, Lietuvos darbo inteligentas, jei 
jis dar nėra išgabentas į Vokietijos gilu
mą arba neuždarytas kalėjiman, visais 
būdais kovoja prieš vokiškuosius oku
pantus. Vieni tų kovotojų stoja į eiles , 
partizanų, kurių šiandien pilni Lietuvos 
miškai. Kiti, dirbdami prie kasdieninio 
darbo, visaip sabotažuoja, visaip trukdo 
Lietuvos okupantams, naciškiems bude
liams. Yra, be abejo, ir pasyvių žmonių, 
neišsijudinusių į kovą, tačiau ir su ši
tais “aukščiausias komitetas” ryšių ne
palaiko,-nes žino, kad jų tarpe neras pri- 
tarimo.

Lietuvos liaudies viltys tebėra Raudo-

Tuos streikus dažniausiai sukursto 
trockininkai ir visokių rūšių socijalistai, 
kurių siekimas tėra tik vienas: pakenkti 
karui.

Automobilistų unijos prezidentas tei
singai pažymėjo, kad, jeigu organizuoti 
darbininkai - unijistai savo neapgalvota 
taktika sukels prieš save mūsų ginkluo
tų pajėgų ir apskritai visuomenės opini
ją, tai patsai unijizmas negalės gyvuoti, 
jam bus užduotas mirtinas smūgis.

Taip, kiekvienas blaiviai protaująs 
žmogus sutiks su išmintingu Mr. Tho- 
mas’o pareiškimu.
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Trumparegiai Turkai
Savo kalboje, praeitą savaitę Angli

jos parlamente, ministerių pirmininkas 
Churchillas pabrėžė, kaip Turkijos gene
ralinis štabas ir kiti “karo reikalų žino
vai” įvertino Tarybų Sąjungos galybę. 
Churchillas pabrėžia, kad tie “eskpertai” 
pasakoję (tai buvo praeitą rudenį), jog 
Raudonoji Armija negalėsianti “taip 
lengvai” išmušti vokiečių iš Ukrainos ir 
Krymo. Jiems, matyt, vokiečiai buvo pri
pasakoję apie savo galybę tiek daug, kad 
jie jiems ir patikėjo.

Dabar veikiausiai tie “ekspertai” jau
čiasi prastai. Jiems, žinoma, labai nesma
gu bus “praryti” tas faktas, kad tą jų 
“gudrybę” Churchillas paskelbė visam 
pasauliui.

Tenka manyti, kad Bulgarijos “milita-
riniai ekspertai” panašiai 
die jiems taigi tenka rausti išvien su tur

mane

rusiškomis 
raidėmis (kirilica). Tą ver
stino rusinimo priemonę lie
tuvių tauta atmetė.

Atsimenu kaip dabar, ka
da 1904 m. pavasarį gavau 
iš tėvo trumpą laiškutį, kad 
“lietuvių spauda leista.” 
Tuomet buvau Liepojaus 
gimnazijos penktoj klasėje. 
Tuomet Liepojuj mokėsi 
Purenąs, Bugailiškis, Mažy
lis, Zacharevičius. Jie buvo 
aukštesnėse klasėse. Sykiu 
su manim buvo Šimkus, 
Končius, Montvidas, Vaič
kus.

Visi mes džiaugėmės. Tū
li iš mūsų buvo pakrypę 
prie socialdemokratų. Tūli 
dar nenusistovėję. Nekant
riai laukėme, kada pasiro
dys legaliai laikraščiai.

Visi mes skaitėme Tilžėje 
leidžiamą nelegalę lietuvių 
spaudą — “Varpą”, “Darbi
ninkų Balsą”, ’’Ūkininką”. 
Kuniginį “Tėvynės Sargą” 
nedaug kas skaitė. Kaip 
šiandien atsimenu, kad 
mums užvis labiausia patik
davo Žemaitės raštai, Laz
dynų Pelėdos apsakymėliai, 
Šventmikio satyra.

Visą tą nelegalę literatū
rą knygnešiai slaptais ke
liais pristatydavo pas Do
micėlę Pacevičienę, ar pas 
Ambrazaitį.

Nelegalė patriotinė lietu
vių spauda, kaip potvinys 
buvo užliejus Lietuvą, Že
maitiją, Aukštaitiją, Suval
kiją. Ji pasiekdavo Liepojų, 
Mintaują, Rygą, Peterbur
gą, Varšavą. Ji darė nema
žos įtakos ir Amerikos lie- 
viuose. Blogiau, žinoma, 
buvo su jos pristatymu Vil
niaus kraštan ir visai pras
tai buvo su Prūsų Lietuva, 
kur žmonės skaitė tik gotiš
komis raidėmis spausdina
mas “Ceitungas.”

Kunigaikštis Sviatopolk- 
Mirski, gal pirmas iš caro 
biurokratų pamatė, kad ne
legalė lietuvių spauda plinta 
masiniai ir kad jos charak
teris darosi vis labiau re
voliucinis. Jis priėjo išva
dos, kad caro valdžiai pa
vojinga sukelti prieš save 
net konservatyvius elemen
tus, tokius, kaip klerikalai.

Paprastai sakoma, kad 
caro valdžia “leido”' lietu
vių spaudą. Tikrenybėje lie
tuvių tauta iškovojo sau 
teisę leisti knygas ir laikra
ščius lotyniškomis raidėmis. 
Tai buvo stambus 
mas.

Šimtai ir šimtai 
šių gabeno knygas 
raščius slaptais 
Daugelis jų buvo pasišven
tę idealistai. Daugelis jų 
skaudžiai nukentėjo nuo ca
ro valdžios. Labiausia nu
kentėjo knygnešiai pirmei
viai. Katalikų idealistų irgi 
buvo, bet jų buvo daug ma
žiau.

NUOLANKAVO CARO 
VALDŽIAI

1904 metų vasara praėjo 
belaukiant pasirodymo lega
lių lietuviškų laikraščių. Ca
ro bernai nesiskubino duoti 
leidimus. Jie norėjo tokių 
leidėjų, kurie būtų jai klus-

Rašo L. Prūseika.
kas daryti su tais laikraš
čiai, kurie ėjo Tilžėje. So
cialdemokratai nusitarė lei-) 
sti “Darbininkų Balsą”, 
kaip pirmiau leidę. Demo
kratai nutarė nesulaikyti 
nei “Varpo,” nei “Ūkinin
ko.” Bet klerikalų ’’Tėvynės 
Sargas” tuojau buvo sulai
kytas. Tai tas pats ‘Tėvy
nės Sargas”, kuriame kun. 
Tumas 1902 metais rašė, 
kad lietuviai yra ištikimi 
caro pavaldiniai ir nenori 
kitokios tvarkos, kaip tik | 
monarchiškos!

Atsimenu, kaip tų metų 
vasarą, parvykęs namo ato
stogoms kalbėjaus su Vir
balio prabaščium Siauru- 
saičiu.

Su kokiu dideliu pasipik
tinimu jis man pareiškė: 
Spaudą gavom todėl, kad 
pašmeravom ir patepėm 
kur reikia. Ne kokie stu
dentėliai ir cicilikai atgavo 
spaudą! Spaudą gavom ačiū 
diplomatijai ir pinigams!

•Tai tik tiek razumėlio tu
rėjo tas prabaščius, o juk 
tokių buvo nemažai. Susi
rado net tokių “tautiečių”, 
kurie pasiuntė valdžiai pa
dėkos telegramą. Socialde
mokratų Partija tuomet iš
leido lapelį “Spauda Leis
ta.” Ten buvo pasakyta: 
“Kaip tik pasklydo gandas, 
jog spauda leista ir jau tū
li Lietuvos ponai siunčia 
carui Lietuvos vardu ačiū 
už neišpasakytą jo mylis- 
tą... Gėda ir paniekinimas 
tokiems valdžios tarnam...”

Spauda leista, bet kokia? 
Lapelis į tai atsako: “Ar 
galėsime mes ten visą teisy
bę rašyti, ar galėsime tik
rai, kaip yra, aprašyti vi
sus savo vargus ir skriau
das?... Ar galėsime rašyti 
prieš caro valdžią, ponus 
piniguočius, visokius mas- 
kolius valdininkus?”

Žinoma, kad ne.
Tuomet jau buvo jaučia

ma, kad Rusijoj, taigi ir 
Lietuvoj artėja revoliucija. 
Caro valdžiai nesisekė ka
ras su Jappnija. Aplinkybių 
verčiama ji darėsi nuolai
desnė. Neužilgo pradėta 
kalbėt apie “politinį pavasa
rį.”

Mano tėviškė prie pat 
Kybartų, o anapus Lieponos 
upelio jau Prūsai. Mums 
Suvalkijoje buvo palygina
mai lengva gauti slaptuo
sius laikraščius. “Varpas” 
ir “Darbininkų Balsas” 
smerkė tuos, kurie dėkavo- 
jo valdžiai už spaudos leidi
mą. Dar labiau juos smer
kė Kapsuko “Draugas.”

Visgi, visi laukėme, kokie 
gi bus tie nauji lietuviški 
laikraščiai. Pas daugelį dar 
buvo iliuzijų. Aš tuomet 
dar nepriklausiau socialistų 
partijai. Dar nežinojau

kaip susiorientuoti.
Tik 1904 metų pabaigoje 

pasirodė “Vilniaus Žinių” 
dienraštis, kurį leido Petras 
Vileišis. Kiek anksčiau pasi
rodė “Lietuvių Laikraštis”, 
Peterburge, kurį leido Smil
ga, o redagavo V. Račkaus
kas, vėliaus atvykęs Ameri
kon. Apie tą laiką pasirodė 
ir “Lietuvos Bitininkas”, 
mėnesinis žurnalas, kurį lei
do kunigas Ambraziejus.

“VILNIAUS ŽINIOS”
Į mus, Liepojaus gimna

zistus, “Vilniaus Žinios” 
padarė didelio įspūdžio. 
Gavom žinių, kad aplink 
“Vilniaus Žinias” susitelkė 
daug maž progresyvūs 
žmonės. Jų tarpe, rodosi, 
buvo ir Povilas Višinskis.

Tuomet ir aš įsidrąsinau 
kai-ką parašyti. Buvo dide
lio galvosūkio, o po to buvo 
didelio džiaugsmo, kai tilpo 
pirmas straipsnis. Tuomet 
pradėjo rašinėti ir A. Mon- 
tvidas.

Tik vėliaus, rodosi P. 
Bugailiškis gavo pranešimą 
iš Vilniaus, kad P. Vileišis 
nutraukė gerus santykius 
su pirmeiviais, vyriausia su 
P. Višinskiu. “Vilniaus Ži
bias” pavesta redaguoti Jo
nui Kriaučiūnui, kurio poli
tika buvo pernelyg konser
vatyvi. Patsai P. Vileišis, 
nors ir nesigailėjo pinigų 

“Vilniaus Žinias” išlaikyti, 
buvo taip pat labai konser
vatyvus. Gal nepadarysiu 
klaidą pasakęs, kad jis bu
vo reakciniai nusistatęs, kas 
tuomet ypač metėsi į akis, 
nes juk ore kvepėjo revoliu- 
ja!

Petras Vileišis jau nuo 
“Aušros” laikų įgijo prastą 
reputaciją žmogaus, kuris 
labai ir labai bijojo užgauti 
caro valdžią. Net Basana
vičius jam atrodė perkai- 

apie

nūs lojalūs
kais,

laimėj i-

knygne- 
ir laik- 
keliais.

aud- 
kelis 
“Vil- 
prie-

rus, jau nekalbant 
Šliupą.

Atėjus 1905 metų 
roms, Petras Vileišis 
lygiai kartus pasisakė 
niaus Žiniose”, kaipo
šas kovos su caro valdžia.

“Lietuvių Laikraštis” bu
vo dar konservatyviškesnis.

Tiktai apie pabaigą 1905 
metų, kada visoj caro impe
rijoj užsiliepsnojo revoliu
cinės kovos, “Vilniaus Ži
niose” pradėjo atsispindėti 
naujų laikų dvasia. Tuomet 
tūli to dienraščio redakci
jos žmonės prisidėjo ir prie 
Vilniaus Seimo sušaukimo. 
Seimas, kai]) žinoma, buvo 
daug stambesnis ir daug 
reikšmingesnis, negu norėjo 
Basanavičius ir Kriaučiū
nas.

1905 metų pabaigoje pa
sirodė “Lietuv. Ūkininkas”, 
o 1906/metų pavasarį Vil
niuj pradėjo eiti “Naujoji

Amerikos Darbo Federacijos Metalo Amatų Tarybos 
narys Joe Lovasco padare labai svarbų išradimą prie 
laivų statymo, šituo instrumentu jis padaro darbą dvie
jų darbininkų.

i

Čechoslovakijos premje
ras Jan Masaryk dalyvavo 
International Labor Orga
nization konferencijoje. Jis 
persergėjo Amerikos dar
bininkus saugotis fašistinių 
elementu, kurie šiandien 
bando juos padalinti ir jų 
judėjimą susilpninti.

Gadynė”, kuri Kapsuko ir 
Dr. Matulaičio vedama su
lošė labai svarbią rolę.

KAS VADOVAVO 
KOVOMS?

Lietuvių tautos kovoms 
prieš caro valdžią 1905 me
tais vadovavo socialdemo
kratų partija, su kuria tų 
metų pabaigoje susivienijo 
ir Kapsuko-Poželos vado
vaujama “Draugo” organi
zacija (ši organizacija bu
vo jaunimo organizacija, 
vėliaus pasivadinusi social
demokratų - darbi ninku 
partija).

Tilžėje leidžiami “Drau
gas” (vėliau “Darbinin
kas”), “Darbininkų Balsas” 
ir demokratų “Varpas” bu
vo tikri kelevedžiai Lietu
vos darbo minių tame svar
biausiam laikotarpy, o ne 
‘Vilniaus Žinios” ir “Lietu
viu Laikraštis”.

Iš legalių laikraščių, po 
1905 metų audros, svarbiau
sią rolę sulošė “Naujoji 
Gadynė”, “Skardas” ir ’’Ža
rija.”

“Lietuvos Ūkininkas”, 
kuris pradžioj buvo tinka
mai vedamas, pateko A. 
Smetonos įtakon ir buvo vi
sai suprastėjęs. Demokratai 
pasidarė apdairesni ir veik
lesni, kuomet Smetona atsi
metė nuo jų ir sugulė vie
non politinėn lovon su kun. 
Tumu.

1905 metais beveik visi 
kunigai (išėmus kelis iš 
jaunesnės kartos) ėjo išvien 
su nelemtai paskilbusiu pra
lotu Antanavičium ir su 
Vilniaus vyskupu Roppu.

Legalė spauda buvo jų į- 
rankiu kovai prieš laisvės 
kovotojus. Tuo ypač pasi
žymėjo jų Seinuose leidžia
mas “Šaltinis” ir Kaune lei
džiamas savaitraštis “Ne- 
dėldienio Skaitymai.”

Mėnesinis žurnalas ‘Drau
gija” ,kurią redagavo kun. 
Jakštas - Dambrauskas bu
vo organas klerikališkų obs- 
kurantų, tikrų carbernių.

Tie, kurie daugiausia ko
vojo ir daugiausia nuken
tėjo už lietuvių spaudą, ma
žiausia ja galėjo naudoties 
prie caro valdžios.

O kada po pirmo pasauli
nio karo Lietuva užgyveno 
nepriklausomai, joj gan 
greit susidarė toks režimas, 
kad tikrai laisva spauda 
turėjo pasislėpti požemyje. 
Ji vėl tapo nelegalė, kaip 
anoji Prūsijoj leidžiama 
spauda!

Atsirado nauji knygne
šiai. Skirtumas buvo tik 
tas, kad caro valdžia leng
viau bausdavo už nelegalų 
laikraštį, negu smetoninis 
režimas.

Idealas lietuviškų knyg
nešių išsipildė tik tuomet, 
kuomet Lietuvoj įsikūrė 
Tarybų valdžia.

Laikraščiai išaugo, išau
go jų tiražas, atsirado nau
jų skaitytojų minios. De
mokratinė inteligentija iš
tiesė ranką darbo minioms!
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Daugiau Padėkos Laiš
kų Už Amerikiečių 

Dovanas
R. Chulada, Lowell, Mass. 
H. Tamašauskienė, 
2-roji Moterų Kuopa, 
ALDLD, So. Boston, Mass.

27. 12. 43.
Brangūs užjūrio broliai 
ir seserys!

jūsų dovanas gavome, 
bet brangiausia tai, 
mūsų nepamiršote, 
dovanos mums

kad 
Jūsų 

dar kartų 
priminė, kad užjūrio lietu
viai kartu su mumis kovoja 
prieš fašistinius žvėris už 
laiminga ir laisvų Tarybų 
Lietuva. Kova toji už pa
vergtų tėvynę sunki ir daž
nai kainuoja nežmoniškų 
pastangų, bet“ mes, lietu
viai, pasididžiuodami gali
me pasakyti, kad savo tau
tai gėdos nepadarėme ir ne
padarysime.

Ir mūsų artileristų pada
linys, nors skaičiumi ne
gausingas, kovose su vo
kiškaisiais okupantais spė
jo pasižymėti — už narsu
mų kovose apdovanota 70 
karininkų ir kareivių Tary
bų Sąjungos ordenais ir 
medaliais.

Neseniai vyresnysis žval
gas jefreitorius Brazdžiū
nas, pasiųstas lydėti viena 
karininkų - artileristų, ku
ris turėjo iš tanko koreguo
ti mūsų artilerijos ugnį, 
kartu su juo sėdo tankan. 
Pralaužę priešo gynybų, 
tankai priėjo naujų kaimų. 
Karininkas pasikėlė per 
liukų, kad geriau matytųsi 
visa padėtis. Tuo tarpu vie
nas fašistų karininkas, pa
sislėpęs už pirmo namo, nu
sitaikęs į mūsų karininkų, 
iššovė, bet, laimei, nepatai
kė. Antrų kart iššauti jam 
nebedavė jefr. Brazdžiūnas. 
Iššokęs iš tanko, vikriai pa
ėmė fašistų nelaisvėn, nu
ginklavo ir, perdavęs jį at
skubėjusiems pėstininkams, 
pats vienas, savo iniciatyva 
įsiveržė pirmas į kaimų, pa
kely nušovęs dar du priešo 
automatininkus. Bepuolant 
toliau, viename tanke buvo 
sužeistas radistas - šaulys. 
Tankas liko be kulkosvai
džio ugnies. Jefr. Brazdžiū
nas, būdamas paprastas ar
tileristas - žvalgas, pamatęs 
sunkių tanko padėtį, sėdo 
sužeistojo vieton ir, pradė
jęs kulkosvaidžiu šventinti 
fašistus, užmušė daugiau 
30 kareivių ir karininkų. 
Kada tankai bevažiuodami 
tolyn papuolė į pragariškų 
priešo ugnį, tankas, kuria
me vyko Brazdžiūnas, atsi
dūrė neaiškioje padėtyje. 
Reikėjo vienam žmogui nu
vykti pas vyresnybę išaiš
kinti padėtį ir gauti naujų 
parėdymų. Jefr. Brazdžiū
nas ir vėl savanoriškai ap
siėmė įvykdyti uždavinį. 
Nušliaužti, nežiūrint į prie
šo ugnį, jam pavyko, bet 
begrįžtant jis buvo sunkiai 
sužeistas. Nežiūrint į tai, 
jis atšliaužė iki tanko ir 
perdavė viskų tanko vadui.

Jefr. Brazdžiūnas anks
čiau už kovose parodytų 
narsumų apdovanotas orde- 
nu “Raudonoji žvaigždė” ir 
medaliu “Už narsumų.” 
Dabar jis pristatytas apdo
vanoti “Lenino” ordenu.

Tokių žmonių pas mus 
daug. Jie lietuviai.

Mes didžiuojamės šiandie 
esą Raudonosios Armijos 
eilėse.

mūsų Didžiuoju Karvedžiu 
Maršalu Stalinu, kuris lei
do sukurti mūsų tautinį 
junginį ir stoti su ginklu 
rankoje, kad petys į petį su 
rusų, ukrainiečių, latvių, 
estų ir kitom tautom. kovoti 
prieš mūsų tėvynes ir visos 
žmonijos priešą — vokišką
jį fašizmą.

Tenelieka nė vieno Ameri
kos lietuvio, neįsijungusio 
kovon už laisvą Tarybų 
Lietuvą!

Tegyvuoja visų lietuvių 
vienybė!

Padalinio vadas, 
Artil. majoras Chochlovas. 

. Artil. vyr. Įeit. Putrimas.

Brangūs broliai lietuviai!
Siunčiu Jums širdingiau

sius linkėjimus iš broliškos 
Baltgudijos laukų. Širdin
gai dėkoju jums už jūsų 
taip brangias dovanas ir 
svarbiausia už ryšius, ku
riuos jūs stengiatės su mu
mis palaikyti. Jūs gerai 
įsivaizduojate, koks yra 
brangus brolis, kada jis 
yra taip toli nuo tavęs, bet 
širdyje jis gyvena su tavi
mi.

Jau treti metai kaip ap
leidau savo gimtą kaimą, 
jau treti metai aršios kovos 
ir ilgesio tėvynei. Šiandien, 
kada randuosiu nuo jos ar
čiausiai, kaip per visas 
kautynes, taip yra miela ir 
malonu. Ir vakarų vėjas 
dvelkia tėvynės laukais. 
Gamta visai panaši, kaip ir 
pas mus, bet visgi ne ta, 
dar mus skiria kelios de
šimts kilometrų okupuota 
juosta. Na, bet, broliai, ka
ro pabaiga artinasi, mus 
seka laimėjimas po laimėji
mo. Mūsų broliai, lietuviš
ko junginio kariai, kovose 
parodė daug didvyriškumo 
ir pasiaukojimo, ką parodo 
tūkstančiai ordenų, puo
šiančių jų. krūtines. Lietu
vis amžius vergavęs, sun
kaus gyvenimo užgrūdintas 
yra geriausias karys, lietu
vis daugiau nevergaus. Jis 
kovoja už savo teises, savo 
pavergtus brolius, už savo 
tėvynę ir jai laisvę iškovos. 
Mes einame pirmyn į per
galę, su mumis visas teisin
gasis pasaulis, o tik teisy
bėje — pergalė.

Brangus tautieti, iki grei
to pasimatymo gimtajame 
kaime po šiaudiniu stogu.

Bitėnaitis.
26. XII. 1943.

gai dėkoju jums už malo
nias mums jūsą dovanas. 
Jos įrodo lietuvių liaudies 
vieningą pasiryžimą kovoti 
su mirtinu žmonijos priešu, 
hitlerizmu, ir išlaisvinti iš 
okupantą, nagą mūsą myli
mą Tėvynę Lietuvą.

Vykdydamas Tarybą S- 
gos maršalo drg. Stalino 
įsakymą mirtinai triuškin
ti fašistus, pasižymėjau ko
vose, už ką esu apdovano
tas medaliu “Už narsumą T 
Ateityje pasižadu kovoti 
dar ryžtingiau ir nenurim- 
siu kol hitlerinis režimas 
nebus visiškai sutriuškin
tas. Linkiu Jums kuo sėk
mingiau prisidėti prie ben
drojo žmonijos išsilaisvini
mo darbo.

Iki pasimatymo laisvoj 
Lietuvoj.

Jonas Mokšeckas.

27. 12. 43 metų. 
Brangūs Tautiečiai!

Sunkiose tėvynės karo 
dienose lietuviai neklaupė 
prieš savo priešų, bet stojo 
į atkaklia ir ryžtinga kova 
prieš savo amžinuosius 
priešus — vokiečių fašistus. 
Mums teko ta garbė kovoti 
ir mušti viso pažangiojo 
pasaulio priešų — fašizmų.

Man labai malonu, kad 
mūsų kovų aidas pasiekė 
jus, užjūrio lietuvius. Jūsų 
dovanos, už kurias širdin
gai dėkoju, man primena, 
kad už tūkstančio mylių, už 
plataus Atlanto vandenyno, 
randasi mūsų tautiečiai, ku- 
rie neužmiršta, kad jų tė
vynė mindžiojama, ir plė
šiama jos amžinųjų priešų, 
ir prisijungia kuo gali prie 
to, kad greičiau jų atvaduo
ti. Jūsų parama mane dar 
daugiau įpareigoja ir įkve
pia mūsų vieningoje kovoje 
prieš bendrų priešų.

Mes susibūrę į tautinį lie
tuviškų junginį, kartu su 
visa Raudonąja Armija’ iš- 
laisvinom nemažus Tarybų 
Sąjungos plotus nuo vokiš
kųjų plėšikų ir dabar vis 
žengiame pirmyn į vakarus, 
artyn prie brangiosios Lie
tuvos.

Baigdamas linkiu geriau
sio pasisekimo jūsų darbe ir 
jūsų asmeniškame gyveni
me.

Tikimės, kad greitu laiku 
mūsų tėvynė vėl bus laisva 
ir vėl žydės kaip visuomet.

Mirtis fašistams! < 
Su pagarba,

Jonas Sabaitis.
Mano antrašas: Lauko 

paštas 68497, Sabaitis Jo
nas J.

Mes didžiuojamės

Brangūs broliai!
Esu lietuvis Raudonosios 

Armijos kovotojas. Širdin-

Mieli broliai lietuviai!
Širdingai dėkoju už dova

nas, kurios man ir mano 
draugams sukėlė didelį 
džiaugsmų, džiaugsmų, kad 
jūs, esantys toli, nepamir-

šot mūs, kad stengiatės už
megzti kiek galima tamp
resnius ryšius su savo fron
to draugais lietuviais.

Mes randamės Bielorusi- 
jos žemėse. Vakarų vėjas 
jau atneša skundų motinų, 
vaikų, senelių, likusių Lie
tuvoj po fašistų letena. Dar 
žingsnis, ir mes būsim ten.

Aš, neturėdamas giminių, 
nei pažįstamų Amerikoje, 
rašau bendrų jums laiškų ir 
tikiuos gauti atsakymų, ku
riame aprašysi t savo kovų 
su fašizmu, tas suteiks 
mums, esantiems fronte, 
dar daugiau energijos ir 
jėgų greičiau sutriuškint 
fašizmo junga.

Kpt. Rimas.
Mano adresas: SSSR. Po- 

levaja poetą 39970, Rimas 
V. M.

Brangūs draugai 
Amerikos lietuviai!

Gavęs jūsų dovana siun
čiu jums labai didelį ačiū, 
kad jūs nepamiršot mūsų 
lietuvių kovojančių su bar
baru fašistu, kuris nori pa
vergti visų žmonijų, pada
ryti savo vergais, bet mes 
lietuviai vergauti svetimiem 
nepratę, ir to nesulauks 
žmogėdra fašistas.

Gyvendamas savo tėvynėj 
Lietuvoj, buvau pradėjęs 
kurti naujų gyvenimų, bet 
man toji laimė neilgai tru
ko. Banditas fašistas suar
dė mano šeimų ir pradėtų 
naujų darbų. Tapo žiauriai 
nukankinta žmogėdrų fašis
tų mano mylima sesutė, ku
ri buvo tik tepradėjusi nau
jų gyvenimų. Kartu su ja 
žuvo daug kitų jaunų, tik 
pradedančių žydėti jaunuo
lių. Jų pralietas nekaltas 
kraujas šaukiasi keršto. 
Atsiskaitymo valanda jau 
artėja!

Aš kovodamas lietuviška
me dalinyje dirbu ryšinin
ku, esu už savo darbų ap
dovanotas medaliu už drą- 
sų. Esu pasiryžęs be gailes
čio kautis su banditu fa
šistu iki paskutinio kraujo 
lašo. Tvirtai tikiu, kad lai
mėjimas bus mūsų.

Šiuo momentu stipriai ko
vojame su priešu jau Bie- 
lorusijos žemėse. Visai jau 
arti Lietuvos ir kiekvienų 
dienų stumiame priešų at
gal į vakarus ir artiname 
jam paskutinę atsiskaitymo 
valanda.

Širdingai linkiu jums vi
so gero.

Mikalojus Bielinis. 
1943-XII-26.

Mano antrašas: Polevaja 
počta 68573-P. Bielinis Ni
kolai Nikodimovič.

London. —Raudonarmie
čiai atmetė atgal vokiečių 
atakas ties Vitebsku, Balta
rusijoj, nukaudami 230 na
cių.

Tai Raudonosios Armijos vienetas Kr yme puola hitlerininkus. Krymas šian
dien jau išlaisvintas. Tai šitokie drąsūs kovūnai supliekė įsiveržusius plėšikus.

K. Čiurlis, Bayonne, N. J., aukų surinkta $83.?5 
Bridgewater Citizens Club., Mass. (J. Kalvelis) 25.00 
Nuo A. Varaneckienės, Detroit, Mich, (buvusios

Kazio Giedrio ILD 72 kp.) 10.00
Bridgewater Workers Coop. Ass’n, Inc., Mass. 100.00 
LDS 164 kp., Racine, Wis. (Ch. Kisielius) 40.00 
Hillside Moterų Kliubas, N. J. (V. Kisavičienė) 23.40 
AUDLD 84 kp., Paterson, N. J. (kovo 5 prak.) 43.28 
ALDLD 185 kp., Richmond Hill, N. Y. 5.00
Nuo K. Čiurlio, Bayonne, N. J. (kovo 19 par.) 158.00 
Nuo A. Adams (LLD 132 kp. ant blankos, Taco

ma, Wash.: Po $2: A. Adams, F. Kavaliaus
kiene. Po $1: R. Skuya, A. Skirius, J. Koval, 
S. Macenas, A. šapalas, K. Benson ir M.
Šapaliene. Viso 11.00

LDS 127 kp. ir LLD 146 kp., Chicago, Ill. (J. K.
Stalioraitis): Bronius Gelgotas $5. Po $3.50: 
Paul Maselis, K. M. Wirbick, Joseph Zlot- 
kus, Stanley Juška, Walter Darinas. Po $2: 
C. & H. Jurgens, G. & K. Sanders, K. Ša
kienė, Jim Kanscris. Po $1: A. Russell, K. 
Jokubauskis,' Ig. Rašinskas, P. Mikulėnas, 
M. Kasparaitis, W. Biskupaitis, W. Prūsis, 
A. Grigas, J. K. Stalioraitis, Ig. Pilvelis, M. 
Gurskis, P. Pakštis, P. Druseika, A. Chapas.
J. J. 50c. Smulkių 55c. Viso 45.55

M. E. Gavėnai, Pittsfield, Mass. 1.50
Juozas Olas, Portland, Me. 2.50
Peter Vizbor, Anson, Me. 5.00
Chicagos Moterų Kliubas (kovo 5 d. parengime

—J. Skeberdis) 100.00
Roselando Moterų Kliubas, Chicago, Ill., (4 d.

kovo parengime, J. S.) 136.25
Juozas Kruvalis, Philadelphia, Pa. 5.00
M. M. Jančiuliai, Cleveland, Ohio 5.00
Nuo A. P. Dambrausko, Haverhill, Mass, (blanka): 

Po $5: V. ir A. Račkauskai, A. P. Dambraus
kas. A. ir M. Kazlauskai $4. Po $2: S. Ben
itus, A. Berželionis. Po $1: V. Kancevičius, 
B. Gumauskas, M. Yocumskienė, T. Čemauc- 
kienė, P. Avens, J. Masevičius. Po 50c: A. 
Pereson, A. J. Navickas. P. Galinis 25c. 
Smulkių 35c. $25.60

L. D.S. 19 kp., Elm Grove, W. Va. (T. Brosky) 5.00 
S. Gudeliauskienė, Collinsville, Ill. (bl.): LDS 122

kp. $3. Po $1: M. Girdžiuvienė, A. Teresevi- 
čia, S. Ramanauskas, S. Gudeliauskienė. Po 
50c: P. Marmantavičia, A. Petrauskienė.

Viso 8.00 
Charles Balchunas, Brooklyn, N. Y. 3.00
Detroito Moterų Pažangos Kliubas, Mich. 50.05 
Marė Matulaitis, Dearborn, Mich. 5.00
Nuo S. Paulenka, Lowell, Mass, (bl.): J. Gicevi- 

čius $25. A. Stravinskas $16. Nuo Chuladų 
pares $14.65. W. Chulada $13. Nuo Chuladų ’ 
parės $10. LDS 110 kp. prakalbose $9.10. J. 
Blažonis $7. S. Paulenka $6. Po $4.50: Char
les Kajutis, R. Chulada. Po $4: A. Rutkaus
kas, F. Albert, J. Daugirdas. Jurgis Jurevi
čius $3.50. Po $3: A. Chulada, Charles Free
man. Po $2: F. Greska, Bevardis, J. Kaz
lauskas. Po $1: J. Puskunigis, Alex, J. Stan
čikas, F. Bagočius, J. Palubinskas. Viso 142.00 

V. J. Jackson, Gibbstown, N. J. (bl.): A. Palio
nis $1.50. Po $1: Ant. Malaszkevičia-Miller, 
Senas Vincas, E. Carfagno. E. Jakštienė.

Viso 5.00 
Nuo J. Liegus, Denver, Col.: LDS 77 kp. $5. J.

Liegus $2. Po $1: P. Lankienė, J. Rūke, J. 
Karbon. Po 50c: D. Krosky, C. Ivanauskas.

Viso 11.00 
Jieva Juozapavičienė, Brooklyn, N. Y. 1.00
Nuo W.. Siman, Irvington, N. J. (nuo grupės) 6.00 
Mezgėjų pramogoj sukelta, Rochester, N. Y., 

(L. Bekis) 45.00
Ona Krutulienė, Plymouth, Pa. (LDS- 60 kp. bl.): 

Po $5: J. Kazlauskas, August Stravinskas. 
LDS 60 kp. $4.75. Ona ir Jonas Krutuliai 
$4.25. ALDLD 97 kp. $3. Po $2: R. Dzewis, 
Eva ir M. Krutulis, Katrina ir Jonas Lutac- 
kai, W. Mag. Zavistauskai, Martinas Savic
kas. Po $1: B. Navickas, Juozas Kerys, 
Mrs. Juškauskienė. M. Kazlauskienė 25c.

Viso 35.25 
Vera Smalstis, Royal Oak, Mich, (bl.): Vera 

Smalstienė $10. Po $5: Antanas Kirlis, Alex 
ir Fern. Po $2: A. ir D. Reveckai, Dom. 
Rye, Leonard ir Peter Smalstis. Po $1: An
tanas Adomaitis, Juozas Morkūnas, Povi
las Zuneris, Petras Urbantas, K. Terzienė, 
Magdė Šunskienė, Karolius Kuzenauskas, 
Agota Gyvienė, Pr. Jočionis, Jurgis Jočionis, 
Joseph Samulionis, John Rudzevich, P. Jakš- 
tys. Po 50c: J. Liminskas, E. Geryba. Viso 40.00

M. Padolskis, Detroit, Mich, (bl.):
Po $5: M. Padolskis, Peter Tijūnas. Po $3: 
Geo. Shruga, Jonas Bubliauskas, George Po
dolskis, Vladas Brūzga, John W. Soroka. 
Po $2: P. Rustaika, C. Hyman. Po $1: N. 
Garalnick, A. Kačerau, M. Snow, Nesman, 

• Sidney Glickman, M. Stein, S. Show, S. Ce- 
sarz, J. Rukšėnas, Anthony Paurinski, Vin
cent Kobosh. Viso $40.00

Lietuvių Piliečių Kliubas, Hudson, Mass. (A.
Tamošiūnas) 25.00

LDS 66 kp., Hudson, Mass. (A. T.) 5.00
South Bostono Lietuvių Pagelb. Kom., Mass. (J.

Masteika) 162.00
Geo. Švedas, Rochester, N. Y. (Gedemino Drg.

parengime) 60.00
LLD 52 kp. vajininkų bankiete, Detroit, Mich.

(Alvinas) 85.02
ALDLD 68 kp., Hartford, Conn. (Muleranka) 15.00 
Cpl. Jimmie Kaulinis, Maspeth, N. Y. 1.00
Nuo Chicagos Lietuvių, III. (J. Skeberdytė) 550.00
Am. Ūkėsų Kl., Hartford, Conn. (J. Kazlau) 15.00 
Liet. Moterų Kl., Stoughton, Mass. (A. Petru-

kaitienė) 20.00
F. Kudro, Lockport, N. Y. 5.00
J. Kriščiūnas, Pittston, Pa. 1.00
A. Lakickas, Coaldale, Pa. (J. Ramanauskas) 5.00 
LLD 103 kp., LDS 66 kp. ir aukos, Hudson,

Mass. (I. Markūnas) 69.75
B. Jankauskas, Irvington, N. J. 3.50
B. Rauba, Cleveland, Ohio 1.00
M. Simonavičius, Brooklyn, N. Y. 10.00
S. Puidokas, Rumford, Me. (koresp. tilpo) 130.00 
LLD 218 kp., Scottville, Mich. (F. Žukas) 42.65 
Mr. & Mrs. Petchkus, Canterbury, Conn. (E.

Žvingelienė) 4.00
Vin. Stankevičius ir žmona, Baltimore, Md. 75.00 
J. Skliutas, Worcester, Mass. 130.00
ALDLD 198 kp., Oakland, Cal. (B. Karsokienė) 10.00 
P. Cibulskis, Brooklyn, N. Y. 2.00
Ona Girnienė, Binghamton, N. Y. 3.00
Ig. ir M. Liužinai, Johnson City, N. Y. 10.00
F. Gedminas, Bay City, Mich. 3.00
Alekas Velička, Brooklyn, N. Y. 1.00
P. Washkevich, Brooklyn, N. Y. 3.00
William Karlonas, Maspeth, N. Y. 2.70
J. Semėnas, Bellmore, L. I. 5.00
K. Genys, Scranton, Pa; (laike Petrikienės pra

kalbų) 14.97
Z. Stasulis, Elizabeth, N. J. 10.00
Bevardis, Brooklyn, N. Y. 1.00
LLD 34 kp. pares ir aukos, Rumford, Me. (A.

Kilienė) 105.98
Stasys Danelius, Easton, Pa. (V. Stankus) 10.00
Liet. Mot. Kl., Gardner, Mass. (A. Strausienė): 

Jonas Bernadyšis $10. Po $2: Alekas Gru- 
binskas, Steponas Rasimavičius. Po $1: Kas
tancija Aukštikalnienė, Antanas Gluckis, K. 
BalseVičius, Alekas Rainys, Stasia Sinkevi
čienė. elementas Zabela 50c. Viso 19.50

LPTK Binghamton* Xt skyrius;. ,(Ig. Liužinas);

pridavė $24.75. Nuo L. Tva- 
aukos $52.25. Viso 77.00

J. Navalinskienė 
rijono laidotuvių

LDS kp., Moundsville, W. Va. (Adam Krutulis): 
Po $5: Ona Krutulienė, M. Milerienė. Mrs. 
Siutilas $1. Viso

LLD 94 kp., Kenosha, Wis. (K. Pakšienė) 
Mike Sapiega, New York City, N. Y.
J. Kruvalis, Philadelphia, Pa. >
A. M. Kishon, Hamtramck, Mich. 
LLD 52 kp., Detroit, Mich. (M. Alvinienė) 
Anna Zinkienė, Utica, Mich.
Liet. Moterų Pažangos Kl., Detroit, Mich. 
LDS 208 kp., Detroit, Mich. (Sorority Girls) 
P. Sakat, Paterson, N. J.
D. Sukackas, Lawrence, Mass.:

Aukos nuo Teofilio Tortonis 
56.$04.” Per J. Rudj $15. 
Helen Savukas ir Veronika Tolius, 
P. Simanauskienė, Irvington, N.

J. Baziliauskienė $1. Po 50c: P. Packevičius,
D. Krūtis, S. Liutkus, J. Zizis, W. Bites, A.
E. Palson, P. Simon. Po 25c: O. Kazakevičie
nė, M. Kutčinskienė, Mary Pakštas, O. Ži
linskienė, A. Kvedara, A. Gasper, A. Stripei- 
ka, Peter Kinderavičius, V. K. Sheralis, B. 
Makutėnas, M. Taras, O. Jankauskienė. Viso 7.50

B. R. Elk & Co., Inc. (refund), Garfield, N. J.* 6.10
Hartford, L. P. T. K., Conn. (sk.—J. Kazlau) 211.50 
L. Grikštas, Jamaica, L. I. (vardai tilpo) 47.50 
J. Čiuplis, Springdale, Pa. 2.75
LDS 21 kp., Detroit, Mich. (U. Palevičienė) bl.:

Po $10: A. Kišonas, Marė ir Jonas Smitrevi- 
čiai. Pr. Jočionis $5. Andrew Vienitis $2. 
Po $1: John Becker, Charles Nausėda, J. 
Pocius, Charles Juockito, Jonas Gražuslis, 
Matthew Batulavičius, Stasys Tvarijonas, 
Kazis Juodaitis, F. Gendvilas, Julius J. 
Grclbek, Sam 
džiūnas.

Sidaris, Fulton, 
Naujosios Anglijos 

Thomas)
LLD 41 kp., Aberdeen, Wash. (P. ir T. Gribas 

—bl.): Paul P. Gribas $10. Po $5: J. Delins- 
kas, Tom Gribas, Mike Pepen, J.
Joe Parulis, M. Gribas.

Mikolaitis, Baltimore, Md.

P.

11.00
29.63

2.70
1.00
8.50

71.00 
10.00 
33.00
30.00

3.50

50 m. sukak.
Viso 71.04

Portage, Pa. 69.50
J. (blanka):

F. Gendvilas, 
Paberalis, A. Rimša, J.

Viso
Ohio 
Moterų Sąryšis, Mass.

Po-
40.00
4.00 

(H.
22.00

Kaupas, 
Viso 40.00 

2.00 
5.00 
6.00 
5.00 
5.00 
1.00

K.
Povilas Vaitiekūnas, Baltimore, Md. 
Juozapas Werbila, Earlville, N. Y. 
F. Balchunas, Easthampton, Mass. 
K. Valentukevičius, Stoughton, Mass.
K. Danielaitis, Philadelphia, Pa.
Piliečių Kliubas, Easton, Pa. (nuo parengimo) 110.61 
Helen Janulienė, Worcester, Mass. 1.00
F. Deltuvienė, Baltimore, Md. (bl.):

Vernon Snyder $2. K. Staniai $1.50. Po $1:
Alex Yanavičia, Jos. Deltuva, F. Deltuva, F. 
ir J. Pivarūnai, Jos. Deltuva (Hanover), M. 
Kutchins, Helen Cwon. Po 50c: Peter Pa- 
serskis, Vincas Stankevičius, Eva Stankevi
čius. Joe Ančiukaitis 45c. Po 25c: Billy Del
tuva, Betty Deltuva, Vincent Sica. Viso 13.20 

J. ir M. Purvėnai, Brooklyn, N. Y. 1.00
LLD 28 kp., Waterbury, Conn. (M. Strižauskie-

nė — bl.): Po $10: Mikolas Grinius, Joseph 
Strižauskas. Pet. Maržas, jaunuolis $2. Viso 22.00 

LLD 1 kp., Brooklyn, N. Y. (J. ir S. Tamsonai,
bl.): J. Bartašius $2. Po $1: J. W. Tamso- 
nas, Wm. Skodis, A. Kiburis, Geo. Wareson,
J. Siurba, A. Skirmont, W. Kvietkus, Chas. 
Yuknis, V. J. Senkevičius. Po 50c: Leonas 
Yakštis, Symen, A. Mureika, Ch. Kaulinis. 
Po 25c: Ch. Balčiūnas, Joe Balčiūnas, J. Vi- 
nikaitis, P. Šolomskas, Joseph ■ Kosmack.

Viso 14.75
Naujosios Anglijos Moterų Sąryšis, So. Boston,

Mass. (J. Stigienė)
Jurgis ir Helen Mikita, Rochester, N. Y.
J. Pocius, Paterson, N. J.
S. Aliukonės, Paterson, N. J.
J. Bimba, Paterson, N. J.
L. Bekešienė, Rochester, N. Y. (b.):

Po $5: Tadeušas Jučas, M. Žukaitis, O. Gen- 
drėnienė $3. Po $2: S. Gendrėnas, Robert 
Shcrelis. V. Bullienė $1.50. Po $1: E. Duo- 
bienė, A. Bekešius, L. Bekešienė.

Felix Mazolis, Gardner, Mass. 
Fred Piada, Hillside, N. J.
Mrs. Anthony Lazauskas, Hillside, N. J.
Charles Kiznis, Hillside, N. J.
Naujosios Anglijos Moterų Sąryšis, Mass, (su

važiavime) 25.00
LLD 35 kp., So. Bend, Ind. (K. Bagdonas, bl.): 

Po $2: Anton Jay, Peter Bender, A. Urbonas,
K. Bagdonas, Kast. Gregas, Wm. Manažuns- 
ki, N. Wisneviski, T. Bagdonas, R. Morris, 
Edward W. Bogdanos. Po $1: P. Doda, He
len Misevicz, John Hvizda, S. Skidewiczas.

Viso 24.00
LLD 136 kp., Kearny-Harrison, N. J. (F. Shim-- 

kienė, bl.): Po $25: J. Marcinkevičius, O. 
Labašauskienė. Po $2: M. Žolynas, A. & B. 
Kushliai. Po $1: K. Kuzmickas, P. Ramoška, 
F. Shimkienė. Viso 57.00

L. P. T. K. Philadelphia, Pa. skyrius (Mrs. Žal-
neraitienė) 200.00

Nuo Lillian Yanush ir John Rosant įvykusių ves
tuvių, Newark, N. J. 33.00

Genevieve ir Oswald Bagdonai, Brooklyn, N. Y. 5.00
M. Vitkauskienė, Kearny, N. J. 5.00
Nuo A. Stripeikos, Elizabeth, N. J. (parengim.

balandžio 15 d.) 18.50
M. J. Sprainiai, Brooklyn, N. Y. 2.00
L. P. T. K. So. Boston, Mass, skyrius (J. Mas

teika, ižd.): Dr. Jonas Repšis $5. Po $3: An
tanas Barchius, Olga Shukis, S. Shukienė, 
Romalda Daunis, Zesser Yarutis, Frank Iva
nauskas, Mr. Kaliošius, Joseph Mickevič, 
Juozas Sinkevič, J. Matulis, Juozas Žeimis, 
Anna Buividienė, Zigmont Kishkis, Ebba Ne- 
colaisen. Po $1: Julia Reinardienė, J. Lipo-

10.00 
10.00 
5.00 
1.00
1.00

Viso 21.50
10.00 
2.00 
5.00 
5.00

nis. Viso 49.00
J. Pakutka, Waterville, Conn. 7.00

J. Nutauta, Brooklyn, N. Y. 10.00
Tillie Urbaitis, Brooklyn, N. Y. 10.00
Frank Gražys, Brooklyn, N. Y. 10.00
Charles Bender, Brooklyn, N. Y. 10.00
Madeline Pleakis, Astoria, L. I. 10.00
A. J. Pranaitis, Camden, N. J. 3.00
A. Bukšnaitis, Brooklyn, N. Y. 1.00
G. Kazakevich, Brooklyn, N. Y. 1.00
Marė Žvirblienė, B’klyn, N. Y. 2.00
Geo. Shimaitis-Paul Baron, Brockton, Mass.

(vardai tilpo) 69.81
Vincent Novickį, Ansonia, Conn. 3.00
A. Valinchus, Pittston, Pa.:

Po $2: P. Papievis, Zinkevičienė, K. Matulio
nis. Po $1: M. Kalauskas, K. Malinauskas,
A. Valinčius, St. Rauduvė. Viso 10.00

P. J. Martin, Freedom, Pa.:
Po 3.75: Anna Gariza, A. Mikolonis, P. J.
Martin. Viso 11.25

LILLIAN KAVALIAUSKAITE,
L. P. T. K. Finansų sekr.

EVERYBODY 
EVERY PAYDAY

SAVINGIN 
WAR BONDS
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Ketvirtas Puslapis

Prošvaistės Analizas
(Feljetonas)

sielas, kaip pa- 
atgaivina sustin- 
kentėjusią ištisą 
plyšyje. Tiktai

jo atstovaujami 
pro-naciai savo 
visai lengvai gali

ga- 
ori-

pa

Jūsų Paulių knieste kniečia 
paanalizuoti paskutiniu laiku 
nuskriedusią pro-nacių padan
ge prošvaistę. Ta prošvaistė, 
tai Viktoras Kravčenko, kurio 
žvaigždė nukrito pro-nacinėn 
balon pirmiau, negu pro-naciai 
suspėjo susivokti, kokiu ste
buklu ir iš kur toks brangus 
Žemčiūgas galėjo atsirasti, 
kaip tik tokiu momentu, kuo
met visiem atrodė, kad jie per
gyvena patį tamsiausią savo 
beviltiškumo vidurnaktį. To
dėl netenka stebėtis, kad šita 
prošvaistė atgaivino pro-nacių 
merdėjančias 
vasario saulė 
gusią musę, 
žiemą tvoros
gaila, kad labai trumpam lai
kui. Mat, kuri medžiaga smar
kiai dega, tai greitai ir sude
ga.

Kad pro-naciai iš Viktoro 
Kravčenkos nepasidarė tiek 
daug politinio kapitalo, kiek 
pradžioje tikėjosi, tai priežas
tis tame, kad darbas buvo pra
dėtas per dideliu entuziazmu, 
neapgalvotai. Jūsų Paulius su 
pasididžiavimu laikėsi tos nuo
monės, kad 
lietuviški 
“gudrumu”
sukirsti kitų tautų pro-nacius. 
Vienok, kad ir su negarbe, 
reikia prisipažinti, kad jūsų 
Pauliaus optimizmas, žymia 
dalim buvo perdėtas. Pasirodo, 
kad visų tautų pro-naciai ap
sižiūri, kad kreivai nueita, tik 
tada, kuomet atsigrįžę pama
to s^vo pėdsakus.

Turiu už unarą pranešti vi
siems savo prieteliams, kad tas 
šiukšlynas, kuriame radosi ka
pitonas Kravčenko, lietuviš
kiem pro-naciam visai nebuvo 
žinomas. Todėl už šito skymo 
nepasisekimus Pauliaus gene
rolai neatsako, šį darbą atliko 
didesni fišės už lietuviškus 
jpro-nacius. Bet ir sumanumo 
parodė ne daugiau, kaip fišės. 
Tuos pačius Kravčenkos kalti
nimus Sovietų vyriausybei, žo
dis žodin, pakartojo, kuriuos 
visų tautų pro-naciai papūgiš- 
kai kartoja ne trumpiau, kaip 
per tris metus. Tai daug pir
miau, negu kuris iš pro-nacių 
galėjo sapnuoti, kad kur nors 
gyvena toks sutvėrimas, kaip 
kapitonas Kravčenka ir “bai
siai kankinasi” dėl Sovietinių 
piliečių “vargų ir nelaisvės.”

Nežinantiem pro-nacių pa
dėties, gali veržtis klausimas, 
kodėl prie Kravčenkos kalti
nimų Sovietų Sąjungos vyriau
sybei nepridėta nieko, kas 
lėtų atrodyti Kravčenkos 
ginalu ?

Paulius ant šio klausimo
teikia jums paaiškinimą: Da
lykas štai kame. Kaip lietuvių, 
taip ir kitų tautų pro-naciai 
melavo išsijuosę, dirbdami 
viršlaikius, ir viską iki dugnui 
išmelavo. Taip, kad naujam 
atėjūnui pas juos nėra pasili
kę nei prakeikto melo, kurio 
nebūtų buvę po šimtus sykių 
kartota! Ką gi naujokas gali 
pridėti, kuomet jau viskas ki
tų išmeluota? O nepridėjus 
nieko naujo prie senų melų, 
apgauti galima tik paskutinius 
mulkius. Akylesni žmonės tuo
jau supras, kad Kravčenka 
per prižadėtą jam labai dide
lį aukso kalną, negalėjo maty
ti “savo” pareiškimo, smer
kiančio Sovietų vyriausybę.

Nereikia užmiršti ir to, kad 
Kravčenkos krikšto procedūra 
į pro-nacius pat pradžioje la
bai nemaloniai susipainiojo. 
Mat, jų buvo visai užmiršta iš 
kalno susitarti su šeimininke, 
pas kurią Kravčenka gyveno. 
Pasirodžius “jo” pareiškimui, 
reporteriai puolėsi sužinoti, 
kas čia do didvyris, iš kur jis 
taip netikėtai galėjo atsirasti? 
Pirmiausiai bėgo pas KravČeh- 
kos , šeimininkę, tikėdamiesi 
gauti labiausiai patikimų in
formacijų. Deja, šeimininkė, 
užklupta iš netyčių, nesupras
dama, kame reikalas, papasa
kojo reporteriams, kad Krav- 
čenko yra grinorius, angliškai

beveik nieko nesukalba ir jo-’ 
kių netikėtinų zbitkų negali 
padaryti.

Velnio biznis iš tokios infor
macijos! žmogus angliškai ne
moka pasakyti nei bū, nei mė, 
o sugebėjo padaryti tokį pla
tų pareiškimą anglų kalboje! 
Visi supras, kad čia veikia 
svetimas protas.

Sekančią dieną angliški 
dienraščiai paskelbė kitą re
porterių raportą iš pasikalbė
jimo su Kravčenkos šeiminin
ke. Antrasis raportas jau žy
miai buvo “pagerintas.” Kaip 
Kravčenka apsigyveno pas mi
nimą šeimininkę, tai angelskai 
nemokėjo nieko, bot kiekvie
ną vakarą lankė angliškos kal
bos vakarinę mokyklą Sovietų 
ambasadoje ir dabar jau an
gliškai kalba, kaip senis. Bet 
ir šiuo syk pikta dvasia nemie
gojo. Šeimininkė pridūrė, kad 
Kravčenka taip labai užimtas 
savo pareigomis, kad retai ka
da būna namie. Vis važiuoja 
ir važiuoja, apžiūrėdamas vi
sas plieno išdirbystes. Tokiu 
būdu šeimininkei nėra progos 
plačiau išsikalbėti su Krav- 
čenku, kas jis do paukštis.

Šičia visai nejučiomis pasi
darė tokia skylė, kad pas pro- 
nacius nesirado tokio plataus 
liežuvio, kuriuomi būtų buvę 
galima užlopinti. Washingto
ne retai kada būna, o kas va
karas Sovietų ambasadoje mo
kyklą lanko! Po šitokių rapor
tų, tilpus Sovietų ambasados 
paaiškinimui, kas ir kaip dė
josi su Kravčenka, angliški 
laikraščiai apie Kravčenka 
daugiau neprisimena, žvaigž
dė užgęso nepasiekus pagei
daujamų aukštumų, šumo su
kelti nepavyko. Vietoj tikėto 
baisaus štymo, išvarvėjo tik 
keli lašai prikliai dvokiančio 
skysčio.

Nežiūrint šio nepasisękimo, 
lietuviškiem pro-naciam Krav
čenka vis tiek pasilieka gaivi
nančia jėga, padedančia atlai
kyti beviltišką slėgimą. Ir tai 
visai ne dyvai. šiaip ar taip 
kalbant, visi turi sutikti, kad 
Kravčenka visgi yra daug žy
mesnė asaba už utėlę. Už tai 
jo pasirodymas ir užčėravojo 
lietuviškus pro-nacius. Pagau
ti netikėto entuziazmo, išsiple
pėjo kas nereikia. Prisimygu
siai tvirtina, kad Kravčenka 
išmokslintas Sovietų Sąjungo
je.

Nugi jūs, glušai, tariant dr. 
Grigaičio žodžiais. Ar jau jūs 
užmiršote savo kasdieninį po
terį, kad Sovietų Sąjungoje 
nėra nei mokslo, nei mokytų 
žmonių’? Kam čia dabar bu
vo reikalingas tas pripažini
mas, kad Sovietų Sąjungoje 
mokina žmones?

Prancūzai kariai varo Italijoje suimtus nacius nelaisvėn. Tai kovūnai Penkto
sios Armijos, kurie buvo pirmutiniai pralaužti taip vadinamą “Gustav Liniją” ir 
užduoti naciams skaudų smūgį.
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kam čia 
neapgal- 
Kravčen- 
užkibusi

Dabar visi darys tokias iš
vadas, kad dėl vieno Kravčen- 
kos nesteigė mokyklų ir nesu
kūrė mokslo, kad tenai moki
na visus žmones, o ne tik 
Kravčenkas.

Kokiem biesam toks neat
sargumas? Besivydami bėgantį 
kiškį, paleidžiate tą, kurį tu
rite. žinote, kokie yra bolševi
kai. Jie, kaip matai, mūsų bro
lį pro-nacį pasičiumpa už lie
žuvio ir tampo, kur tik jiem 
patinka.

Jūsų Paulius nemato jokios 
svarbios priežasties, 
buvo reikalinga toks, 
votas straksėjimas ? 
ka yra kvaila žuvis,
ant pro-nacinės meškerės, tai 
ir viskas. Dėl jo parsidavimo 
pro-naciam nei pro-nacių me
lagystės pasikeis į teisybę, nei 
Sovietų Sąjungoje revoliucija 
kils.

Be reikalo dr. Grigaitis kan
kina save bemiegėmis nakti
mis, tikėdamasis išgirsti Stali
no sostą griūvant. Ant kiek ši 
prošvaistė pro-naciams pasiro
dė šviesi, ant tiek ir apgavin- 
ga. Jie tiek daug tikėjosi iš 
naujo talkininko, o tiek nau
dos gavo, kaip iš sudužusio 
stiklo, spindančio prieš saulę.

Stebėtinas supuolimas Krav
čenkos su pro-naciais. Kas pro- 
naciam baisu, tas pats ir Krav- 
čenkai.

Kas gali dovanoti Sovietų 
Sąjungos vyriausybei už tokią 
“baisia skriauda” sovietiniam 
žmonėm, kaip stengimasis lai
mėti kaimyninių valstybių 
draugiškumą!

Kur jūsų protas, gerbiami 
generolai, šitokį žygį vadinti 
prasižengimu ? Kuri gi valsty
bė nesistengia turėti sau drau
giškus kaimynus? Net ir pats 
žiopliausias pro-nacis nenori 
turėti tokių kaimynų, kurie 
jam kas dieną langus daužy
tų!

Tai šitaip, broliai pro-naciai. 
Neužmirškite, kad jums dabar 
yra reikalas prisidėti prie nau
jo burdingieriaus užlaikymo, 
žmogus vien pažadais gyvas 
nebus. Laiks nuo laiko, paskir
kite donį iš “Lietuvai vada
vimo ir gelbėjimo fondų.” Jei
gu paliksite savo talkininką 
“Dievo apveizdai,” tai būkite 
tikri, kad jis nueis “generolo” 
Krivickio keliais. Kaip mato
te, kapitonas Kravčenkas duos 
jums rūpesčio ir išlaidų dau
giau, nekaip jūs tikėjotės, 
naudos turėsite
kaip iš utėlių. Iki laimingo pa
simatymo.

o
mažiau ne

Paulius.

Jugoslavijos partizanų 
komanda teigia, kad jie iki 
šiol užmušė, sunkiai sužeidė 
bei suėmė iki 300,000 nacių 
ir jų sėbrų.

PIRKITE KARO BONUS

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- 
tralizuoją 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.

Ketvirtadien., Birželio f, 1944

Civiliai Teismai Nusikaltė
liam prieš Prancūzų Tautą
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Alžyras. — Prancūzų Ko
mitetas Tautai Laisvint nu
sprendė, jog toliau papras
ti “grand džiurės” teismai 
spręs bylas prieš francūzus, 
kurie bendradarbiavo su 
naciais, o ne specialiai tei
smai, kaip sako špecialis 
pranešimas N. Y. Times’ui.

TORONTO, CANADA
Nominavo Pažangius Kandida

tus i Seimą
Gegužės 19 dieną įvyko no

minacijų mitingas Veterans 
salėje, kuriame vienbalsiai bu
vo nominuotas Stewart Smith 
kandidatu į federalį parlamen
tą, Trinity konstituencijoj.

'Mitingą atidarė su svarbia 
įžangine kalba miesto alder- 
manas Charles Sims.

Antras kalbėjo nacionalis 
Darbo - Progresyvių Partijos 
rinkiminis direktorius Sam 
Carr, kuris, be kitko, sakė, 
kad dabartinis federalis parla
mentas daugumoje susideda iš 
nusipolitikavusių ir nusenusių 
politikierių, kurie daugiausia 
rūpinasi, kaip greičiau persi
kelti į senatą, kuris nėra žmo
nių renkamas ir tenai patekus 
nėra pavojaus būti rinkėjų pa
varytu.

Kadangi nuo būsimo parla
mento priklausys ne vien mū
sų, bet ir kelių gentkarčių li
kimas, todėl visų susipratusių 
žmonių pareiga įnešti tenai 
kiek naujo kraujo ir sveiko 
senso, sakė jis. .

i datus, negu CCF.
Jeigu CCF sutiktų koope- 

I moti, tuomet būtų galima iš- 
Sims, parėmęs S.! vengti dviejų kandidatų. Bet 

" 1 CCF to nenori, o reikalauja, 
kad DPP nestatytų kandidatų.

Reporteris.

Charles !
Smitho nominaciją, pareiškė, į 
kad dar daug žmonių įsivaiz
dina, jog išrinkimas vieno ki
to atstovo į kokią nors vald- 
vietę turi labai mažą reikšmę, 
bet tai esanti didelė klaida. 
Smith’as, kada jis buvo alder- 
manu, atliko didelius darbus 
miesto valdyboje, sake 
Prie to, jis prašalino iš 
daug politinio supuvimo, 
niekad tenai nebegrįš.

S. Smith’as, priimdamas no
minaciją, padėkojo draugams 
už pasitikėjimą ir pasižadėjo 
darbuotis visuomenės labui su 
visu atsidavimu, 
rinktas.

Leslie Morris, 
jos provincijos 
nuotas Greenwood konstituen- 
cijoj.

CCF labai pyksta, kam 
DPP nominuoja savo kandida
tus, bet DPP nurodo jiem, jog 
pereituos miesto valdybos rin
kimuos DPP išrinko 3 savo at
stovus, o OGIA nei vieno. Ki
taip sakant, DRP turi dides
nes teises statyti savo kandi-

Sims. 
tenai 
kuris

jeigu bus iš-

DPP Ontari- 
vadas, nomi-

<♦>

<♦>

<♦>

<!>

<!>

<♦>
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DelHulI Pasiruošęs Tartis 
Taikos Palaikymo

Amerikos valstybės 
retorius Cordell Hull 
reiškė, kad jis pasiruošęs 
pasitarimams su Anglija, 
Sovietais ir Chinija, sie
kiant sudaryt tarptautinę 
jėgą, kuri palaikytų pašau-

sek- 
pa-

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

F==    ■ ■ ■ ;

Kiekvieną subatą 
'karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui grupėms. 
Nedėliomis atda
ras nuo 1 valan
dos dieną iki vėlai.

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

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

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
‘rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 

1 dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

W-M

F. 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
Mes egzaminuojam akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či jantams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

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

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

45-42—41»t STREET
THOMSON’S NATURAL I'OOD CO.

LONG ISLAND CITY, N. Y,

'>•5.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
LiūdSsio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

i

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

zt* Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinkstninti ir pasišokti
X užeina pas “Green Star Bar and Grill,’’ nes žino,
V* kad visados bus patenkinti.

įį Pare Kiekvieną Šeštadieni
$ ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.
± GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
t 459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio 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.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Binghamton, N. Y.
Lietuvai Pagalbos Teikimo 

Komiteto skyriaus posėdis įvy
ko gegužės 19 dieną. Ne visi 
nariai dalyvavo, tai negerai. 
Atsilankė nuo Susišelpimo 
Draugijos delegatė Mrs. Bu- 
bienė, kuri išrinkta atstovauti 
tą draugiją. Antras delegatas 
V. Čekanauskas nepribuvo dėl 
jam susidėjusių sąlygų.

Iš parengimo, kuris įvyko 
gegužės 13 d., išduotas rapor
tas. Viso įplaukų buvo $155.- 
50, išlaidų $79.72, tai pelno li
ko $75,78. šiaip buvo surink
ta $48.58, tai bendrai pasida
rė $180.01. Per velionio L. 
Tvarijono šermenis suaukota 
$77, taip, kad į trumpą laiką 
sukelta pagalbos $251.01.

Mes pasirengę darbuotis ir 
toliau, kol mūsų broliai ir se
sutės nebus išlaisvinti iš po 
barbarų hitlerininkų jungo. 
Nutarta sutaisyti ir sutvarkyti 
drabužius, išvalyti ir pasiųsti, 
kur reikia. Komiteto nariai ir 
narės pasižadėjo padirbėti 
šiam svarbiam reikalui. Seka
mas komiteto posėdis atsibus 
Lietuvių Svetainėje, birželio 
16 dieną. Visus delegatus ir 
delegates prašome dalyvauti.

J. K. Nelish.

Gerai Pavykęs Parengimas
Lietuvai Pagalbos Teikimo 

Komiteto skyrius surengė va
karienę gegužės 13 d., Lietu
vių Svetainėje, žmonių atsi
lankė apsčiai. Vakaro pirmi
ninkė O. Girniene pakvietė 
viešnias ir svečius nusiraminti 
ir perstatė LDS 6-tos kuopos 
dainininkių grupę padainuoti, 
kurios ,vadovystėje II. Pagie- 
galienės, gražiai padainavo. 
Po to vakaro vedėja paaiški
no tikslą ir paprašė susirinku
sius paaukoti pagalbai nuo 
karo nukentėjusių brolių ir se
serų. Aukų**jurinkta $55.70, 
nuo parengimo pelno liko 
$75.78, tai bendrai pasidarė 
$131.48.'

Tikietų iš kalno daugiausiai 
pardavė sekamos ypatos: K. 
Juozapaitienė 24, J. K. Na
valinskiene — 15, A. Maldai- 
kienė — 10, Ig. Luzinas — 
10, A. Žemaitienė — 9, M. 
Kazlauskienė — 6, P. Jasilio
nienė — 6, O. Girniene — 4, 
J. Kireilis — 4, O. Mikalajū
nienė — 3 ir J. K. Vaicekaus
kas — 3. Tikieto kaina buvo 
$1. I

Maistu ir kitais dalykais au
kavo: Luziniene, J. K. Nava
linskiene ir K. Juozapaitienė. 
Vakarienės pagaminime dir
bo: M. Luziniene, K. Juoza
paitienė, P. Baksienė, N. Simo- 
naitienė, A. Žemaitienė, P. Ja
silionienė, J. K. Navalinskie
ne, "gelbėjo Jonas žemaitis ir 
A. Kireilienė, Ig. Luzinas, J. 
žemaitis, J. Kireilis, J. Degu
tis ir P. žiburis, V. Zmitraitė. 
Ačiū visiems už tokią gražią 
talką.

Laike vakarienės aukavo:
J. K. Vaičekauskai, gėlinin

kai $6/

BALTIMORE, MD.
Didysis Lietuvių Sąskridis 
Dienraščio Laisvės Naudai

PIKNIKAS
Įvyks šį Sekmadienį

Birželio (June) 4
JOHN ZUJO 

American Parke
ANNAPOLIS ROAD

★ ★ ★
Bus gražus pasimatymas su 
daugeliu svečių, puikus laiko 

praleidimas tyrame ore.
Pradžia 12 vai. dieną

GERA MUZIKA
ĮVAIRUS VALGIAI 

IR GĖRIMAI

1 t

Po $5: A. Pagiegala, Ig. Lu
zinas.

P. ir N. Mačiukai $2.
G. E. Slison $1.50.
Po $1 aukavo: M. Mikalajū

niene, B. Kulišiene, M. Kulbie- 
nė, M. Luziniene, O. Girniene, 
H. Pagiegalienė, A. L. Mai- 
nioniai, K. B. Kastienai, B. 
Zmitraitė, V. Zmitraitė, S. 
Vaineikis, J. M. Kazlauskai,
J. Degutis, A. N. Yudikaičiai,
K. Staniulis, V. Kaminskienė, 
J. A. žemaičiai, A. Navalins
kas, P. Jasilioniene, O. Mika
lajūniene, G. Laskovsky, J. 
Gabužis, A. žolynas ir nuo ko
miteto smulkių $1.

Po 50 centų aukavo: A. 
Barzdevičienė, A. Zmitra, M. 
Bekerienė, J. Kirveilis, A. Tva
tijome!) ė, L. čeponienė, Wag
ner, J. Kaminskas, Mr. Plies- 
tis, N. Garnienė, P. Grinius, V. 
Kapičiauskienė, F. žiburis, K. 
Juozapaitienė, J. Mašinauskas, 
A. Klimas, Jonas Strolis, Eva 
Strolienė, Elz. Tamsen ir Flo
rence žiburis 40c.

Po 25 centus: II. žukienė, 
P. Mikalajūnas, W. Anderson, 
O. Pabalienė, B. Garrison. Vi
siems didelis ačiū.

J. K. Navalinskiene,
LPTK Skyriaus 
Sekretorė.

Republikonai “Išsiža
da” 3-čio Termino

Washington. — 114 re- 
publikonų politikierių pasi
rašė pareiškimą, kad jeigu 
bus išrinktas r.epublikonas 
prezidentu, tai jie nesutiks, 
kad jis taptų prezidentu ir 
trečiam terminui.

Garsindami tokį prižadą, 
republikonų politikieriai ti
kisi paveržt savo kandida
tui Dewey daugiau balsų 
nuo Roosevelto, jeigu šis 
kandidatuos k e t virtajam 
terminui.

Bulgarų Valdovai Ruošiasi 
Karau prieš Sovietus

Maskva. — Sovietų spau
da rašo, kad Bulgarijos val
dovai pasinešę permest bul
garų armiją frontan prieš 
Sovietų Sąjungą, ir Bulga
rijos fašistai stengiasi su
daryt naują valdžią iš ar
šiausių kvislingų, aklų par
sidavėlių naciams.

Maskvos Pravda dėl to 
sako: “Bulgarijos žmonės 
turi paimt savo likimą į sa
vo rankas. Vokietijos pa
stumdėliai jau gana kalbė
jo. Dabar žmonės turi savo 
žodį tarti.”

Baltimore, Md.
Gegužės 14 d. LDS 48 kuo

pa surengė draugišką išvažia- 
mą pas draugus Deltuvus, Ar
butus, Md., tikslu pagerbti 
motinas ir sukelti pinigų pa
siuntimui pundelių jų sūnums 
ginkluotoj karo tarnyboj.

55 žmonės sumokėjo po $1. 
Užmokėjus už valgius ir gėri
mus liko $13.21. Aukomis pri
buvo $27.50, viso $40.71. Gra
žų keksą aukojo O. Yuškaus- 
kienė. Pjaustant komisijos pir
mininkas P. Paserskis paprašė 
dalyvaujančių draugių, ir drau
gų paaukoti pagal išgalę, že
miau telpa aukojusių vardai:

J. Pivariūnas $5.
Po $3: K. Gwon, P. Kaspa

ravičienė.
Po $2: F. Deltuvienė, J. 

Deltuva, Hanover, ir V. Šulins
kas. t :

Po $1: M. Ručinskienė, H. 
Balsienė, E. Stankevičienė, V. 
Lopatta, S. Bartašienė, J. Sta
nys, S .Mack, J. Deltuva, M. 
Seimis ir J. Kasparavičius.

A. Kalinauskas 50c.
ZO. Deltuvienė aukavo sūrį ir 

pyragą.
Visiems aukojusiems, komi

sijos vardu, didelis ačiū!
Komisija.

PIRKITE KARO BQNUS
* • ', ' " i *

East Coulee, Canada
Po Petro Subačiaus mirties 

liko našlaičiais Juozas, 13 me
tų, ir Leva 17 metų. Taip pat 
buvo pranešta, kad tais naš
laičiais ketina rūpintis Kana
dos valdžia.

Aš turiu pasakyti, kad iki 
šiol dar jokios pašalpos dėl tų 
vaikučių niekas nėra gavęs ir 
nežinia, ar gaus.

Ant laimės tų vaikučių, jų 
ištekėjusi vyresnioji sesutė Ju
lė, kuri gyveno apie Torontą, 
gavus žinią apie jos tėvo mirtį, 
tuoj aus sugrįžo iš Toronto į 
East Coulee ir pradėjo rūpin
tis vaikais.

Julės vyras yra kariuome
nėje ir jai tenka dalinti su vai
kais ta parama, kokią ji gauna 
iš valdžios dėl savęs.

Ji mokslina savo brolį ir se
sutę, prižiūri juos, kaip moti
na. Tai labai gražus elgęsis iš 
jos pusės.

Julė mano būti čia iki pasi
baigs mokslo sezonas, o po to 
mano vykti su broliu ir sesute 
į Torontą. A. Vaisnis.

Šypsenos
KARVĖS MENAS IR LA

PĖS RECENZIJA
(Pasakėčia)

Ant scenos karvė 
užsikrapštė

Ir ėmė arijas maurot.
Užsinorėjo mat galvijas 
Talentą savo sužinot.
— Jei atsiliepsi taip, kaip

tau atrodo, kaip žinai: 
Su karve susipyksi 

amžinai! —
Laputė būdama jury 
Pakaušį kasė, 
Kažin ką rašė, 
Bet meno aptarimai buvo 

negeri...
Tačiau atgavus kvapą
Po ranka pasidėjo švarų 

lapą
Ir parašė:
“Mes pataikant nelinkę, 
Žinia, ši karvė, kaip 

dainininkė,
I '

Ne iš lakštingalų kilmės. . 
Bet ją įvertint turim mes 
Pagal vokalio meno raidą. 
Atsižvelgiant į aukštą 

gaidą
Atleist jai tenka siaurumą 

diapazono
Ir trūkumus tono.
Reikia’juk atsižvelgt į 

sąlygas darbo, 
Į karvės savigarbą, 
Į menką jos sveikatą: 

chronišką bronchitą 
Ir visa kita....
Bendrai viską suėmus 
Į meniškumo rėmus 
Tenka konstatuoti, 
Kad ir karvė neblogiau už 

lakštingalą gali dai
nuoti.”

Pirmiau tu recenzentui 
valgyt turi duot, 

Ir tik po to — koncertą 
recenzuot.
Sulietuvino Jul. Boks.

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

1.

seniems ir . sveikiems.

Balanced Brand Vitamin-B-Com- 
plex tabletėlės geram apetitui ir 
šiaip visam kūnui; 250 tab. $2.30, 
dvi bonkos už $3.98.
K A L - D A K nuo Rhcumatizmo, 
Arthritis, Neuritis, Colitis ir 
Žarnų netvarkumo, tūkstančiams 
pagelbėjo, pagelbės ir jums, jei
gu bandysi. Už 12 uncijų keną 
$3.00.
Balanced Brand Vita - O - Iron 
tabletėlės, kartu vitaminai ir 

tab. $1.50; dvi bonkos už $2.75.

2.

3.

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

pavasarį arba vasarą. Taipgi dėl nusilpusių akių yra gerai; 150 tab. 
$1.65, dvi bonkos už $3.00.
C. P. L. No. 18 tabletėlės, kuriems po valgio išpučia vidurius, darosi 
gazų; 250 tabs. $1.50.
V. H. F. tabletėlės turintiems aukštą kraujo spaudimą $1.50.
P. B. LAX tabletėlės sudarytos iš geriausios rūšies žolelių, nuo vidurių 
užkietėjimo, tik vienas doleris.
Vitamin E, High Potency Capsules; Vartok, jeigu turi atbukusį prota
vimą arba neveiklius lytiškus organus; už 100 tik $1.00; už tą kainą 
jūs negausite niekur high potency vitamin E.
BLAND tai vienas iš geriausių būdų pašalinti užsisenėjusį vidurių už
kietėjimą; už 18 uncijų keną tik $2.00.
BIAGLAN No. 36, tik dėl vyrų—Hormones Young Ram testic. Ekstra 
stiprintojas lytiškų organų. Dėl kainos klauskit.

Taipgi reikalingi agentai kiekvienam mieste.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

VITAL HEALTH FOODS 
465 Lorimer St., netoli Grand St., Brooklyn 6, N. Y.

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

SUSTATYTOJAI 
OPERATORIAI 

SEKAMOM MAŠINOM:

LATHE 
PLANER 

BORING-MILL
C^EAR CUTTERS

REIKALINGAS U.S.E.S. ATLIEKAMUMO 
PAREIŠKIMAS.

KREIPK ITĖS

MORRISON MACHINE CO.,
MADISON & GETTY A VES., 

PATERSON, N. J.
(133)

REIKALINGI FABRIKO . 
DARBININKAI
Vyrai ir Moterys 

Patyrimo Nereikalaujame
Kreipkitės

HUNTER CAR SIGN CO.,
30-48 LINDEN ST., FLUSHING, L. I.

(128)

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

NANTICOKE, PA.
Lietuvių Laisvų Kapinių Draugi

jos metinis susirinkimas įvyks bir
želio 4 d., 3 vai. dieną, kapinėse. 
Kviečiame visus narius dalyvauti, 
susirinkimas svarbus. (128-129)

EASTON, PA.
L. L. Draugijos 13 kp. nariai, ma

lonėkite dalyvauti susirinkime, bir
želio 4 d., 2:30 vai. dieną. Svarsty
sime drabužių rinkimą Lietuvos 
žmonėms, taipgi pikniko rengimą. 
Būkite YMI1A salėje, Walnut ir Fer
ry Sts. — Sekr. (128-129)

SO. BOSTON, MASS.
Bostono ir Apylinkes Lietuvių 

Atydai.
Liet. Pagelbos Teikimo Komite

tas šaukia susirinkimą visų atsto
vų ir šiaip geros valios lietuvių, at
silankyti į sekantį susirinkimą, ku
ris įvyks penktadienį, birželio 2 d., 
1944 m., 7:30 vai. vak. po N 500 A 
E. Broadway, t. y. Liet. Pagelbos 
Teikimo Komiteto patalpoj. Tai bus 
atidarymas krautuvės ir drapanų 
taisymo įstaigos. Draugės moterys 
ruošiasi svečius pasitikti su pira- 
gaičiais. — Kviečia visus Komitetas,
M. Kazlauskas, sekr. (128-129)

LAISVĖS PIKNIKAI
BALTIMORE, MD., dienraščio 

Laisvės naudai piknikas įvyks bir
želio 4-tą (June 4th). Bus Ameri
can, John Žilio Parke, Annapolis 
Road.

BROOKLYN, N. Y., dienraščio 
Laisvės piknikas įvyks liepos 2 d., 
(July 2nd), Klaščiaus Clinton Park, 
Betts ir Maspeth Avės., L. I., N. Y.

Jei kur kitur yra rengiami Lais
vės naudai piknikai, prašome pra
nešti. (127-130)

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, 4 d. birželio, įvyks 

svarbus visuotinas mūsų organizaci
jų ir Veikiančio Komiteto susirinki
mas. Liaudies Name, 735 Fairmount 
Ave., 5 vai. dieną. Prašomi dalyvau
ti Laisvės skaitytojai ir simpatikai. 
Bus svarbios diskusijos “Laisvės” 
pikniko reikalais ir parko pirkimo 
reikalais; sekančių prezidentinių 
rinkimų reikalais ir kitais. Taipgi 
kviečiame mūsiškius' biznierius. — 
Veik. Kom. Sekr., S. (127-129)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp., moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks penktadienį, bir
želio 2 d. Lietuvių salėje, 315 Clin
ton St., pradžia 7:30 v. v. Draugės, 
šis susirinkimas bus svarbus, tad vi
sos kviečiamos dalyvauti, nes rei
kės atlikti daug svarbių reikalų. — 
M. K. (127-128)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MAŠINISTAI
Pilnai patyrę vyrai

, TAIPGI ENGINE LATHE 
, DARBININKAI

Turi mokėti darbą glaudžiai sulyg micros.
PRISILAIKYKITE WMC TAISYKLIŲ 

Kreipkitės:
THE WATTS CAMPBELL CO.

298 OGDEN STREET, 
NEWARK, N. J.

(131)

ARC LYDYTOJAI
GASU LYDYTOJAI
TEKINTOJAI
METALO UžBAIGeJAI 
PLOKŠČIŲ METALO 
PRITAIKYMUI VYRAI
Gera vieta dirbti
Pilnai dirba taikos laiku.

100% Apsigynimu Darbas
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.

Metropolitan Body Co. 
151 Kossuth Street,
Bridgeport, Conn.

(131)

NIGHT CLEANERS 
Būtinų pramonių būdinkuose. 

Nuolatinis darbas. Viršlaikiai.
KREIPKITĖS SUPERINTENDENT, 

360 FURMAN ST., BROOKLYN.
(128)

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

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

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

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

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

V-Y-R-A-I
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- 
delphijos, arti Frankford “L," Busais B. ir .J 
ir K ; gatvekariais linijos 3, 5 ir 59 ; gatve- 
karis 75 ir Bus “P" sustoja prieš pat fabri

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

PENKTADIENĮ. 
ŠEŠTADIENIAIS 9—12.

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

<131 >

t
lO% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BY THE 
AXIS LATER!

BUY WAR BONDS

SVARBIAUSIAS IŠRADIMAS
PASAULYJE

Dabar trūksta daktarų. Jei žmo
nės turėtų savo namuose gerą oint- 
mentą-mostį kaip M. J. švilpa’s 
Miracle Ointment — Stebuklinga 
Mostis, kuri prašalina daugybę blo
gų ligų, būtų laimingesni. Mostis 
yra keturių (4) rūšių. Aš garantuo
ju duodamas dėžutę vieną - dykai, 
kuris pirks didesnę dėžutę, neatida
rys ją į 10 dienų laiko, gaus savo 
pinigus atgal. Tik atsiskaitysiu per
siuntimo lėšas ne daugiau kaip 25c 
—Amerikoj. Vardai mosčių:
No. 1—Nuo dantų gėlimo, užsiviet- 

rijimo ir sustiprina smegenis.
No. 2—Nuo Rheumatiškų ir įvairių 

paviršutinių skausmų: Kojų, 
Rankų, Pusiau Pečių, Sąnarių 
ir Mažuolių ir tt.

No. 3—Miracle Salve. Ši mostis pra
šalina daugybę įvairių odos 
ligų. Votis, Išbėrimus, Rash, 
Nuo Užsigavimo, Odos, Piles, 
Athlete’s Foot, Gėlimą Ausies, 
Peršalimo, Sinus, nesveikumą 
Nosies, Burnos, Nudeginimo,* 
Nušutinimo, Susižeidimo, nuo 
šalčio nušašimo, Skaudėjimo 
Blauzdų, Gėlimo Kornų ir nuo 
daugybės Odos ligų. Tik ne 
nuo vėžio, < Už visas minėtas 
Odos ligas, garantiją duodu 
ekstra dėžutę.

Mosčių kaina 65c ir $1.25.
No. 4—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 78, Sta. A. 

HARTFORD 6, CONN.

Krautuvė — 614>/2 Zion St.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
Maisto Gamybos Fabrikui, Dirbančiam 

Valdžios Užsakymus.
PRADŽIAI 90c Į VALANDĄ 

DAUG VIRŠLAIKIŲ. 
Atsineškite Paliuosavimą.

Pageidaujama Trokų Prikrovimam.
Importers Commission Co.
607 West 24th Street, N. Y. C.

(130)

SUPERINTENDENT
Keturių aukščių užlipama, 33 

šeimynų. $120. 3 Kambariai ant pir
mų lubų. Gesas ir Elektra. Turi būt 
norintis dirbti. Pasitarimui šaukite 
INgersoll 2-1917 nuo 6 iki 9 P. M. 
Mr. Berfond. (130)

VYRAI—$35 Į SAVAITĘ
ir valgis. Darbas aukštos rūšies restaurante.

PATYYR1MAS NEREIKALINGAS t 
Įvairiom pareigom, valymui, puodų 

mazgojimui ir 1.1. 
PASTOVŪS DARBAI!

STARK’S
2441 Broadway, (kamp. 90th) 

__________________________________________(129)

REIKIA BERNIUKŲ
PATYRIMAS NEREIKALINGAS. 
$25. PENKIŲ DIENŲ SAVAITE. 

NUOLAT.
BUDGET DRESS CORP.

254 WEST 35TH ST., N. Y. C.
(129)

SUPERINTENDENT
3 kambarių apartmentas. Gali dirbti ir kitur. 

27 šeimų namas. Skambinkite 
CUMBERLAND 6-4171

__________________________________________ (133)

REIKIA BERNIUKŲ
Vyriškos Veltines Skrybėlės. 

GERA ALGA, 
NUOLATINIS DARBAS 
DORSET HAT CO.

208 GREEN ST., N. Y. C.
(128)

LYDYTOJAI
DAUG VIRŠLAIKIŲ 

NUOLATINIS DARBAS
FEIN TIN CAN CORP., 

50TH ST. & 1ST AVE., BROOKLYN, N. Y.
(128)

VYRAI ĮVAIRIEM DARBAM
Abclnai Fabriko Darbai 

75c Į VALANDĄ. NUOLAT
5 DIENŲ SAVAITĖ PRADŽIAI.
LAIKAS IR % UŽ VIRŠLAIKIUS 

VIRŠAUS 40 VALANDŲ.

EDWARD E. ROBINSON
847 WEST BROADWAY, N. Y. C.

(132)

FOUNDRĖS DARBININKAI
MAŠINŲ MOLDERIAI 

PAPRASTI DARBININKAI 
Dieniniai ir Naktiniai Šiftai.

Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo.

COLUMBIA MACHINE WORKS
255 Chestnut St., Brooklyn. 

B.M.T. Jamaica Linija iki Crescent St.
(128)

REIKIA VYRŲ
ATĖMIMUI ANGLIES 

DARBAS NUO KAVALKŲ 
GERA ALGA.

KREIPKITĖS J JARDĄ 
West 30th St. & North River
Matykite MR. BRADSHAW

STOKES COAL CO. INC.
__________________________________________(130)

MECHANIKAI IR PAGELBININKAI 
Perbudavojimui naudotų mašinų. Viršlaikiai. 

Būtinas darbas. 
STEIN EQUIPMENT,

426 BROOME ST., N. Y. C.
(128)

PAKUOTOJAI
Du vyrai pagelbininkai krovėjai, iš- 
krovėjai ir pakuotojai svarbių radio 
materialų. Puikiausios darbo sąlygos

Prašome Kreiptis

Communications Products Co. Inc.
346 Bergen Ave., Jersey City, N. J.
Reikalingas atliekamumo pareiškimas

(128)

STALIORIAI
l-MOS KLASĖS

DARBAS PRIE STALŲ 
$1.20 — $1.35 Į VALANDA

FURNICRAFT
785 1st Avė., N. Y. C.

(128)

DIENĄ IR NAKTĮ 
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Krcipkitėl

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

N. Y. O. (X)

AUTO MECHANIKAI 
BŪTINA PRAMONE 
Geros Darbo Sąlygos. 
DAUG VIRŠLAIKIŲ 

International Harvester Co. 
Airport Circle, Camden, N. J. 

Telefonas: CAMDEN 5563 
Pasitarimai 9 iki 5 

Vakarais sulyg sutarties.
__________________________________________(131)

KALVĖ
RANKINIAI KALVIAI 
MAŠINOM KALVIAI 

KALVIŲ PAGELBININKAI 
100% KARINIS DARBAS 

Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo. 
COLUMBIA MACHINE WORKS 

255 Chestnut St., Brooklyn. 
B.M.T. Jamaica Linija iki Crescent St.

, . (128)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
IR

MOTERYS
Lengvas darbas. Švaru.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

$20 UŽ 5 DIENAS 
$26 UŽ 6 DIENAS

Nuolatinis darbas dabar ir 
po karo.

Apmokamos Vakacijos ir 
Šventės.

Griffin Mfg. Co.
410 Willoughby Ave. 

Brooklyn.
(tarpe Redford & Nostrand A ves.)

(131)

MOTERYS
ŪKĖS DARBUI 

Pilnam ar Daliai Laiko 
40c J VALANDĄ PRADŽIAI 
BROCKMANN BROS. 

Cedar Lane & 84th St., 
Ozone Park, L. I.

South of Sunrise Highway 
Michigan 2-0457 po 6 v. v.

__________________________________________ (133)

RAŠTININKĖS
Pirmos Rūšies Valymo ir Dažymo 

Įstaigai. Gera Alga. Nuolatinis 
darbas apskritiem metam.

1854 Cedar Ave., Bronx, N. Y.
TREMONT 8-7222.

(133)

MERGINOS
Mokytis maliavojimui šepečių darymo.

Lengvas dailias. Turi būti miklių pirštų 
ir darbščios.

60c Į VALANDĄ PRADŽIAI.
LAIKAS IR % UŽ VIRŠLAIKIUS

EDWARD E. ROBINSON
847 WEST BROADWAY, N. Y. C.

(132)

MOTERYS.- PATYRUSIOS IR BE PATYRI
MO DIRBTI PRIE PRIKIMŠIMO ŽAISLŲ.

40 VALANDŲ. 5 DIENŲ SAVAITĖ
NUOLAT. GERA ALGA.

ŠELVY FUR CO., 153 W. 27TH ST.
(131)

OPERATORES
PATYRUSIOS IR MOKINES 

TAIPGI DUBELTAVŲ ADATŲ 
OPERATORES

GERA ALGA. NUOLAT.
JAY NOVELTY 

101-03 103RD AVE. 
OZONE PARK, L. I. 

CLEVELAND 3-3246.
(131)

TARNAITĖS
NURS1Ų REZIDENCIJOJ

$80 Į Mėnesį Su Valgiais. Vakacijos, 
Šventėse nedirbama.

Skambinkite:
DICKENS 6-9000. Nursing; Ofise.

 (132)

MERGINOS-MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 

KEPĖJOS 
VIRTUVES DARBININKES 

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICHIU DARYTOJOS

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ 'MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI 

Iš būtinų darbų reikia jialuosavimo 
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.
_______________________________ (X)

VIRĖJOS f
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU 

GERA ALGA-GREITI PAKILIMAI

PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO
TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 

RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

56 WEST 23RD ST., N. Y.
(X)

■■■ ■ ■ ■■ ....... ......... ■■■......... ......—— ■ i ■ ■■

MOTERYS
DALIAI LAIKO 

PENTRĖS DARBININKĖS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS

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

5 DIENOS 

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N. Y. CXt

Pirkimas karo Bono reiš
kia įteikimą i mūsų kario į 
rankas ginklo, kuriuo jis w 
muš fašistini užpuoliką. . /

•v’hž^-v-^7
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New Yorko Herald Tribune 
prieš tūlą laiką pradėjo ait
riausias atakas ant komunistų, 
o paskiausiomis dienomis aiš
kiai pasirodė ir to tikslas. Tas 
laikraštis pereitą pirmadienį 
savo redakciniuose išstatė rei
kalavimą miesto republiko- 
nams kandidatams nepriimti 
Amerikos Darbo Partijos para
mos.

Tas reikalavimas Republi
konų Partijos viršenybės stato
mas lokaliniams kandidatams 
po drausme atimti republiko
nų paramą. Tuomi norima iš
ravėti iš kandidatūros visus 
tuos asmenis, kurie būdavo iš
renkami su darbiečių ir abel- 
nai pažangesniosios pilietijos 
parama.

Vienok vyriausiu' tos atakos 
tikslu yra suskaldyti gyvento
jus į grupių-grupeles, išvysty
ti tarpe jų neapykantą ir pjo- 
vynes, nes tik suskaldymu ti
kimasi daugiau laimėti prieš 
demokratinę, visų pažangiųjų 
bangą, kuri stoja už visuoti
ną fašizmo sunaikinimą ir de
mokratijų bendrą veikimą po 
karo išlaikymui taikos. Gi tos 
visuomenės kandidatu yra 
Rooseveltas. /

Tos atakos ant pažangiųjų 
bloko pirmiausia išvystomos 
aršiu puolimu komunistų, pas
kiau Amerikos Darbo Partija 
apšaukiama komunistų vado
vaujama ir kaipo tokia iškone- 
veikiama, o paskiau jau už
puolama visos tos grupės, visi 
tie asmenys, kurie naudojosi- 
naudosis darbiečių parama. O 
tą paramą iki šiol didžiumoje 
gaudavo demokratai, išskyrus 
tik kai kuriuos atsitikimus, kur 
republikonai išstatydavo dar- 

^biečiams remtinus kandidatus.
New Yorke, pavyzdin, dar- 

biečiai visuomet rėmė Vito 
Marcantonio, o pereituose rin
kimuose jis tapo išrinktas vi
sų partijų tikietų. Brooklyne 
su darbiečių 'parama išrenka
mas į valstijos seimelį Robert 
J. Crews.

Jūsų Laiškai Kariams
Iš Karo Informacijų Rašti

nės prašoma, kad, laiškus ka
riškiams adresuotume! ko at
sargiausia. Ypatingai aiškiai 
reikia rašyti numerius, kadan
gi numeris yra tik vienas toks, 
o pavardžių gali būti daug. 
Pavyzdžiui, nurodoma, jog 
vien tik jūrininkais esama 16,- 
000 Smith’ų. Iš jų 300 turį vie
nodą pirmą 
vardo raidę, 
mų yra ir su 
mis.

Numerius,
si paštininkai, daugelis parašo 
panašius viens kitam. Toks 
laiškas kartais siuntinėjamas 
iš vietos vieton per kelis mė
nesius, kol suranda tikrąjį ad
resatą.

vardų ir vidurio 
Panašių supuoli- 
kitomis pavardė-

1, 7, 4, skundžia-

DIENRAŠČIO

Nuodingas Alkoholis Jau 
Užmušė 14 Asmeny; Areš

tavo Jurgį Kriščiūną

— Krisui- 
t.t.) 
mirusių bus 
to alkoholio

Iki vakaro pereitą pirmadie
nį nuo nuodingo alkoholio jau 
buvo išmirę 13 asmenų ir 12 
iš tų, kaip nustatyta policijos, 
buvo pirkęsi savo degtinę (me- 
dinį-wood alkoholį) pas Geor
ge ir Sofiją Kriščiūnus, 48 
Hudson Ave., Central Brook
lyne (spaudoj jų pavardės pa
duodama įvairiai 
mas, Krisunias ir

Menama, kad 
dar daugiau, nes
gale pereitos savaitės buvę iš
parduota 35 bonkutės (po ket
virtadalį kvortos “half-pint” 
ir tūli pirkiniai po puskvortę).

Pirmadienį pasidavė pats 
Kriščiūnas. Jis atėjo į Poplar 
St. policijos stotį lydimas savo 
advokato, buvusio teisėjo Leo 
Healy. Kriščiūnas prisipažinęs, 
kad jis su žmona pardavinėjo 
alkoholį savo saldaininėje. 
Skelbiama, kad jis davęs in
formacijų ir apie asmenis, iš 
kurių jisai pirko alkoholį.

Norėjęs Daugiau Degtinės
Paskiausias pirmadienį mi

ręs nuo to alkoholio buvo 
Alexander Zabilowicz, 74 m., 
1249 E. 35th St., Brooklyne. 
Ypatingiausia tas, kad jis, 
kaip aprokuoja policija, norė
jęs to skanumyno daugiau 
gauti. Jisai buvęs toj krautu
vėj nusipirkęs puskvortę per
eitą šeštadienį, maišęs su van
deniu ir gėręs. Matomai, jau
tėsi smagus ar šiaip jau iš pa
pročio nepaisė, kas sviete de
dasi, iki pirmadienio nebuvo 
skaitęs ar girdėjęs, kad iki to 
laiko 7 jau buvo mirę nuo tos 
vaišės. Pirmadienį jis sugrįžęs 
prie krautuvės, bet radęs už-

gyvais reikėtų pasimo- 
Reikėtų suprasti ir įsitė- 
kovotojų prieš juodąjį 
seniai skelbiamą obalsį,

darytą — savininkai tuo tarpu 
jau buvo kalėjime. Grįždamas 
nuo krautuvės jis krito, buvo 
nuvežtas į Kings County ligo
ninę ir ten neužilgo mirė.

Kiti penki, kurių mirtys 
skaitomas paeinančiomis nuo 
pas Kriščiūnus pirktos degti
nės, yra: George Vickers, 60 
m., 109 Prospect St.; Antho
ny Dulovos, 62 m., 73 Gold 
St.; Edward Smith, 55 m., 49 
Concord St.; Maurice Sim
mons, 55 m., negras, 102 Front 
St., ir vienas dar nepažintas 
vyras, kurio kūną rado stumia
majame vežimėlyje, priešais 
177 Fort Greene Place.

Minusiems pervėlu, bet liku
siems 
kinti, 
myti 
turgų
kad dėl juodojo turgaus yra 
du kaltininkai — pardavėjas 
ir pirkėjas. Pirkusieji degtinę 
juodajame turguje nusibaudė 
save mirtimi. Perkančius mais
tą irgi gali ištikti tokia pat 
nelaimė — belaikinė mirtis ar 
sunki liga.

George Kriščiūnas irgi su
laikytas tolimesniam kvotimui 
be kaucijos. Policija jo jieško- 
jo jau nuo pereito šeštadienio. 
Jo žmona Sofija randasi po 
areštu nuo pereito sekmadie
nio.

Kriščiūnus oficialiai įkaitino 
Felikso Ortowskio, 247 Front 
St., prieš pat mirtį padarytas 
afidavitas, kuriame sakoma, 
kad Kriščiūnų saldainėje jis 
gavęs ar pirkęs alkoholio, nuo 
kurio Ortowskis mirtinai su
sirgo. Ortowskis buvo vienu iš 
penkių mirusių pirmiausia.

Rinkliava Drabužių 
Sovietam Sekasi

Vyriausybininkų ir kitų vi
suomenininkų v a d o v aujama 
rinkliava drabužių Sov. Sąjun
gos žmonėm sekasi. Brooklyne 
šiame vajuje jau surinkta virš 
300,000 svarų. Rinkliavoje da
lyvauja visi miesto departmen
tal, įskaitant pradines mokyk
las, kuriose vaikai diskusąvo 
reikalą pagalbos ir paskyrę 
kai ką iš savo drabužiukų ne
šė atiduoti nukentėjusiems 
karo 
kams.

Joseph Daugird, 52 metų 
amžiaus, gyvenęs 294 Suydam 
St., Brooklyn, N. Y., mirė ge
gužės 30-tą, Brooklyn State li
goninėje. Bus palaidotas birže
lio 3-čią, Šv. Jono kapinėse. 
Pašarvotas pas graborių J. 
Garšvą, 231 Bedford Ave. Pa
liko nuliūdime žmoną Anna, 
dukterį Dorothy, tėvą, seserį 
ir tris brolius Lietuvoje.

N. Y. Kolegijos Studentai 
Balsuoty už Rooseveltą

Sovietų Sąjungos

Apsivedė

nuo 
vai-

AnGegužės 28-tą apsivedė 
taniuos ir Kazimiero žemai
taičių duktė Elena su pvt. 
Stanley Zalewski. Sutuoktuvių 
apeigos įvyko St. Richard’o 
bažnyčioj, St. Nicholas Ave., 
o vėliau pas tėvus, 1660 De
Kalb Ave., vestuvių pokilis. 
Jaunieji po keletos dienų iš
vyks į So. Carolina, kur Stan
ley tarnauja. M. L

Dvynukes Kūną Ištrau 
ke iš Upes

Pereitą antradienį pajūrio 
sargybiniai atrado Richie dvy
nukės, 5 metų Irene’s kūną po 
Manhattan tiltu. Kūnas padė
ta Bellevue ligoninės lavoni
nėj, kur jį pažino tik pagal 
drabužiukus, kūnas jau buvo 
nepažįstamai apnaikintas.

Mergaitė, k^rtu su jos dvy
nuku-broliu Richard prigėrė 
East upėj, ties 92nd St., New 
Yorke, gegužės 17-tą. Berniu
ko kūnas buvo atrastas tuojau 
po nelaimės.

Cibulskis Sveiksta, Bet 
Dar Ne Greit Apleis 

Ligoninę

Tūkstančiai Maršavo 
Memorial Dienos 

Paraduose

Michael Gilbridge, 69 m., 
marčiai mirus pasilikęs vyriau
siu auklėtoju 4 anūkų, nuo 4 
iki 17 metų amžiaus, parašė 
prezidentui Rooseveltui prašy
mą paliuosuoti sūnų, vaikų tė
vą, iš kariškos tarnybos.

Blanche Stankus, 43 metų 
amžiaus, gyvenusi 67 Hudson 
Ave., Brooklyn, N. Y., mirė ge
gužės 30-tą, Cumberland ligo
ninėje. Bus palaidota birželio 
3-čią, 10 vai. ryte, Šv. Jono 
kapinėse. Pašarvota namie. 
Paliko nuliūdime vyrą George, 
du sūnus, Justinas U. S. Lai
vyne, ir Edward, ir dukterį 
Mrs. Albina Simonetti.

Amerikos Jaunimo už De
mokratiją studentų divizija 
praveda balsavimus tarp kole
gijų studentų, patyrimui, kaip 
studentai balsuotų rinkimuose 
prezidento.

Balsavimuose, viena diena, 
buvo apklausta Miesto Kolegi
jos 1,268 studentai iš užsire
gistravusių toj kolegijoj moky
tis 2,690. Pasekmės buvo to
kios :

Rooseveltą pasirinko 1,062
Dewey
Wallace
Willkie
MacArthur

Už kitus balsų 
Stassen 4, Bricker

kariauti ir mirti už savo kraš
tą, bet per jauni balsuoti, nes 
numanoma, kad jie balsuotų 
pažangiai — pirmoje vietoje 
balsuotų už Rooseveltą.

Rooseveltą
tik taip sau 
simas jiems 
sekamai:

“Kurį jūs
karnų J. V.
ris, jūsų manymu, 
pasidarbuos

jie pasirinko ne 
“iš akies.” Klau- 
buvo pastatytas

pasirinktumėt se- 
prezidentu ir ku- 

geriausiai 
karui laimėti, 

įsteigti pastovią taiką ir už
tikrinti demokratiją ir ekono
minį saugumą visiems ameri
kiečiams?”

Robert Yesmontas, 55 metų 
amžiaus, gyvenęs 52 Hudson 
Ave., Brooklyn, N. Y., mirė 
Kings County ligoninėje, gegu
žės 29-tą. Bus palaidotas bir
želio 1-mą, šv. Jono kapinėse. 
Pašarvotas 91-44 90th St., 
Woodhaven, N. Y. Paliko nu
liūdime žmoną Anna, sūnų 
Broney, dukterį Mrs. Antoni
na Genevich, brolį Antaną 
Yesmontą, ir dvi seseris, Mrs. 
Sophie Gedutis, ir Mrs. Stasi 
Garbacauskas, abidvi Massa
chusetts valstijoj.

Alexander Zabilowicz, 69 
metų amžiaus, gyvenęs 1249 
E. 35 St., Brooklyn, mirė Kings 
County 
.tą. Bus 
ra, 10 
Trinity
pas graborių J. Garšvą, 231 
Bedford Ave. 
me 4 dukteris

Lai d otų vi ų 
naši graborius
Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

ligoninėj, gegužės 29- 
palaidotas birželio 2- 
val. ryte, M,ost Holy 
kapinėse. Pašarvotas

Paliko nuliūdi- 
ir 7 anūkus, 
apeigomis rūpi- 
J. Garšva, 231

Tommy Florimo, 15 metų, 
prigėrė bandydamas gelbėti 
Cook’s Pond, Yonkers, įkritu
sį savo draugą Frank Gattuso, 
14 m., kuris taipgi prigėrė.

64 
33 
19

8 
paduota:

5, Claire
Luce 1. Kiti 59 studentai sakė
si nenusistatę, už ką jie bal
suotų.

Reiškia, studentų didžiuma, 
kaip ir kariai, jeigu turėtų tei
sę balsuoti, pasirinktų Roose
veltą. Aišku, dėl ko reakcinin
kai deda pastangas nei vienų 
nei kitų neprileisti prie balsa
vimo. Daugelis studentų yra 
jaunesni 21 m. — ne per jauni

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
•teiėius su naujausiais {taisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: 9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

Petro Cibulskio sveikata pa
mažu taisosi, kai kurios buvu
sios mažiau gilios žaizdos jau 
užgyjančios, ataugusios sunai
kinto kūno dalys pasidengian
čios nauja oda ir senoji ap
karpoma. Bet Petras vis dar 
tebėra silpnas, taipgi tebeturi 
dar labai daug skausmų. Fak- 
tinai, didžiausius skausmus jis 
pradėjo jausti į kelintą savai
tę, kadangi nuo pirmųjų skaus
mų, peri ištisas savaites, jį 
saugojo jausmą primarman
čiais vaistais, nes be to nebū
tų išlikęs.

Petrui porą sykių įleista 
kraujo. Vienas suleidimas pus- 
kvortės kraujo ėmęs apie porą 
valandų laiko, suspirgėjusios ir 
aptinusios gyslos taip buvo 
rambios, kraujo pumpuotoja- 
širdis silpna.

Dabartinis Petro silpnumas 
paeinąs jau ne tiek daug nuo 
žaizdų sudaromų kūne nuo
dų, kiek nuo pasniko — labai 
mažai ko teduoda valgyti, kad 
palaikyti temperatūrą ir krau
jo spaudimą tik tam tikroje 
veikmėje. Ligoninėje, sakoma, 
turėsiąs pabūti dar keletą sa
vaičių. Randasi Swedish Hos
pital, Bedford * Ave. ir Dean 
St. D.

Atminimu Dienos tradicinia
me parade, ant Riverside Dri
ve, New Yorke, pereitą antra
dienį, maršavo apie 25,000 
įvairių karų veteranų, įskai
tant ir šio antrojo pasaulinio
karo. Tūkstančiai žmonių buvo ,,, 

• • i 4- 4.- „„u I tikėtasisusirinkę tėmyti parado.
Pirmu kartu nuo įsteigimo 

dienos, 1868 metais, šia- 
parade nebuvo nei vieno 
dienos steigėjų, originališ- 
GAR (Grand Army of the

tojų. Desėtkai vaikų buvo mi
niose atitrūkę nuo tėvų, bet 
visi surasta. x

Važinėjimas užmiestin ir iš 
užmiesčio atvykstančių skai
čiai buvę didesni už pernykš
čius, bet ne tiek didesni, kiek 
_____ i iš anksto. Daugelyje 
šapų nepertrauktas darbas su
laikęs nuo važinėjimo toliau.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINĖ) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

L1TUANICA 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 EVergreea 4-9612

Ei

LAISVES
PIKNIKAS

Įvyks

Liepos 2 July
Bus laikomas

KLAŠCIAUS
CLINTON

PARK
Betts & Maspeth Avės.
MASPETH, L. L, N. Y.

LIETUVIAI KVIEČIAMI
SIGMUND BOMBERG, garsus 
kompozitorius, kviečia jus, kaip 
savo svečią, pamatyt

gražiausią jo operetę—

The NEW MOON
DAININKŲ 

8u 100 VAIDINTOJŲ MUZIKŲ 
ir pasauliniai garsiomia žvaigždėmis

Didžiausias ir margiausias vaidinimas— 
vertas $10 už tikietą — bet mes turime 
1500 puikių rezervuotų vietų už po a 75c 
Jūs atsiminsite Aį vaidinimų (ne judį), 

kol tik gyvi būsite!
N.Y. CITY CENTER, 181 W. 55 St. 

MAYOR LA GUARDIA, President

tos 
me 
tos 
k U
Republic) dalyvių.

Brooklyniečiai maršuotojai 
dar turėjo savo eilėse vieną iš 
tų pirmiausių veteranų, Daniel 
Harris, 98 metų, kuris važiavo 
automobiliuje, priešakyje pa
rado iš apie 10,000 maršuoto- 
jų. .Harris tikrino, jog jis 
“jaučiasi puikiai.0

Queens šimtametis vetera
nas Ringold W. Carman tė- 
mijo to apskričio paradą pro 
savo namų langą, Flushinge. 
Antri metai, kai paradas pa
suka pro jo namus, kad senu
kas, nebegalėdamas parade 
dalyvauti, galėtų jį matyti.

Newyorkiškio parado tėmy- 
tojų eilėse buvo majoras La
Guardia ir lt. gen. Drum. Kal
bėdamas maršuotojams, majo
ras ragino darbuotis už tokią 
taiką, kuri suvaldytų grobikiš
kų, polinkių žmones nuo pra
dėjimo karų ateityje.

Šventės Proga ir 
Pasilinksminta

Orui pasitaikius gražiam, 
temperatūrai siekiant 80 laips
nių, Coney Islandas irgi paju
to šventę, ten susirinko apie 
750,000, rekordinis skaičius 
tai dienai.

Rockaway pajūryje būta 
net pusantro milįono svieto. 
Kiti pajūrio rezortai irgi turė
ję rekordinius skaičius itmky-

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergrcen 4-8864

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR
NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 

DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST

Prie R.K.O. Republic Teatro

14950

ooiti 
EDISON

Lj|

1. S50.00
L

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

|Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
' *71 ’ |Qji STANLEY MISIŪNAS

/ H z^ll SAVININKAS

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas —

M ĖDIKĄ LIS IŠTYRIMAS |2.

DR. ZINS J - -
110 East 16th St., N. Y. Arti Union Square
Kasdien 9 A. M. - 7 P. M. Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.

f U..

n ta i

or tv*6
ai I***1’

17
137*0 $20.00

TAIPGI PUIKUS PASIRINKIMAS DOVANŲ: 
Dirmavonem ★ Motinos Dienai ★ Mokyklos Baigimo ★ 

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone STagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.




