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šie krislai rašomi antradie
nio ryte. Tai istorinis rytas. 
Svarbiausias rytas visoje žmo
nijos istorijoje. Šį rytą prasi
dėjo Europos laisvinimas, 
ba Talkininkų “invazija.”

Laukėme šios istorinės

Darbo Žmonių 
Dienraštis ■

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Sekama Stotis: Berlynas. 
Mūsų Tiesa, Mūsų Jėga. 
Tiems, Kurie Verkia. 
Išbandymas Žmonių Valios. 
Kelias Ilgas ir Sunkus.
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va
landos. šimtus sykių buvo per-1 
mąstyta: Kaip bus? Kaip at
rodys? Kaip jausis? Ką rašy
sime? Bet dabar, kai ta va
landa išmušė, atrodo, visi tie 
mūsų jausmai, laukimai ir 
troškimai taip nesvarbūs, taip 
menki, palyginus su pasiauko
jimu tų jaunuolių, kurie šioje | 
pat valandoje ten toli keliasi , 
į Prancūziją, kaujasi su mirti
nuoju priešu!

Atrodo, jog žodžiai nebetu
ri jokios svarbos: anų kovūnų 
darbai — viskas. Viskas be 
jokio perdėjimo. Jie savo 
krauju rašo istoriją. Jie savo 
ginklais lemia žmonijos ateitį! 

Jų ten daug, jų milionai. 
Jie ant vandens, jie ant že
mės, jie ore; jie. prie šautuvų, 
prie kanuolių, prie granatų, 
apkasuose, laivuose, lėktuvuo
se! Mūsų sūnūs, mūsų broliai, 
mūsų giminės, mūsų pažįsta
mi !

Vakar paėmėme Romą, 
šiandien išsikėlėme Prancūzi
joje. Roma buvo fašizmo lop
šys. Bet Berlynas jau seniai 
buvo virtęs fašizmo tvirtove 
ir šaltiniu.

Roma jau mūsų rankose. 
Berlynas sekama stotis. Bet jis 
dar toli. Kelias į Berlyną dar 
ilgas. Kelionė į B'erlyhą ims 
laiko — gal savaites, gal mė
nesius.

Kelionė
nemažai aukų 
mo. 
gų. 
tik 
ne
prieš galą, 
laikysis.

bus sunki. Reikės 
ir pasiaukoji- 

Reikės milžiniškų pastan- 
Nes hitlerinis bestija tėra

mirtinai. Desperacijoje, 
jis dar pasiučiau

Bet mūsų pusėje tiesa ir mū
sų pusėje jėga. Mūsų jėga vir
šija priešo jėgą — mūsų ka- 
nuolės, mūsų šautuvai, mūsų 
lėktuvai, mūsų laivai, paga
liau mūsų armijos viršija Hit
lerio ginklus ir armijas.

Mes laimėsime — mūsų lai
mėjimas bus laimėjimas visos 
žmonijos. Mūsų kovūnai — ko
vūnai iš vakarų ir rytų — pa
sieks Berlyną.

Bet jau pasigirsta balsai pa
sigalėjimo — pasigailėjimo 
baisiajam priešui. Iš vienos 
pusės popiežius, iš kitos pusės 
Norman Thomas, Amerikos so
cialistų lyderis, jau prašo to 
priešo pasigailėti. Ragina su
laikyti ginklą nuo to priešo 
galvos, nenuleisti to ginklo ir 
nepribaigti to priešo. Siūlo 
taiką be pergalės — taiką su
sitarimo keliu.

Tai balsas, kurio niekam ne
reikia klausyti. Tai balsas, ku
ris lemia mirtį ir pražūtį. Jo 
neklausys mūsų kovūnai apka
suose, prie kanuolių ir šautu
vų, lėktuvuose ir laivuose. Jo 
neklausys Jungtinių Tautų, va
dovybė.

Ši valanda yra valanda iš
bandymo ne tik Amerikos, 
Anglijos, Sovietų Sąjungos ir 
kitų laisvų žmonių valios. Ji 
yra juo labiau valanda išban
dymo Europos pavergtųjų 
žmonių.

FTancūzai, belgai, holandai, 
norvegai, lietuviai, latviai, len
kai ir kiti pavergti ir parblokš
ti žmonės, tiek iškentę po hit-

(Tąsa 5-me pusi.)

LIETUVIAI, PASK( ĮLIN
KIME DĖDEI ŠAMUI 5 
MILIONUS DOLERIŲ!

Atsišaukimas i Visus Lietuvių Literatūros Draugijos Narius 
Ir i Visus Kitus Patriotingus Lietuvius!

Broliai ir seserys!
Seniai ruošta ir laukta valanda jau išmušė; prasidėjo 

išlaisvinimas Europos iš nacių vergijos! Jau eina spren
džiamieji mūšiai. Mūsų didvyriška armija jau Europos 
kontinente!

Mūsų ryžtas: aukosime viską greičiausiam laimėjimui 
pergalės. Mūsų drąsūs sūnūs atlieka savo pareigas fron
tuose. Mes atlikime savo pareigas!

Musę vyriausybė kreipiasi į mus naujos paskolos. Tai 
bus Penktoji Karinė Paskola. Tai Europos laisvinimo pa
skola ! Vajus jau prasideda.

Pirkite karo bonus! Skolinkime Dėdei Šamui savo pi
nigus! Savo patriotizmą, savo meilę mūsų kraštui paro
dykime darbais.

Lietuvių Literatūros Draugijos Centralinis Komite
tas kreipiasi j visus Draugijos narius ir į visus nuošir
džius, patriotingus lietuvius. Lai nebūna nei vieno, ku
ri neišgirstų šio mūsų vyriausybės prašymo.

Mes galime ir privalome nupirkti šios Penktosios Ka
rinės Paskolos bonų penkių milionų dolerių vertės!

Mūsų šūkis lai būna: PASKOLINSIME DĖDEI ŠA
MUI PENKIUS MILIONUS DOLERIŲ!

Lai mūsų ginkluotos jėgos turės kiekvienam mūšyje: 
dešimts kanuolių prieš Hitlerio vieną kanuolę; dešimts 
šautuvų prieš Hitlerio vieną šautuvą; dešimts lėktuvų 
prieš Hitlerio vieną lėktuvą!

Lai gyvuoja mūsų ginkluotosios jėgos!
Lai gyvuoja Jungtinės Tautos!
Lai gyvuoja pergalė!

L. L. D. CENTRALINIS KOMITETAS
A. Bimba, pirmininkas
D. M. šoloinskas, sekretorius 
Eva Mizarienė, iždininkė.

KOMUNISTŲ SĄJUNGOS VA
DAS SAUKIA VIENYBĖN IR 

DARBAN DEL PERGALES

Ties Jassy Sovietai Su
naikino 333 Nacių Tan

kus, 355 Lėktuvus
London, birž. 7. — Jassy 

srityje, Rumunijoje, sovieti
nės jėgos per diena sunai
kino bei iš veikimo išmušė 
49 vokiečių tankus ir nušo
vė 42 jų lėktuvus; o per sa
vaitę sudaužė 333 
tankus ir sunaikino 
/lėktuvus.

Pirmadienio naktį
tiniai lakūnai bombardavo 
karinius vokiečių trauki
nius, sandėlius ir įvairius 
pastatus Jassy mieste ir a- 
pylinkėj; sukėlė 90 gaisrų 
ir smarkių sprogimų.

nacių
355 jų

sovie-

New York. — Politinės 
Komunistų Sąjungos pirmi
ninkas, Earl Browder atsi
šaukė į amerikiečius, kad 
visomis jėgomis ir su di
džiausia tautine vienybe 
remtų didįjį žygį, kurį A- 
merikos ir Anglijos kariuo
menė pradėjo prieš nacius 
Vakarinėje Europoje. Atsi
šaukimas, be kitko, sako:

“Kiekvienas Amerikos pa
triotas laukė šio sprendžia
mojo momento žmonijos is
torijoje. Mes žinome, jog 
pryšakyje tebestovi daug 
mylių karčios kovos.

“Kaip greitai pergalė bus 
laimėta, tatai priklauso nuo 
visuotinės sutartinos kovos 
drąsiųjų mūsų talkininkų, 
Amerikos - Sovietų - Angli-

(Tąsa 5-me pusi.)

Šluoja Nącius Atgal 
70 Mylių Ilgio Fron

tu Italijoje
Neapolis, birž. 7. — Ame

rikiečiai ir anglai nubloškė 
vokiečius iki 10 mylių atgal 
į šiaurius, vakarus ir rytus 
nuo savo užimtos Romos. 
Prancūzai - morokkiečiai 
atėmė iš nacių Tivoli gele
žinkelių mazgų, 16 mylių į 
rytus nuo Romos.

Penktosios armijos ang
lai paėmė nelaisvėn dar 2,- 
000 vokiečių, prie Tibro Li
pęs įplaukimo į Tyrrhenian 
Jūra, 15 mylių į pietų vaka-

TALKININKAI ĮSIVERŽĖ Į SVARBŲ 
FRANCUOS GELŽKELIŲ MAZGĄ;

PERKIRTO STRATEGINĮ PLENTĄ
6,000 Talkininką Laivu Sutelkta Įsiveržti j Cherbourg • _
Pussali; Talkininku Smarkuoliai Ardo Nacių Užnugarę I švedų” korespondentai iš 

Berlyno rašo, kad įsiverži
mo frontas yra jau daugiau 
kaip 200 mylių ilgio, nuo 
Calais uosto iki Anglijos 
Kanalo saliukių.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Anglija, birž. 7. — Per 
kelias valandas nuo įsiverži
mo pradžios, amerikiečiai, 
kanadiečiai ir anglai šiauri
nėje Francijoje prasigrūmė 
į gatves stambaus Caen 
miesto, geležinkelių ir plen
tų mazgo.

Talkininkų radijas, šiuos 
žodžius berašant, praneša, 
jog tebeverda nuožmi kova

mi, talkininkų kovūnai, bris
dami per vandenį ir dumblų 
iki juosmens, praskynė sau 
kelia krantan pro įvairias j 
povandenines skerspaines, | 
pastatytas iš cemento-kon- 1 
kryto ir medžio su pritaisy-1 
tomis prie jų minomis.
Talkininkai Užėmę Vokie

čių Orlaivių Stovyklą
Vokiečiai, be patvirtini- ■

NAUJAUSIOS 
KARO ŽINIOS

t

rus nuo Romos. Taigi vien gaen gatvėse. Mūšiuose da- ' ~~ r i"..... i
si amerikiečių ir anglų ar- |j £ ir anglu-amerikie- |mo_is talkininkų puses, pra- 
-------------------------------------------------„„ j 4-^niroi " inese, kad anglai - amerikie-mija per dabartinį ofensyva 
Italijoj suėmė daugiau kaip 
18,000 naciii kareivių ir ofi- 
cierių.

Amerikos ir Anglijos ko- 
ivūnai, persigrūmę į šiauri
niai - vakarinį Tibro upės 
šoną tarp Romos ir jūros, 
stumia nacius vis tolyn at-

Bendrai talkininkai šluo
ja priešus atgal visu 70 my
lių ilgio frontu. Anglų-ame
rikiečių lakūnai nuolat pila 
ugnį į besitraukiančius hit
lerininkus ir per dvi dienas 
sunaikino bei iš veikimo iš
mušė 1,500 vokiečių trokų.

Romoj talkininkai atrado 
visai sveikus vienuolika iš 
keturiolikos didesnių tiltų 
per Tibro upę. Vokiečiai bu
vo padarę pasiruošimus su
sprogdinti tiltus, bet nesu
spėjo.

Sovietai po Dienos Kitos 
Galingai Smogs Naciam

London, birž. 7. —Ame
rikiečių ir anglų karininkai 
Londone lemia, kad Raudo
noji Armija per 24 iki 48 va
landų pradės nauja galingų 
ofensyva, kaip rašo United 
Press. Tai bus pagal Tehe
rano sutartį, jog anglam- 
amerikiečiam įsiveržus į 
Vakarų Europą, Sovietai 
sutartinai smogs priešams 
iš rytų pusės.

Jugoslavų partizanai 
kariavo 6 miestus.

Dviejose vietose anglai 
šiaur. Francijoj prasigrūmė 
toliau pirmyn negu buvo 
planuota.

ATAKUOJA NACIUS
TIES CHERBOURGU

London, birž. 7. — Dar 
tūkstančiai amerikiečių-an-čiu tankai. iv. .• v. - j-t , , n

Ančiai naskelhė kad tai- clal uzeme lektuvlJ stovyklą kininkai Caen srityje prlsi-1 tarP 9alais ir Boulogne uo- glų kariuomenes perkėlė 
veržė jau 13 myliu pirmyn j j siauriniai - rytiniame 
pietus nuo jūros kranto. Į FranciJ0S Pajūryje.
Pats Caen stovi už 9 mylių i . “Gariniai Kazokai”
ii pusės nuo to kianto. ■ Iš Stockholmo, Švedijos [būrjlls anglų-amerikiečių į 

Bei lynas sako, kad ang- jsostamiesčio, pranešama, Normandy-Cherbourg pus- 
arašiutis- kad, girdi, cariniai rusų sali, šiaurvakariniame Fran-

• ant kazokai “savanoriai”, po vo- ,cijos kampe. Jie smarkiai

iš Anglijos prieš nacius 
Francijoj.

Talkininkų transporto 
lėktuvai Įgabeno didelius

lai - amerikiečiai par 
tai % užėmė pozicijas 
svarbiausio plento pajūri
niame ruože tarp Norman
dy pussalio vakarinėje fron
to dalyje ir Caretan ir Ba- 
yeux miestų, į rytus.
Amerikiečiai - Anglai Nu

galėjo Visas Kliūtis.
Anglų generolo Bernardo 

Montgomery komanduoja-

PREZIDENTO MALDA DĖL 
TALKININKŲ PERGALĖS— 

TIKSLO PAREIŠKIMAS

kiečių komanda, atakavo a-; puola nacius ties Cherbour* 
merikiečius parašiutistus ir' g0 uostu.
kd naciai veikia žemės tor-. Berlyno radijas sakė, kad 
pėdomis, kaipo “slaptuoju” talkininkai ten užėmė pa
savo pabūklu. jūrio pozicijas 50 mylių il-

Sakoma, kad talkininkų Į S™ Ihnjoj.
kariuomenė jau pasiekus i _ Negrįžo 12 talkininkų 
Rouen priemiesčius. Ro- lėktuvų ir sklandytuvų, 
uen yra penkių geležinkeliu! ;London, birz. 7. — Talki

ninkų komanda pranešė, jog 
ir šiandien jie gana gerai 
pažygiavo pirmyn šiaurinė
je Francijoj e.

Sovietų spauda sveikina 
2-jo fronto žygius.

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas parašė malda, 
kuria skaitė į radijų vėlai 
antradienio vakare, ta pa
čia diena, kada amerikiečiai 
ir anglai po vidunakčio įsi
veržė Francijon. Jis kvietė 
draugus amerikiečius kartu 
su juo melsti stiprybės. Sa
vo maldoj prezidentas, tarp 
kitko, sakė:

“Mūsų sūnus, mūsų tau
tos pasididžiavimas, šian
dien pradėjo galingų žygį. 
Jie kovoja, kad išlaikytų 
mūsų Respublika, mūsų re
ligijų ir mūsų civilizacijų ir 
kad išlaisvintų kankinamų
jų žmonija. Kelias bus ilgas 
ir kietas. Priešas tebėra 
stiprus. Jis gali nublokšt 
mūsų jėgas atgal. Gal mes 
neturėsime staigaus pasise-

kimo, bet mes vėl ir vėl grį- j 
Šime.

“Kovodami jie (mūsų sū
nūs) netrokšta užkariavi
mų. Jie kovoja, kad padary
ti] galų užkariavimams. Jie! 
kovoja dėlei išlaisvinimo. * 
Jie kovoja už teisybę ir už I 
pakanta ir už gerųjų valių' 
tarp Tavo žmonių... Padėk 
mums nugalėti plėšrumo a-i 
paštalus, pilnus įžeidžiau-1 
čiojo pasipūtimo ir nieki-1 
nančius visas kitas tautas.”

Amerikiečiai iš Sovietų 
Vėl Bombardavo Na

cius Rumunijoje

GANDAI APIE ĮSIVERŽI
MĄ GRAIKIJON

Ankara, Turkija. — Pas
klido gandai, kad talkinin
kų kariuomenė įsiveržė į 
pietinę Graikijos dalį. Bet 
nėra jokios oficialės žinios 
apie tai.

Amerikiečių Baze Sovie
tuose. — Didelis skaičius 
Amerikos bombanešių, pa
kilę iš savo stovyklos Sovie
tų Sųjungoj, pleškino vokie
čių lėktuvų aikštes Galati 
srityj ir to miesto prieplau
ka, Rumunijoj. Lėkdami 
ten ir grįždami, jie taip pat 
bombardavo priešų geležin
kelius ir kitus taikinius.

Kad nukreipt nacių lėk
tuvus nuo Amerikos bomba
nešių, tai Sovietų lakūnai 
atakavo kitus vokiečių 
punktus.

Pagal Teherano Planą, Naciai Antruoju Frontu Atakuojami, Sako Prez. Rooseveltas
Washington. — Po try

likos valandų nuo anglų- 
amerikiečių į s i v e r ž imo 
Francijon, prez. Roosevel
tas sakė laikraščių reporte
riams, kad viskas eina taip, 
kaip buvo planuota, ir kad 
jis pasitenkinęs talkininkų 
pasisekimais.

Maži Nuostoliai
Prezidentas pranešė, jog 

bedarant įsiveržimų žuvo

tik du nedideli kariniai A- 
merikos laivai - naikintu
vai, vienas kelius krantan 
tankus laivas ir viena įsi
veržimo valtis. Amerikie
čiai nustojo tiktai apie 1 
nuošimtį savo lėktuvų, gy- 
nusių įsiveržimo jėgas.
Teherane buvo nuspręstas 

Įsiveržimas
Prez. Rooseveltas atiden

gė laikraščių atstovams se-

Besiveržiant Francijon, Amerikiečiai Mažai Tenukentėjo, 
Kaip Pranešė Rooseveltas; Viskas Vyksta Pagal Planą

kamus faktus, kas liečia įsi
veržimo laikų:

Teherano konferencijoje 
tarp prez., Roosevelto, So
vietų premjero Stalino ir 
Anglijos ministerio pirmi
ninko Churchillo pernai 
gruodžio mėnesį buvo nu
tarta dury t įsiveržimas Va-

karų Europon gegužėje ar
ba birželio mėnesio pradžio
je šiemet.

Generolui Eisenhoweriui 
buvo palikta spręsti, kurių 
dienų ir kurion vieton įsi
verš amerikiečiai ir anglai.

Po Teherano konferenci
jos, maršalas Stalinas buvo

supažindintas su įsiveržimo žimo žygis dar neužbaigtas; 
planu ir jis pilnai tuomi pa
sitenkino.

Prez. Rooseveltas sakė, 
jog prieš metus antrasis 
frontas būtų buvęs negali
mas, nes tada dar nebuvę 
sutelkta gana kariuomenės 
ir pabūklų.

Prezidentas pridūrė, jog 
karas toli-gražu nebaigia
mas; net dabartinis įsiver-

taigi neturime iš anksto 
perdaug džiaugtis, tartum 
jau laimėtu karu.

Jis pripažino, jog įsiver- . 
žimo pradžia buvo skirta 24 
valandom anksčiau, bet dėl 
blogo oro atidėta vienai pa
rai. : ..

Vienintelis prezidento no
ras dabar yra šimtaprocen
tiniai laimėti karų.

v <v»’ ‘J’•’•f,i /♦’•y’/r. v•;>< ’ iry 1 vv**; •■.■■••y--
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vietoje jis bus atidarytas, bet žinojome, 
kad jis bus atidarytas. Nes jeigu antra
sis frontas nebūtų buvęs atidarytas, jei
gu Teherano nutarimai nebūtų vykdomi 
gyveniman, tuomet pasaulyj būtų užvieš
patavęs chaosas, lemiąs nesantaiką, le
miąs paniką ir suirutę visam pasauliui.

Mes gi buvome ir esame giliai įsitiki
nę, kad nei Rooseveltas nei Hull’as, nei 
Stalinas nei Molotovas, nei Churchillas 
nei Edenas, kurie buvo svarbiuosiuose 
pasitarimuose Maskvoje ir Teherane, ne
nori matyti pasaulį suirutėje, chaose, 
bet nori matyti jį išlaisvintą ir gyvenan
tį taikoje.

BE KAS KA RAŠO IR SAKO M
rinti pasaulio žmones. Bet

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Laimime ir Laimėsime!
Lauktoji per apie du metu diena, pa

galiau, atėjo. 'Mūsų kariuomenės išlipo 
Vakarų Europos sausžemyj, Vakarų 
Franci jo j.

Antrasis frontas, kurio milijonai žmo
nių pageidavo ir dėl kurio atidarymo 
tiek daug reikalavimų - raginimų buvo 
■pareikšta, atidarytas.

Birželio 6-toji diena įėjo į istoriją, kai
po didžiųjų ir labiausiai komplikuotų- 
sudėtingų veiksmų pradžios diena.

Kiekvienas, reikalavęs antrojo fronto 
atidarymo, kiekvienas, troškęs tą dieną 
juo greičiau pamatyti, be abejo, suprato, 
kad antrojo fronto atidarymas yra susi
jęs su labai daug komplikacijų, painiavų, 
sunkenybių. Tačiau, kiekvienas ir kiek
viena buvo giliai įsitikinęs, kad, antrąjį 
frontą atidarius, mes laimėsime, — mes 
turime laimėti, kitaip niekas negali nei 
mąstyti nei sakyti!

Mūsų laikraštis yra vienas tų, kurie 
nuolat kėlė antrojo fronto atidarymo 
klausimą ir reikalą. Tatai darydami, mes 
troškome, kaip ir dabar trokštame, kad, 
atidarius antrąjį frontą, Hitleris ir jo 
gengsteriai būtų koncentruotai ir kogrei- 
čiausiai amžiams pakloti, kad jie dau
giau neatsikeltų, kad jie negalėtų dau
giau sukurti naujo pasaulinio gaisro, ko
kį matome dabar.

Mes buvome ir esame giliai įsitikinę, 
kad, sykį pradėjus veiksmus Vakarų Eu
ropoje, Hitlerio gengsteriai ilgai laikytis 
negalės. Jie bus mušami, jie bus naiki
nami iš Vakarų, Rytų, Pietų ir gal net 
šiaurių.

Mes esame tie žmonės, kurie turime 
labai gilų pasitikėjimą Jungtinių Tautų 
galybe, kuri yra milžiniška, kuri yra to
kia, kokios pasaulis nėra matęs. Jokia 
stiprybė, jokia galybė, jokia kita pajėga 
prieš Jungtines Tautas negalės atsilaiky
ti šiandien!

Praeitų metų pabaigoje Teherane buvo 
padarytas pareiškimas, kurio dalis čia 

’dabar pravartu pacituoti:
“...Mes reiškiame savo pasirįžimą, kad 

mūsų atstovaujamieji kraštai veiks iš
vien kare ir taikoje, kuri seks po karo... 
Mes trauksime į bendradarbiavimą ir 
veiklų darbą visas tautas, dideles ir ma
žas, kurių žmonės širdyje ir mintyje yra 
pasiaukoję, kaip mūsų pačių atstovauja
mieji žmonės, pašalinimui tironijos ir 
vergijos, priespaudos ir neapykantos... 
Jokia pasaulyj jėga nepastos mums ke
lio sunaikinti vokiečių ‘armijas sausže- 
myj, jų submarinus jūroje ir jū karinius 
fabrikus iš oro... Išeidami iš šitų drau
giškų pasitarimų, su pasitikėjimu mes 
žvelgiame į tą dieną, kai visi pasaulio 
žmonės fcalės laisvai gyventi, neliečiami 
tironų, — gyventi pagal įvairius savo 
troškimus ir pagal savo sąžines...”

Šitaip pasakė trys didžiųjų Jungtinių 
Tautų vadai, Rooseveltas, Stalinas ir 
Churchillas.

Teheranas — mums šiandien yrą ir 
privalo būti rodyklė į karo laimėjimą ir 
pasauliui pastovios taikos užtikrinimą.

Mes esame vieni tų žmonių, kurie Te
herano pareiškimu labai tiki, kurie dėl 
tame pareiškime patiektų minčių prave
damo gyveniman dirba, kurie sielojasi, 
prakaituoja tam, kad juo daugiau žmo
nių būtų patraukta Teherano konferen
cijos tarimų pusėn.

Teheranas — reiškia Jungtinių Tautų 
vienybę.

Teheranas — reiškia pergalės prieš 
fašizmą laimėjimą.

Teheranas— reiškia pastoviosios žmo
nijai taikos užtikrinimą.

Mes žinojome (ir kiekveinas, kuris tik 
norėjo, tą galėjo žinoti), kad Teherane 
buvo nutarta atidaryti antrasis frontas.

Pirmosios apie invaziją Europon ži
nios gražiai nustelbė kiekvieną laisvės ir 
taikos trokštantį žmogų Amerikoje.

Bet žygis tokis didelis, su tokiu apė- 
miu, kad dar ir šiandien (šitie žodžiai 
rašomi jau po keliolikos valandų, kai 
invazija buvo pradėta) sunku pilnai su
vokti, sunku sužinoti smulkmenas, sun
ku viską į daiktą suvesti ir padaryti vie
ną bendrą to milžiniško žygio paveiks
lą. To padaryti, beje, šiandien niekas ne
gali,—net ir didžiausias genijus rašyto
jas.

Svarbu, kad antrasis frontas atidary
tas. Svarbu, kad didysis istorinis žygis 
Vakarų Franci joje pradėtas. Svarbu, 
kad mūsų kariai, išlavinti pagal naujau
sią mokslą, apginkluoti paskiausių išra
dimų ginklais, skina kelią linkui Pary
žiaus, o tai reiškia: linkui Berlyno! 

• • •
Jau šiandien tūli žmonės spekuliuoja, 

bandydami gauti atsakymą į klausimą: 
Kurie Berlyną pasieks anksčiau — rau
donarmiečiai ar jų talkininkai iš vaka
rų? Mums rodosi šis klausimas nėra tiek 
svarbus dabar.

Dabar įdomiau yra tas, kaip visi veik
smai vystysis, kaip sinchronizuosis fron
tai.

Diena po dienos, reikia tikėtis, Raudo
noji Armija pradės savo veiksnius Rytų 
fronte.

Kurioje vietoje ji tuos veiksmus pra
dės — kitas klausimas. Kad ji pradės, 
niekas neabejoja.

Tūli mano kad šiemetiniai, t. y., šią 
vasarą Raudonosios Armijos veiksmai 
bus didesni, ryškesni, negu kada nors ji
nai yra juos parodžiusi.

Bet to neužtenka. Raudonoji Armija, 
taipgi Amerikos ir Anglijos armijos turi 
sau talkininkų ir kur kitur. Didvyriško
ji Jugoslavijos liaudis, vadovaujama 
maršalo Tito, pavergtosios Franci jos, 
Graikijos, Hollandijos, Belgijos, Lenki
jos, Norvegijos, Vengrijos, Rumunijos ir 
Bulgarijos žmonės, matysime, parodys 
tokius veiksmus kovoje prieš savo prie
šą, kokių jie nėra parodę.

Italijos liaudis, kuri tik šiomis dieno
mis laimėjo savo sostinę Romą, kurioje 
talkininkų kariuomenė buvo pasitikta su 
raudonomis vėliavomis, dabar parodys 
savo! > . * , •* i -

žodžiu, antrojo fronto pradėjimas Va
karų Europoje sukels milijonus žmonių, 
prispaustų, nualintų, persekiojamų žiau
raus priešo, naciško gengsterio.

Net ir tarybinės Lietuvos respublikos 
žmonės, kaip lygiai ir tarybinių Latvijos 
ir Estijos respublikų žmonės, pradės 
griežtesnius žygius prieš savo ilgaam
žius priešus, vokiškuosius užpuolikus.

Taigi tikėkimės, ir laukime iki šiol dar 
negirdėtų pasireiškimų pasaulio istori
joje.

' ♦ •

Prezidentas Rooseveltas, kalbėdamas 
antrojo fronto pradėjimo išvakariuose 
(pirmadienio vakarą) pabrėžė, jog prie
šas dar vis laikosi, dar jam nugarkaulis 
nėra palaužtas. Jis pabrėžė, kad mes, 
pradėję antrąjį frontą, turėsime nema
žai aukų pakloti mūšio lauke.

Tai suprantama!
Tačiau suprantama ir tas, kad Hitle

riui galas gali būti padarytas dar šiais 
metais.

Prieš veik pusę metų gen. Eisenhowe- 
ris, vyriausias mūsų invazijos jėgų ar
chitektas, pareiškė, jog karas Europoje 
gali būti baigtas šiemet, tik tam' reikia 
įvykinti viena sąlyga: visų Jungtinių 
Tautų žmonės, nepaisant, kur jie yra, 
privalo ištikimai, gerai dirbti, privalo 
pasiaukavusiai remti karines krašto pa
stangas.

Ar mes esame pasirįžę vykinti gyve
niman gen. Eisenhowerio patarimus?

RAGINA MOTERIS STO
TI KARINĖN TARNY

BON
Žymi veikėja ir kovotoja 

Elizabeth Gurley Flynn sa
vo kolumnoje “Daily Wor
ker” (birželio 2 d.) rašo 
apie Amerikos moteris ka-- 
rinėse jėgose. Ji nurodo, 
kad armijai reikalinga 600,- 
000 savanorių moterų į WA 
C (Women’s Army Corps), 
bet gauta tiktai 70,000!

Kodėl toks šaltas Ameri
kos moterų atsiliepimas? 
Ar mūsų moterys didelės 
bailės, ar nenorinčios sun
kios atsakomybės? Ne, at
sako Flynn. Milionai mūsų 
moterų dirba sunkiuose ka
ro pramonės darbuose. Jos 
nepaiso nei pavojaus, nei 
nuovargio. Betgi karinėn 
tarnybon stoja tiktai mažas 
skaičius.

Priežasties reikia jieškoti 
kitur. Flynn mano, kad prie
žastis randasi stokoje su
pratimo, kas yra WAC ir 
kokios yrą pareigos moterų 
ginkluotose jėgose. Neuž
tenkamai propagandos už 
traukimą moterų į ginkluo
tas jėgas. O tuo tarpu A- 
merikos priešai, kurie nori 
mūsų karo pastangoms 
trukdyti, paleido visokius 
gandus apie mūsų unifor
muotas moteris. Tas dau
giausia pakenkė. Jaunos 
merginos bei moterys pra
dėjo abejoti. Gi iš vyriausy
bės pusės. nebuvo reikalin
gai tie gandai atremti.

Mrs. Flynn sako: “Perga-
lč taipgi rymo ant moterų 
— tiek dirbtuvėse, tiek gin
kluotose jėgose. Mes netu
rime su vilti mūsų kovojan
čių vyrų.” Ji ragina jaunas 
moteris nedelsiant stoti į 
WAC arba kitus ginkluo
tų jėgų skyrius.

LABAI IŠMINTINGAS 
PATARIMAS

Chicagos dienraštis Vil
nis smarkiai bara tuos, ku
rie trukdo karo pastangoms 
ir bruka žmonėms antrinin
kės svarbos dalykus. Vilnis 
sako:

Visų ir visiems svarbiau
sias klausimas dabar yra lai
mėti karą. Kiti klausimai yra 
antraeiliai. Tie antraeiliai 
klausimai dėlto reikia padėti 
į šalį bent laikinai ir viską 
daryti dėlei karo pastangų 
didinimo.

Tarp lietuvių yra tokių, 
kurio, vietoj karo pastangų, 
kelia visokius klausimus, bru
ka lietuviams antraeilius ar 
net visai nesvarbius klausi
mus ir tuo būdu pakenkia 
karo pastangoms.

Jie ypatingai tai daro

Taip, mes esame tam pasirįžę. Ameri
kos, Anglijos ir kitų Jungtinių Tautų 
žmonės tam yra pasirįžę.

Už poros - trejeto dienų prasidės

/

dangstydamiesi Lietuvos ne
priklausomybe, kas jiems 
tarnauja paslėpti savo tik
ruosius siekinius.

Jeigu jie tikrai norėtų ka
rą laimėti juo greičiau; jei
gu jie norėtų, kad juo grei
čiau Hitleris ir Japonija bū
tų sumušti, jie pirmon eilėn 
statytų karo pastangas. Bet 
jie to nedaro.

Teisybė, dalis jų nesupran
ta, kad jie kenkia karo pa-j 
stangoms brukdami lietu
viams antraeilius klausimus 
ir tuo būdu atitraukdami j 
juos nuo karo pastangų, bet' 
jų vadovybė tai supranta. Ji! 
gerai tai supranta, bet tiems 
elementams yra daug svar-l 
biau būti Lietuvos valdonais,!

kad ir kam nors kitiems tar
naujant, negu sumušimas 
Hitlerio ir hitlerizmo.

Amerikos lietuviams dėlto 
reikia šalintis nuo tų žmo
nių. Ypač tie, kas turi vaikus 
karo frontuose ir nori, kad 
jie juo greičiau sugrįžtų ka
rą laimėję, privalo nepasi
duoti įtakai tų, kurie bando 
Amerikos lietuvių mintį ir 
veikimą nukreipti kitur nuo 
karo pastangų.

Reikia visur ir visuomet 
laikyti svarbiausiu reikalu 
karo laimėjimą, rėmimą savo 
šalies karo pastangų, atide
dant į šalį kitus klausimus, 
kurie šiuo metu yra antra
eiliai. (Vilnis, birž. 2.)

Rinkimai ir Informacijos Apie Karą
) •

Elmer Davis, Office of War 
Information direktorius, davė 
tokį pareiškimą:

Nors Office of War Infor
mation pirmoje eilėje yra nau
jienų organizacija, visuomenė 
gal būt bus suinteresuota žino
ti, kokios politikos šioji įstaiga 
laikosi, ryšium su prezidento 
rinkimine kampanija.

Mes esame karo agentūra, 
prigrūsta abiejų partijų na
riais ir bepartyviais žmonėmis, 
ir egzistuoja, kad patarnauti 
visuomenės interesams, patei
kiant žinias tiksliai ir ne parti
jų tikslais. Mūsų vidaus šaka 
visiškai nesirūpina politinėmis 
naujienomis; jos vienintelis 
tikslas yra suteikti informaci
jų Amerikos visuomenei apie 
stovį ir progresą karo pastan
gų, karo politikos, veiklos ir 
vyriausybės tikslų.

Mūsų užjūrių šaka atlieka 
tas pačias funkcijas užsieniuo
se ir dėl to turi daugiau ben
drų naujienų agentūros pobū
dį. Jos tikslas nėra teikti ži
nias Amerikos piliečiams užjū-

■ riuose, ar tai militariniams ar 
j civiliams, bet teikti svetimša- 
i liams žinias, kurios patarnaus 
mūsų tikslams, šitie tikslai gi 
yra: priešo valstybėse — pa
laužti priešo gyventojų moralę 
ir tuo trukdyti priešo karo pa
stangoms; priešo užimtuose 
kraštuose — palaikyti išvada
vimo viltį ir tuo stiprinti pasi
priešinimą okupantų priespau
dai; neutraliuose kraštuose — 
įtikinti jų gyventojus apie 
mūsų pergalės būtinumą ir tuo 
laimėti jų moralinį mūsų tiks
lų parėmimą; sąjungininkų 
valstybėse — atremti propa
gandai, kuria priešai siekia iš
skirstyt Jungtines Tautas, su
sti print mūsų sąjungininkų 
pasitikėjimą mumis, paremti 
jų pasiryžimą, ir įkvėpti ge
resnį Jungt. Amerikos Valsti
jų supratimą. . . tą paskutinį
jį tam, kad juo geriau mus 
svetimieji pažins, juo geriau

jie apie mus galvos ir juo pa- 
sekmingesni mes būsime už 
taikos stalo.

Tokie tai yra Amerikos karo 
į informacijos agentūros tikslai, 
nežiūrint, kokia administraci
ja valdo; tie tikslai bus tie pa
tys ir vasario 21 d., 1945 m., 
nežiūrint, kas būtų inaguruo- 
tas prezidentu dieną prieš tai. 
Reiškia, mes sekėme ir seksi
me politiką, kuri buvo nusta
tyta 1943 m., gegužės mSn., su 
pilnu Robert E. Sherwood, Už
jūrių šakos direktoriaus prita
rimu. Šioji deklaracija, kuri 
mano žiniomis dar niekados 
nėra buvus spausdinta, yra se
kanti :

“Mes turime garsinti ir dra
matizuoti kampanijos ir laisvų 
rinkimų faktą, kaipo demons
traciją Amerikos demokratijos, 
kuri laisvai tęsiama viduryj 
karo. Turi būti dedamos visos 
pastangos sudaryti geriausią 
įspūdį apie abu kandidatus, be 
jokio šališkumo; nes vienas ar 
kitas iš jų taps Jungtinių Vals
tijų prezidentu, ir tuomet tai 
bus mūsų pareiga įtikinti pa
saulį apie jo gerą valią, jo 
valstybingumą ir jo išmintį ri
šant komplikuotas šio karo ir 
pokarines problemas.”

Prisilaikant tos politikos, ir 
siekiant aukščiau apibrėžtų 
tikslų, mes tvarkome mūsų už
sienių žinių tarnybą. Ji yra 
kiek tik galima tiksli ir teisin
ga, tačiau jos turinys yra iš 
dalies nustatomas svetimos pu
blikos, kurios dauguma mažai 
domisi Amerikos politikos 
smulkmenomis. Bendrai kal
bant, apie ateinančius rinki
mus jiems terūpi: ar tas, ku
ris bus išrinktas bus apsispren
dęs vesti karą iki galutinos 
pergalės, ir ar pasekmingas 
kandidatas ir laimėjusi parti
ja norės kooperuoti su kito
mis valstybėmis kurioje nors 
bendrų pastangų formoje pa
laikyti taiką vėliau?

Abejais atvejais Karo In
formacijos Įstaiga gali užtik-

Amerikiečiki atstato tiltą Italijoje prie Formia, kurį išsprogdino besitraukdami 
naciai.

penktosios karo paskolos sukėlimo va-
jus. Mes privalome «— kiekvienas ir kiek
viena, didelis ir mažas, jaunas ir senas 
—mestis darban. Patys pirkime bonus ir 
kitiems juės ■.siūlykime.

Sukelkime šią paskolą per pusę nu-
skirtojo laiko; sukeikime ją su kaupu!

Antrasis frontas pradėtas!
Tegyvuoja Jungtinių Tautų vienybė ir 

pergalė dar šiais metais!

koks galimas išrinktasis pre
zidentas nuo bet kurios parti
jos bus pasiruošęs tęsti karą 
iki galutino mūsų priešų su
mušimo; ir didžiulis Kongreso 
Connally ir Fulbrighto rezo
liucijų parėmimas, ir respubli
konų Mackinac’o deklaracija, 
ir administracijos politikos pa
reiškimas įgalina mus apie tą 
antrąjį punktą kalbėti su vi
sišku tikrumu.

Be to, daugelis žinių, ku
rios yra labai svarbios Ame
rikos visuomenei, neturi jokio 
įdomumo užjūriuose. Tai teisy
bė apie daugumą vidaus žinių ; 
nors save valdančios Britų 
Commonwealth, ir neutraliųjų 
Šveicarijos ir Švedijos valstijų 
demokratijos turi didelio inte
reso Amerikos demokratijos 

į veikimui, ir mūsų problemos 
primena jųjų problemas. To
kiais atvejais mūsų štabas in
struktuojamas pranešti tokias 
žinias objektyviai, be jokio ša
liškumo. šiaip mes mažai kal
bame apie vidaus reikalus už
sienių visuomenei. Mes sten
giamės palaikyti balansą tarp 
respublikonų ir demokratų pa
reiškimų, kad duoti pasauliui 
teisingą įspūdį apie abiejų pu
sių principus, bet mes nesirū
piname matematiška lygybe; 
mes sudarome kuo plačiausias 
iškarpas iš abiejų partijų va
dų pareiškimų, ir mes naudo
jame, ką tik randame jų pa
reiškimuose, kas galėtų patar
nauti karo agentūros pastan
goms pakelti susidomėjimą 
mūsų tauta užsieniuose.

Viršuje aprašyta politika 
paskutiniais mėnesiais buvo 
smulkiai nurodyta keliomis di
rektyvomis mūsų Užjūrių ša
kos štabui. Pilnas šių direkty-, 
vų tekstas bus atidengtas mū
sų neužilgo būsimam Atstovų 
Rūmų Appropriations Komite- 

, tui pranešime, kuris bus greit 
j atspausdintas.

OWI.

i San Francisco, Calif,
Gegužės 24 d., 43-11 St. Co

liseum svetainėje, Warehouse 
Union Lokalo No. 6, ILWU 
pirmininkas, Mr. Dick Lynden, 
atidarė susirinkimą. Naujų na
rių įsirašė 58.

Pirmininkas pasakė prakal
bą rezoliucijos dvasioj, kad kol 
bus sumušti hitlerininkai ir ja
ponai, tai neskelbsime streikų, 
kad dabar yra mūsų vyriausia 
pareiga, tai karo laimėjimas, o 
paskui galėsime savo klasi
niais reikalais daugiau rūpin
tis.

Dabar mes turime po 921/2 
centus į valandą, kontraktas 
ant metų, kas yra išdirbęs ne 
mažiau metų, tai gauna 1 sa
vaitę vakacijų su alga, kas 
yra išdirbęs 1,550 valandų, jei
gu suserga, tai už 15 dienų 
gauna algą iš darbdavio.

Susirinkimų laikome du į 
mėnesį — kas antrą ir ketvir
tą seredą. Unijos lokalas yra 
disciplinuotas, jeigu narys ne
atsilanko į susirinkimą, tai tu
ri pasimokėti ŠI pabaudos. 
Todėl susirinkimai yra -skait
lingi, nuo 3,500 iki 5,000 na
rių atsilanko.

Mūsų unija turi Warehouse. 
Mes gauname kiekvieną mė
nesį apie 50 naujų narių, LWU 
turi apie 18,000 narių ir vado
vauja gabus vadas Harry 
Bridges.

Jis pasakė labai karštą kal
bą už karo laimėjimą, už su
mušimą barbarų hitlerininkų 
ir japonų, kad grąžinus pasau
liui ramybę ir suteikus gerą 
tvarką.

Mes laukiame pergalės die
nos, kaip kiekviena motina su- 
gįžtant savo sūnaus. Bet gal ne 
vienas sūnus negalės sugrįžti 
pas savo motinėlę, bet ant jų 
kapo išauš naujas šviesus ry
tojus, užgims naujas pasaulis, 
kuriame daugiau tokių baisių 
dalykų nepasikartos.

Teofilius Latvinas.

Kuomi jūs prisidėjot prie 
parėmimo lietuvių kovūnų, 
esančių lietuviškuose pul
kuose Raudonojoj Armijoj?

i
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UŽ LIETUVOS LAISVĘ
Vyr. Leitenantas Garnys

Kai lietuviški Raudono
sios Armijos daliniai

DIDŽIAI ĮVERTINAMOS AMERIKIEČIŲ LIETUVIU DOVANOS

Pareiga Tėvynei

Netrukus vokiečiai buvo

Garnys sužeistas, bet pir- 
už- masis bėgo į priešą. Nuo jo 

ėmė gynybą prie P kaimo, neatsiliko ir Stainys, virši- 
bataliono vado pavaduoto- la Gavėnavičius, raudonar- 
jas vyr. leitenantas Leonas mietis Šulcas. Paskui juos 
Garnys dieną ir naktį buvo puolė ir kiti, 
sekykloje.

Karinis darbas — tai jo išmušti iš tranšėjų. Senoji 
stichija. Kuo daugiau sun- padėtis vėl atstatyta. Ne- 
kumų, kuo padėtis sudėtin- sentimentalus dalies vadas 
gesnė, tuo Garnys gyvesnis, Į c]rg> vi. Motieka stipriai 
jo orientacija tuomet žai-i apkabino savo kovų draugą 
biškai veikia, nuotaika da- Garnį ir pabučiavo .. . 
rosi pakili, visa jo būtybė’ *

• 1 1 • • Itartum spinduliuoja.
*

1943 m. liepos 5 d. rytas. 
Vos brėkšta, bet vyr. Įeit. 
Garnys jau ant kojų. Jis 
apeina sargybas, patikrina 
ginklus, išnagrinėja sekėjo 
žurnalą, patikrina ar savo 
vietose vadai.

Šį rytą pasigirdo duslus 
bombanešių gaudimas. Ne
trukus giedro dangaus fo
ne pasirodė vokiečių lėktu
vai. Maitvanagių grupė lė
kė tiesiai į mūsų gynybas. 
Pasipylė priešo bombos ir 
sviediniai.

Šitoj pragariškoj ugnyje 
Garnys nei valandėlei nesu
mišo. Jis nesudrebėjo, kai 
pradėjo šliaužti vokiečių 
tankų voros. Pamušus pir
mąjį tanką, kiti ėmė slinkti 
atgal. Bet jiems nepavyko 
išsinešdinti. Leit. 
įsakymu pasipila 
prieštankinė ugnis ir su
naikina dar keletą vokiečių 
tankų.

Priešo pėstininkai atkak
liai smelkiasi pirmyn.

Vokiečių automatininkai 
prilenda arti vyr. Įeit. Gar
nio sekyklos. Gręsia apsupi
mas. Nuo sekyklos, kur yra 
Garnys, iki kitos tranšėjos 
apie 20 metrų. Garnys iššo
ko iš savo sekyklos į gryną 
lauką ir šuoliu norėjo per
šokti į gretimą tranšėją. 
Bet pusiaukelyje sužeidė jį 
priešo kulka.

Jį gulintį ėmė supti prie
šo automatininkai. Netoli 
būdami jie aiškiai matė, 
kad čia ne eilinis kovotojas. 
Garnys atsuko į juos savo 
automatą ir norėjo paleisti 
keletą serijų, bet pasigirdo 
tik vienas šūvis ... Kad ir 
sužeistas, jis greit pasitaisė 
savo automatą ir paleido 
keletą serijų šūvių. Keletas 
vokiečių krito. Fricų mėto
mos granatos nepataiko į 
jį. Garnys sukaupia visas 
jėgas ir į vokiečius palei
džia prieštankinę granatą, 
o pats kulvertom nusirito į 
saviškių tranšėją. Čia tuoj 
imasi vadovauti kariams, 
atstato tvarką. Kariai dan
tis sukandę laikosi prieš 
šturmuojantį priešą. Tuo 
metu pasirodo iš dalies pa
siųsta parama.

Kartu su ja ir Garnio ko
vos draugai, komjaunimo 
organizatorius K. Stainys, 
visų kovotojų mylimas, sti
prus kaip ąžuolas viršila 
Petras Gavėnavičius.

Vokiečiai jau buvo įsi
veržę į priešakines mūsų 
tranšėjas. “Reikia juos iš 
ten išmušti,” — tegalvojo 
drg. Garnys ir šaltai dirbo 
savo darbą. Dabar jis buvo 
savo vietoje, nes galėjo val
dyti visas šaulių ir specia
lias kuopas. Jo įsakymu lei
tenanto Matučio minosvai
dininkai apipylė priešą mi
nomis. Stipri kulkosvaidžių 
ugnis suguldė vokiečius 
lauke prieš tranšėjas.

— Pirmyn, draugai, į 
kontrataką! — 
Garnio komanda.

auga
Gar-
augo 
daili-

Kare nuostabiai 
žmonės. Drg. Leonas 
nys, gimęs 1920 m., 
Subačiaus miestelyje, 
dės šeimoje. Išmoko šaltkal
vio amato, bet iš pat ma
žens jautė didelį patrauki- 
ma karo mokslui. L. Gar
nys 1938 m. savanoriu sto
jo į kariuomenę. Mokomąją 
kuopą baigė jaunesniojo 
puskarininko laipsniu, 1 o 
paskui tarnavo šarvuočių' 
rinktinėje. Tarybų Lietu
voj Garnys pasiunčiamas į 
Vilniaus pėstininkų karo 
mokyklą.

1941 m. liepos 19 d. vie
na Raudonosios Armijos 
dalis kontratakuoja vokie
čius ir išstumia juos iš Ve-: 
likije Lūki. Šitoje kontrata
koje dalyvauja ir Leonas 
Garnys — jau būrio vadas.

Garnio | Kautynėse jis sužeidžia- 
mūsų mas.

esąs 
ka-

Vėliau jis pasiunčiamas 
į karo mokyklą ir ją baigia 
jau leitenanto laipsniu.

Lietuviškoje divizijoj Gar
nys paskiriamas šaulių 
kuopos vadu, o dar vėliau 
—kulkosvaidžių kuopos va
du. Visur jis parodo 
geras • organizatorius, 
reivių auklėtojas.

Vyr. leitenantas L. Gar
nys dalyvavo visuose lietu
viškųjų dalinių mūšiuose. 
1943 m. vasario mėn. mū
šiuose jis stojo didvyriškai 
žuvusio Varnelio vieton.

Į 1943 m. rudens puola
muosius mūšius drg. L. 
Garnys išeina bataliono va
du. Jo batalionas visur pir
masis.

Patyręs karys greitai pa
stebi silpnąsias priešo pu
ses ir tuojau panaudoja 
mūsų laimėjimui. Už kari
nius nuopelnus L. Garnys 
apdovanotas Raudonosios 
žvaigždės ordinu.

Leitenantas J. Klicius,

London, birž. 6. — Vo
kiečių artilerija iš Franci- 
jos pradėjo bombarduot 
miestus pietiniai - rytinėje 
Anglijoje.

Kostas Korsakas
Kaip visuose okupuotuose 

kraštuose, taip ir Lietuvoje, 
hitlerininkai, siekdami kiek 
galima greičiau išnaikinti lie
tuvių tautą, nuo pat okupaci
jos pradžios visomis galimomis 
smurto priemonėmis puolė mū
sų tautinę kultūrą ir mūsų in
teligentiją. Vokiškieji grobikai 
jau nuo kryžiuočių laikų gerai 
žino, kad tautą, netekusią sa
vo kultūrinių vertybių ir savo 
šviesuomenės, yra daug leng
viau pavergti.

Lietuvos inteligentija per 
kruvinos hitlerinės okupacijos 
metą gerai patyrė vokiečių 
niekšybes, šiandien Lietuvoj 
jau kiekvienam pakankamai 
turi būti aišku, kokį baisų lie
tuvių kultūros griovimo darbą 
atliko per tą, palyginti, trum
pą laiką vokiškieji okupantai. 
Uždarytas universitetas, likvi
duota filharmonija, šimtai ne
veikiančių mokyklų, visiškai 
suparalyžuotas lietuviškų kny
gų leidimas, vokiškiems gro
bikams priversta tarnaut spau
da, tylinti lietuviška daina, 
merdintis menas ir mokslas, į 
darbo katorgininkus paversta 
moksleivija, tūkstančiai areš
tuotų, ištremtų Vokietijon, iš
vežtų frontan, numarintų ba
du ir nužudytų mūsų inteli
gentų — toks yra baisusis oku
pacinio meto balansas. Siau
binga mirties ir griuvėsių ty
la vergovės slogučiu šiandien 
užgulė Lietuvos kultūrinį gy
venimą. Kad tai yra taip, tu
rėjo pripažinti net okupan
tams dirbanti spauda. Ateitis 
pernai metų gegužės mėnesio 
24-tos dienos numeryje rašė:

“Ne vienam dažnai kyla 
klausimas, ar baigiant ketvir
tuosius karo metus nėra visiš
kai apmiręs lietuvių‘tautos ku
riančiųjų galių genijus? To
kiai minčiai iškilti sudaro pa
grindą ypač toji aplinkybė, 
kad, palyginti, seniai bevartė- 
me naujai išleistos mūsų rašy
tojų knygos puslapius, rotai— 
beveik visiškai netenka išgirs
ti nuskambant naujoms mūsų 
kompozitorių kūrinių melodi
joms.”

Tegu hitleriniai parsidavė
liai nesielvartauja dėl “lietu
vių tautos kuriančiųjų galių 
genijaus” —tų galių jėgą vo
kiškieji plėšikai ir jų bernai 
dar pajus ant savo galvų. Hit
leriniai agentai bando 
ti lietuvių inteligentiją 
riniu pasyvumu, tuo 
stengdamiesi nuslėpti
sias dabartinio kultūros gyve
nimo Lietuvoj merdėjimo prie
žastis. Naujoji Lietuva pereitų 
metų 98-tame numeryje 
“kad iš aktyvaus darbo 
traukė žymi dalis garsių 
tojų, muzikų, dailininkų
tų intelektualų,” kad “savotiš
ka kūrybinės apatijos liga su
sirgo ir provincijos kultūrinin-

Laikraštyje “Tarybų 
Lietuva,” kuris išeina So
vietų Sąjungoje, kovo 1 d. 
laidoje R. Šarmaitis rašo 
apie amerikiečių lietuvių 
dovanų antrąjį siuntinį, 
kuris buvo gautas pradžio
je šių metų. Kaip žinoma ir 
buvo pranešta, kad jau ten 
gautas ir trečias siuntinys. 
Ketvirtas gi siuntinys iš
siųstas prieš keliolika die
nų, o penktasis dabar ruo
šiamas ir išeis apie birželio 
22 dieną.

Šarmaitis rašo:
“Sausio pabaigoje Lietu

vos TSR vyriausybės adre
su į Maskvą atėjo naujas, 
šio karo metu jau antras, 
Amerikos lietuvių dovanų 
siuntinys. Prisiųstosios do
vanos buvo supakuotos G2 
dėžėse. LTSR Liaudies Ko
misarų Tarybos paskirtajai 
komisijai išpakavus dėžes, 
rasta: 4319 pakelių tabako 
“Prince Albert,” 11,000 pa
kelių cigaretų “Camel,”

kai.” šis hitlerinės spaudos 
kaltinimas Lietuvos inteligen
tijai iš tikrųjų yra tik pagyri
mas jai. Lietuvių tauta gerai 
žino, kokiu būdu “iš aktyvaus 
darbo pasitraukė žymi dalis 
garsių mūsų intelektualų.” Lie-' 
tu vos inteligentai atsisako tar
nauti vokiškiesiems okupan
tams.

Nepasisekus hitlerininkų pla
nams su vadinamojo lietuvių 
legiono steigimu, jie patys tu
rėjo oficialiai pripažinti, kad 
legionan “pašauktųjų registra
cijos vykdymas Lietuvoje, dėl 
tam ’tikrų intelektualinių 
sluoksnių įtakos, buvo neigia
mai paveiktas.” Dėl to vokiš
kieji okupantai griebėsi repre
sijų prieš tuos intelektualinius 
sluoksnius: daug lietuvių in
teligentų buvo “izoliuoti,” uni
versitetas uždarytas, o “lietu
vių švietimo reikalams paskir- 1135 tūbos dantų ir skuti- 
tas ypatingas įgaliotinis.” mosi pastos, 8,950 skutimo-

Lietuvių tauta gerai žino, ką i si peiliukų, 
pagal hitlerinę terminologijai ’ ”* 
reiškia “izoliuoti” ir “paskirti 
ypatingą įgaliotinį.” Tai reiš
kia — šimtus naujų mirčių, 
kankinimų, žudymų, tai reiš
kia tūkstančius naujų griovi
mo ir smurto aktų. Jie ir bu
vo paskutiniu metu su žvėriš
ku įniršimu įvykdyti Lietuvo-į

, 3,590 gabalų 
skalbiamojo muilo, 3375 
gabalai tualetinio muilo,

pasigirdo

k alti ti
ku Itū- 
būdu 
tikrą-

rašė, 
pasi- 
rašy- 
ir ki-

kainas pagalbos teikimo 
darbas yra labai vertingas 
ir kilnus. Amerikiečių pri
siųstos dovanos pasieks tūk
stančius kovotojų prieš fa- 
išizmą, suteiks jiems malo- 
Inumą, ne vieną jų sušildys, 

vilnonis švarkas, 1 pulpai- 0 svambiausia —- sustipiins

645 plytelės šokolado, 228 
dėžutės kakao, 72 stiklinai
tės koncentruoto buljono, 
48 dėžutės pieno miltelių, 
20 pakelių makaronų, 177 
paltai vaikams, 1 pusba
čiai, 1 zamšinis švarkas, 1 
’vBHUIUO O Y C4,X XXCVM,
tis.

“Prisiųstąsias dovanas 
Amerikos lietuviai skiria 
visų pirma kovotojams dėl 
Lietuvos išvadavimo iš vo
kiškosios vergovės — lietu
viškojo Raudonosios Armi
jos junginio kariams ir 
Lietuvos partizanams, o 
taip pat evakuotiems iš Ta
rybų Lietuvos vaikams — 
našlaičiams. Atitinkamai 
gautosios dovanos ir bus 
paskirstytos.”

Kaip žinoma, šis siunti
nys buvo išsiųstas dar per
nai veikusio Pundelių Va
jaus Komiteto. Šarmaitis 
atžymi, kad pradžioje šių 
metų susiorganizavo Lietu
vai Pagelbos Teikimo Ko
mitetas ir perėmė Punde
lių Vajaus Komiteto darbą. 
Paskui jis sako:

“Amerikos lietuvių atlie-

Dėkavoja Amerikiečiams Už Dovanas
Brangus Drauge!
Gavome nuo jūsų dovanė

les, už kurias nuoširdžiai 
Tačiau šios hitlerininkų re-[dėkoju. Jos mano širdyje 

presijos rodo ir tai, kad Lie- sukėlė neapsakomą meilę 
tu vos inteligentija garbingai jums, kad jus remdami mus 
neša pasipriešinimo vėliavą ko-i prisidedate prie išvadavimo 
voje prieš hitlerizmą. Mūsų in-1 mūsų mylimos ir neapsako- 
teligentijos ryžtinga opozicija mai brangios tėvynės Lietu- 
hitlerinei okupacijai ir jos po- vos. Sėdžiu apkase, kur vie- 
litinis sąmoningumas nusipel- nas po kįį0 sprogsta sviedi- 
no giliausios pagarbos. Tačiau nįa^ keį jįe man netrukdo
jeigu ligi šiol mūsų inteligen-1jums padėkoti. Šiandieną; 
tija kovojo su vokiškaisiais sukanka metai, kaip mūsų 
okupantais daugiau pasyvio- divizįja be pertraukos kau I
mis priemonėmis, atkakliai 
boikotuodama jų grobuoniškus 
sumanymus ir siekimus, tai 
šiandien yra atėjęs jau pats 
metas iš pasyvaus pasipriešini
mo pereiti į atvirą, bekom- 
promisinę kovą. Raudonoji 
Armija, triuškindama hitleri
nes divizijas, diena iš dienos 
vis labiau artėja prie Lietuvos 
sienų. Ateina lemiamoji mū
sų tėvynės išlaisvinimo valan
da. Mūsų inteligentija turi su
tikti tą valandą taip pat su 
ginklu rankoje, kaip ją sutin
ka šaunieji Lietuvos partiza
nai, kovojanti Lietuvos liaudis.

Lietuviai inteligentai! Jūs 
ligi šiol visada garbingai at
likdavote savo pareigas tėvy
nei. Ir šį reikšmingą istorinį 
metą dar aukščiau, dar ryž
tingiau iškelkite savo rankoje 
kovos vėliavą. Tegu ant jos 
raudono, kaip pralietas didvy
rių kraujas, šilko dar ryškiau 
suspindi didieji, mūsų kovos 
šūkiai: “Mirtis vokiškiesiems 
okupantams! Pergalė ir atgi
mimas lietuvių tautai! Tegy
vuoja laisva Tarybų Lietuva!”

Netoli New Guinea amerikiečiai kovūnai išsikelia ant salos Wakde. Vienas ka
rys neša Amerikos vėliavą. Žygis buvo pasekmingas ir priešas nugalėtas.

nasi pirmose linijose fron
to. Per tuos metus didelė 
dalis lietuvių kovose su vo
kiškaisiais fašistais parodė 
neapsakomą didvyriškumą.

Lietuvoje buvau Kauno 
statybų darbininkas, dabar 
esu artileristas, laipsnį tu
riu kapitono. Mano divizija 
už narsumą yra apdovano
ta: 70 kovotojų ir vadų or
dinais ir medaliais, aš pats 
esu apdovanotas ordinu 
“raudonoji žvaigždė” (kras- 
naja zvezda). Pas mus vi
sus dega noras kuo greičiau 
sumušti fašistus, išvaduoti 
savo brangią tėvynę Lietu
vą. Išvaduoti ten kankina
mus tėvus, brolius ir sese
ris. Man savo akimis teko 
matyti, vokiečių fašistų, 
nieko nekaltus, pakartus, 
apdegintus ir kitokiais bū
dais nukankintus senelius, 
moteris ir vaikus.

Brangus drauge, aš užti
krinu jus, kad mes nei vie
nas nepabugome ir nesudre
bėjome prieš vokiškuosius 
budelius, taip ir toliau, ne
žiūrint, kad ir sunkiausiose 
kovose nesudrebėsime. Ne
užilgo išvaduosime mūsų 
mylimą tėvynę Lietuvą.

Kapit. S. Jurginis. 
25-12-’43.
Petronei Žukauskienei, 
16 Vassar St., 
Dorchester, Mass.

Brangi Lietuve:
Netikėtai pamačiau

pavardę pas draugą, kuris 
gavo nuo jūsų dovaną ir 
mane labai sudomino, nes ir 
mano tokia pat pavardė. O 
mano giminių labai daug 
yra Amerikoj, bet aš jų ad
resų nežinau, bo jau penki 
metai kai tarnauju kariuo
menėje. Pas mamą tai buvo 
adresai. Man tarnaujant 
kariuomenėje užtiko karas, 
tai nebuvo laiko, kada pa
galvoti apie adresus. Dabar 
labai gailiuos, nes likau vie-

jūsų

morališkai, padės jiems pa
kelti visus kovos sunkumus.

“Mes nuoširdžiai dėkoja
me mūsų broliams Ameri
koje už jų nuolatinį rūpini
mąsi kovojančios dėl savo 
išsivadavimo iš vokiškos o- 
kupacijos jungo lietuvių 
tautos reikalais. Lietuviš
kųjų Raudonosios Armijos 
dalinių kariai, Lietuvos par
tizanai, evakuotieji i Tary
bų Sąjungos galumą Tary
bų Lietuvos vaikai našlai
čiai — visi siunčia širdin
gus sveikinimus savo bro
liams į tolimą užjūrį ir linki 
jiems pasisekimo jų kilnia
me darbe. Nebetoli diena, 
kai ir išvaduotosios Tarybų 
Lietuvos gyventojai tiesio
giniai galės susisiekti su A- 
merikos lietuviais ir patys 
padėkoti už jų suteiktą pa
ramą kovoje prieš amži
nuosius lietuvių tautos prie
šus vokiškuosius grobikus.”

nų vienas, atskirtas nuo vi
sų giminių ir labai norėčiau 
nors su kuo susirašyti.

Man jau teko du kartu 
dalyvauti kautynėse ir bu
vau du kartu sužeistas, bet 
vis laimingai išlikau gyvas. 
Bet negailėčiau nė gyvybės, 
kad tik išvadavus brangią 
Lietuvą, bo jos labai pasiil
gau. t

Dabar, kuomet pamačiau 
!panašią pavardę Amerikoje, 
net širdis pradėjo smarkiau 
Įplakti, nes pagalvojau — o 
'gal ir mano giminė!

Dabar parašysiu, kokie 
mano giminės yra Ameriko
je, tai gal bus galima susi
rašyti. Ten yra mano tėvo 
brolis. Jo pavardė: Nikode
mas Žukauskas, yra jo sū
nus Alekas Žukauskas, jo 
pussesere Bronė Žukąuskai- 
tė. Po vyru jos kita pavardė, 
bet aš tos pavardės nežinau. 
Jie visi gimė Ukmergės 
apskrityje, Vėbrių mieste
lyje. Ir aš pats tenai gy
venau.

Mano pavardė Boleslovas 
Žukauskas, tėvo vardas An
tanas.

Jeigu jūs negalėtumėte 
rašyti lietuviškai, tai galite 
rašyti lenkiškai, man vis 
tiek, aš suskaitysiu.

Tai ir viskas, baigiu rašy
ti. Sudiev, brangi lietuve. 
Aš tikiu, kad jūs manęs ne
užmiršite ir parašysite.

Boleslovas Žukauskas.
Mano adresas: Polevaja 

Počta 55238. D, Boleslavu 
Žukovskomu. USSR.

svarbus susirinkimas
Nixon Teatre, Sixth
Smithfield St., Pitts-

Pittsburgh, Pa
Labai 

įvyksta 
Avė. ir
burgh. Parengimas įvyks ne
dėlioję, birželio 11 d., 7 vai. 
vakare. Kalbės Earl Browder, 
žymus Amerikos liaudies va
das, apie Komunistų Politinę 
Sąjungą ir mūsų uždavinius, 
kaip greičiau ir sėkmingiau 
laimėti karą. Visi ir visos da
lyvaukite. Komisija.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 87 kuopos susirinkimas 
įvyks sekmadienį, birželio 11 
d., 2 vai. po pietų, 1320 Med
ley St., N. S. Pittsburgh, šis 
susirinkimas yra šaukiamas 
anksčiau, kad baigus Jį, galė
tume visi dalyvauti Nixon Te
atre ir išgirsti Browderj kal
bant. Visi dalyvaukite, nes yra 
labai svarbių reikalų.

Sekretorė.

Philadelphia, Pa.
Stambi Auka

Nors sveikata nepergeriau
sia, jau 7 metai kaip kenčia 
veido ir galvos skausmus, 
Konstancija Petrelio (Petry- 
lienė), bet ji labai užjaučia 
lietuvius kovūnus, besigrumian
čius su žiauriais priešais hitle
rininkais. Pareikšdama savo 
nuoširdžią užuojautą, įteikė 
man persiuntimui Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komitetui 
stambią auką: 170 pakelių ci
garetų, 44 svarus cukraus ir 
g 6 kavalkus muilo. Tai dar 
viskas. Vėliau draugė Petrel
io žadėjo prirengti daugiau 
dovanų.

Draugė K. Petrelio priklau
so Lietuviu Literatūros Drau
gijoj nuo pat jos įsikūrimo ir 
visuomet veikliai dalyvavo 
įvairiuose organizacijos dar
buose. Taipgi yra nuolatinė 
Laisvės skaitytoja.

Sveiksta
Mano kaimynas Adolfas 

Williams, per 20 metų dirbo 
prie sunkaus darbo, kas pa
veikė į jo sveikatą. Jau veik 
du mėnesiai kaip serga. Tiek 
smagu, kad jau baigia susveik- 
ti. Daktaras sakęs, kad už po
ros savaičių galės grįžti dar
ban.

Mire
Gegužės 30 d. mirė Eva Bi- 

šienė, apie 70 metų amžiaus. 
Palaidota šv. Grabo kapinėse, 
birž. 3 d. Laidotuvėmis rūpi
nosi laidotuvių direktorius 
Juozas Bolinskis.

S. V. Ramutis.

Girardville, Pa

PIKNIKAS
Rengia LDS 152 Kuopa 

Sekmadienį,

Birželio 11 June
BRANDONVILLE, PA. 

Vieta Visiems Gerai žinoma
Pradžia 10 vai. ryto

Gerbiami Draugai ir Draugės! 
šiuomi karo laiku jaučiamės 
visi pavargę nuo darbo, nedėl- 
dieniais pasilikus namieje nuo
bodu ! čia kaip tik bus vieta 
poilsio tyrame ore — pakeiti
mas minčių ir tam panašiai. 
Užprašome vietinius ir iš apy
linkės dalyvauti šiame paren
gime, smagiai praleisti laiką. 
Turėsime geras gaspadines 
prie valgių, taipgi bus ir išsi- 
gėrimo. Nepamirškite dienos 
— birželio 11 d. —Komisija,
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ANTANAS VENCLOVA

TAIP BUS GERIAUSIA
Vietos vokietis Kurtas Baumlingeris, 

apylinkėje vadinamas Bomlingiu, nujo
jęs į Gaišius, mėgdavo išgerti. O išgė
ręs jis varydavo namo savo kumelaitę 
taip, jog toji, plakdama šonais, pasišo
kėdama lėkdavo kaip viesulas keliu, į ša
lis drabstydama purvą. Tada žmonės sa
kydavo: “Bomlingis vėl girtas ir dūksta, 
kaip prūsas po pietų.” Grįždamas į Užu
pių kaimą, jis mėgdavo sustoti Liepalo
tuose pas savo švogerį,' malūnininką 
Gruberį. Juodu, susėdę prie stato, dar 
išmesdavo puskvortę kitą, užkąsdami rū
kytais lašiniais.

— Kultūrferbando pirmininkas ponas 
Klingė žmogus — oo! — įraudęs rėkdavo 
Baumlingeris, pakeldamas į viršų dešinės 
rankos didįjį pirštą. — šiandien išsišau
kia jis mane ir sako: “Herr Baumlinger, 
fiureris davė įsakymą vokiečiams visame 
pasaulyje: laikykitės iš vieno! Mūsų va
landa artinasi!”

— Valanda artinasi. Ein, cvei! — že
mu drūtu balsu, lyg aidas statinėje, atsi
liepė švogeris, visu kūnu sujudėdamas 
kėdėje, sunkiai bepajudindamas liežuvį.

— Aš tau sakau: mūsų pirmininkas 
ponas Klingė — žmogus oo! — jau kelin
tą kartą rėkė Baumlingeris. — Ar tu 
žinai, švoger, kas bus, kai čia ateis fiu
reris? Tada mes šituos litauerius pa
mokysime, kaip reikia gyventi...

— Pamokysime, — dundėjo Gruberis.
— Bet pilk dar, švoger.

— Pamokysim... — Baumlingeris paė
mė nuo stato pilną stikliuką ir užvertęs 
ištuštino, net ašara akyse sužibėjo. — 
Bet dabar — ššt! Įsakyta tylėti, kaip 
vandens į burną paėmus. O šituos litau
erius mes o ho-ho, jau mes juos — ja....

Gruberis išpūtė žandus ir, žiūrėdamas 
į Baumlingerį, kuris dvilinkavosi jo aky
se, atkartojo:

— Mes juos šitaip, — prispaudė jis 
nykščio nagą prie stato.—O dabar—ššt! 
Nė žodžio!

Ir abu apsižvalgė aplinkui.
— Mūsų fiureris — š-š-aa!.. irgi turi 

didelę galvą, — negalėjo nusiraminti 
Baumlingeris. — Oo, švoger, kas tai per 
galvelė! Austrus — čikšt, čekus — pikšt, 
lenkams — burnt lazda per galvą!

— O žydus — čikšt, — smulkiai ėmė 
juoktis Gruberis, peilio pentimi brūkšte
lėdamas sau po kaklu, ir taip ėmė kiken
ti, jog vos neužkliuvo gerklėje gabalas 
lašinių. Jo pilvas ir plati krūtinė po pet
nešomis ilgai virpėjo. Jis ėmė kosėti, iš
prakaitavo ir pro ašaras kalbėjo: Čikšt, 
pikšt, pokšt.... Kaip įsakyta!

Tik sutemus po panašių malonių po
kalbių išjodavo Baumlingeris namo, sau 
po nosia niūniuodamas: “Čikšt, pikšt, 
takšt, bamt, čikšt, pikšt, takšt, burnt...”

Tačiau švogeriams belaukiant Hitlerio, 
įvyko netikėtas dalykas. Laukų tyloje ke
liu pro Baumlingerio trobas vieną dieną 
subrazdėjo pilki, dulkėti tankai, trakto
riai vilko patrankas su ilgais pilkais 
vamzdžiais, ir visą dieną vieškeliu žygia
vo vyrai.

Baumlingeris, pamatęs, kas atsitiko, 
iš pradžių taip išsigando, jog buvė pasi
slėpęs kluone. Ten jis ištupėjo gerą pu
sę dienos, galvodamas, kur reikės spruk
ti, bet paskui, pamatęs, kad bolševikai 
nieko nedaro, išsivoliojęs šiauduose, iš
ėjo prie vartų ir gerą valandą sekė su 
nerimu akyse be paliovos judančias ma
šinas ir kariuomenės gretas.

— Ehe! — jaudinosi jis. — Reikia jo
ti pas kultūrferbando pirmininką.

Ir Baumlingeris, įsakęs Lyzei stropiai 
saugoti namus, apžergęs kumelaitę, siau
rais dulkstančiais keleliais, 
krūmus ir pievas nudūmė 
Miestelyje sambrūzdis buvo 
nis. Ten buvo žmonių kaip 
Oną. Miestelio prekyvietėje 
plevėsavo raudona vėliava, o kalbėtojas, 
užsilipęs ant tanko, lietuviškai sake pra
kalbą.

Sušilęs, apdulkėjęs Baumlingeris pasi
beldė į kultūrferbando skyriaus,pirmi
ninko butą. Bet ir ponas Klingė šį kartą 
nieko nesuprato. Jisai, su retais geltonais 
plaukiukais ant praplikusio pakaušio, 
nervingai imliojo nuo nosies raginius aki
nius, šluostė juos be paliovos ir vėl dėjosi 
ant nosies.

— Pažiūrėsime, herr Baumlinger... Ne
reikia nusiminti. Fiureris! Viltį sudėki
me į jį...

Baumlingeris, grįždamas namo, vėl sė
dėjo pas švogerį Gruberį ir šnekėjo:

— Ar matei bolševikus? Oi, oi, oi, kas 
per galybė! Na, ja, vis tiek Vokietija 
galingesnė.

— Aš manau, kad bus krygis, — pa
lingavęs galvą, sunkiai pūškuodamas, ta
rė Gruberis.

— Man to ponas Klingė nesakė, bet ir 
aš taip manau... Josiu namo, pasakysiu 
muterei...

Anapus šilo geso saulė, ir vakaruose 
raudo debesys. Šalia kelio snaudė avi
žos, ir iš pievų plaukė vėstančios vakare 
žolės dvelkimas. Ties ežeru ūbavo nepa
žįstamas paukštis. Iš laukų, kaip ir kiek
vieną dieną, po darbo ramiai grįžo žmo
nės, ir iš ganyklų sunkiai žengė kaime
nės tartum nieko nebūtų atsitikę. Baum
lingeris į savo kaimą įjojo jau sutemus.Ji- 
sai jojo kaimo gatve, kulnais minkyda
mas kumelaitės šonus, ir, primiršęs ne
seną rūpestį, kažką švilpavo sau po no- 
sia. Pro praviras duris trobose žybsėjo 
vakarinė ugniakuro ugnis, kiemuose 
bliovė avys, ir buvo girdėti žąsų gage
nimas. Piemenys pliauškėjo botagais, už- 
darinėdami tvartų duris. Sustojusios po 
liepomis, kalbėjosi mergaitės. Kaimas 
grimzdo į trumpą nakties poilsį.

Baumlingerio kumelaitė, pajutusi na
mus, nusižvengė ir pagreitino ’žingsnį. Ir 
gal viskas būtų išėję kitaip, jeigu Bauūi- 
lingeris, prajodamas pro Uosinio vartus, 
nebūtų nusikeikęs ir nusispiovęs:

— Tfu, tfu, rupūže! Kad tu skradžiai 
žemę...

— Tu čia nesispiaudyk! — lyg iš po 
žemės išdygęs, ties kiemo vartais tam
soje suskambėjo pažįstamas balsas.

Taip, balsas buvo pažįstamas. Vakaro 
prieblandoje Baumlingeris pamatė aukš
tą stambų vyrą, linkterėjusį per pečius. 
Vyro dantyse rūko papirosas. Jis stovė
jo, alkūnėmis pasirėmęs ant savo kiemo 
vartų. Tai jo buvęs bernas, Petras Dosi
nis. Negerai su juo padarė Baumlingeris. 
O buvo taip. Seniau, Smetonos laikais, 
mėgdavo Baumlingeris pakalbėti su kai
mynais, pasiginčyti. Tačiau, samdyda
mas Petrą per berną, Baumlingeris, sa
vo kalvėje kaustydamas Pagraužiu Jur
gitos arklius, svarstė:

— Vokietijoj dabar geri laikai. Grūdas, 
gyvulys, — sakysim, viskas, ką parduo
di — brangu, o ką perki — visoks gele
žinis tavoras ir drapana — už pusdykį. 
Gerą tvarką ten Hitleris padarė. O žy
dams — kaput.

Bernas, laikydamas arklio koją, 
murmėjo:

— Jeigu taip patinka Vokietija,
važiuok sau ten. žinome, kas ten per py
ragai.

Baumlingeris iš nusistebėjimo ir pyk
čio net akis išsprogdino.

— Štil! — suriko jis, staiga ištiesda
mas nugarą, vienoje rankoje laikydamas 
plaktuką, kitoje suspaudęs uknolius. — 
Norėsiu, tai ir išvažiuosiu, ne tavo no
siai mano reikalai. O tokiems kaip tu — 
vieta pas bolševikus.

Valstiečiai, sustoję šalia kalvės, 
juoktis, o bernas, matyti, irgi ne 
čias, atrėžė:

— Bolševikais nepagąsdinsi. Dar
Hitleris gaus kada nuo jų į sprandą. O 
tinginiu manęs nevadink. Už tavo algą 
atidirbu tribugai.

Ir nuo tos dienos Baumlingeris su ber
nu pasidarė didžiausi priešai. Bernas sa
vo šeimininkui apie fiurerį beveik išsi
žioti neduodavo. Vos išgirs bernas, kaip 
Baumlingeris giria vokišką tvarką ir 
kultūrą, tuoj ir rėžia:

— Matėm mes juos. Paragavom per 
praeitą karą. Užteks.

— Na, ja, o tu galėtum užsičiaupti sa
vo burną! — rėkdavo Baumlingeris, var
tydamas akis ir traukdamas aukštyn 
smunkančias kelnes. — Tokie ponai, kaip 
tu, dar pasrėbs pas vokietį šaltos buizos. 
Aš pats tuo pasirūpinsiu.

— Ir drąsus gi tu, gaspador... — nenu
sileisdavo bernas. — Manai, kad jau visi 
užmiršo, ką darei per praeitą karą... Pa
šneka žmonės...

Baumlingeris išrausdavo, jo ūsai im
davo krutėti, o rudi plaukai atrodydavo 
beveik raudoni.

— Tai ne tavo reikalas, parše...— at
šaudavo jis, bet, lyg ko išsigandęs, vis 
dėlto pirmas pasitraukdavo iš mūšio vie
tos.
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Bridgeport, Conn.
Ką Veikia Lietuvai Pagalbos 

Teikimo Komiteto Skyrius?
Lietuvai Pagalbos Teikimo 

Komiteto skyrius Bridgeporte 
susiorganizavo vasario 27 d., 
1944. Visi pasižadėjo nuošir
džiai dirbti. Prie šio prakil
naus darbo prisidėjo M. Arri- 
sonas ir jo draugė, P. Bara
nauskas, Elzb. Meskelienė, M. 
Valatkienė ir T. Stancikienė.

Ką mes turime nuveikę? 
Kovo 19 dieną buvo surengtos 
prakalbos. Kalbėjo Dominin
kas M. šolomskas, Laisvės re
daktorius. Jo kalba patiko pu
blikai, daugelis klausia, kada 
jis vėl kalbės Bridgeporte. Au
kų surinkta $44.20.

Mes nueiname bažnyčion, 
klausome, ką kunigas pasa
kys, bet nieko naujo nepasako. 
Viena moteris taip ir pasakė: 
“O ką tu nori,' kad tau kuni
gas pasakytų ?”

Neseniai kalbėjo klerikalų 
savaitraščio Amerikos redak
torius ponas Laučka. Jis nie
ko naujo nepasakė, tik rėkė, 
kad jiems reikia pinigų pro
pagandą leisti prieš Sovietų 
Sąjungą. Pamatęs vieną žmo
gų, kuris Laisvėj dirbo, nusi
gandęs šaukė: “Va, jau yra 
vienas iš Laisvės ir mano pra
kalbas aprašysi“ Tie ponai 
svetimą darbą dirba, kursto 
vienus lietuvius prieš kitus ir 
kenkia mūsų karo laimėjimui.

Gegužės 20 dieną buvo su
rengta vakariene. Ji gerai pa
vyko, davė pelno $82.41. Per 
vakarienę aukų gauta $27.

Nuo LDS 74 kuopos $10.
Po $5 aukavo: Antanas Jo

cis ir Adomas šulčius.
Po $1 : P. Kizevičius, 

Yuskevičius, M. Dzigienė, 
Griškėnas, J., Ragauskas, 
Švėgžda, M. Vaitkienė. Reiš
kia, šios aukos, vakarienės pel
nas ir per prakalbas surinktos 
aukos, bendrai sudaro $159.51.

Vakarienės rengėjais buvo: 
Augustė Pudimienė, Veronika 
Miknevičienė, Petras Bara
nauskas ir Juozas Mockaitis. 
Pelno tiek daug padaryta, kad 
draugės Pudimienė ir Mikne-

J.

<t>

<♦>

<♦>

<♦)

<b

<♦>

vičiene didesnę pusę maisto 
aukavo. Emilija Mureikienė 
aukavo virš 10 svarų sūrį, ku
ris davė pelno $7.

Ta- 
bet

Drapanų, Lietuvos žmonių 
pagalbai aukavimas eina ge
riau, negu mes manėme. Du 
pilnus automobilius Kazimie
ras Pakulis jau nuvežė po ke
liolika baksų drapanų pasiųst 
lietuviams į Sov. Sąjungą.

Drapanų aukavo: Mrs. 
masiek, ji yra ne lietuvė,
aukavo du kartus. Aukavo: A. 
Jocis, J. B. Yasaitis, A. Švėgž
da, A. Vilčinskienė, K. Yuške- 
vičienė, M. Kairis, A. Nekiu- 
nienė, M. Valatkienė, Mrs. Pa- 
dalskienė, V. Miknevičienė, 
Mrs. Vagulienė, J. Pilipavi
čius, J. Stancikienė, A. Pudi
mienė.

Drg. Pudimienė sakė, kad 
drg. Jonas Pudimas atveš pil
ną automobilių sutaisytų ir iš
valytų drapanų, nes ji pati yra 
kriaušius. Tai gražus darbas. 
Mes gausime iš centro pagyri
mą už tai, kad ne vien suko- 
lektuojame, bet apžiūrime, iš- 
yalome drapanas, pirma siun-! 
čiame į centrą.

Kas aukojate drapanų, ku
rias atvežate ar atnešate, tai j 
parašykite savo vardą, pavar
dę, antrašą ir įdėkite į kiše
nių arba prisegkite prie dra
panų, tai žinosime, keno, ir 
gausite už tai padėkavonę.

Čia vienu kartu turiu tarti 
visiems drapanų aukautojams 
.didelį ačiū! Atminkite, kad 
aukodami mes atliekame dide
lį ir prakilnų žmoniškumo ir 
geraširdiškumo darbą. Ačiū 
drg. Pakuliui už nuvežimą 
drapanų į Brooklyną!

Mūsiškis Liet. Pagalbos Tei
kimo Komiteto skyrius savo 
susirinkime nutarė pasiųsti į 
Centrą $150.

Chicago, 111
Orlemanskio Misija Naudinga 

Katalikams.

“ Christian Century” laik
raštis įdėjo reikšmingą aprašy
mą apie kunigo Orlemanskio 
kelionę į Maskvą. Tas laikraš
tis išdėsto, kad Springfield, 
Mass., parapijos klebono kelio
nė į Sovietų Sąjungą ir pasi
kalbėjimas su maršalu Stalinu 
turi didelės reikšmės 
bažnyčiai.

Minėto laikraščio 
žymi, jog vyskupas 
Orlemanskį, 
kad tai buvo
naudingas žygis. Tai buvo pra
džia katalikų bažnyčios bandy
mo sueiti į geresnį supratimą 
su Sovietų valdžia.

Katalikų bažnyčios viršūnė 
pasižymi dideliu reakcingumu. 
Tačiau žino, jog po karo reikės 
su Sovietų Sąjunga prieiti prie 
žmoniškų santikių. Nežiūrint 
kaip ta viršūnė keltų aukštai 
nosį, bet teks jai prieiti tikro-

katalikuc

editoriale 
nubaudė 

bet širdyje žino, 
reikšmingas ir

PIRKITE KARO BONUS
;______________________________________________________

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLemnore 5-6191

vę ir turėti reikalų su Sovietų 
Sąjungos valdžia.

6,000 Paketų Nelaisvianis 
Per Genevą.

Iš Chicanos išsiųsta 6,000 
paketų į Genevą, Tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus centrą. 
Tie paketai bus persiųsta ame
rikiečiams belaisviams.

Šveicarijon pasiųsti paketai 
yra dėl tų Belaisvių, kurie 
pakliuvę į nacių nagus.

Numatyta trumpu laiku 
siųsti dar 24,000 panašių
ketų, tai asmeniškai reikalin
giausių daiktų, skustuvų, mui
lo, cigaretų ir tt.

yra

pa- 
pa-

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA Hi ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

F. W. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tek Virginia 7-4499

mus, bridgeportiečiai
kalba apie būsimą

Pas 
plačiai 
dienraščio Laisves pikniką, ku
ris įvyks Clinton Parke, Mas- 
peth (Brooklyne), 
dieną. Daug rengiasi 
ti.
būtu 
dis.

liepos 2 
važiuo- 

Tik nori, kad dienraštyje 
plačiau nurodytas kelro-

J. Bartkevičius, 
LPTK Skyriaus 
Sekretorius.

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

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

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes 8t. elevelterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kambarys 
užėjimui grupėms. 
Nedeliomis atda
ras nuo 1 valan
dos dieną iki vėlai.

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

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.

NOTARY 
PUBLIC

<♦>

(Bus daugiau)

takais per 
į miestelį, 
dar dides
per šventą 
ant stulpo ± 459

(Skersai nuo Republic Teatro)

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį *
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS. >

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE *

GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. 4
Telefonas EV. 4-8698 *

| GREEN STAR BAR & GRILL j
± Lietuviškas Kabaretas t

4

EVERYBODY 
EVERY PAYDAY

SAVING IN 
WAR BOND?

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661
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Talkininkai Įsiveržė į 
Svarbų Franci jos Ge

ležinkelių Mazgą
(Tąsa 5-me pusi.)

6,000 Laivų Susibūrę Nau
jam Įsiveržimui

Berlyno radijas trečiadie
nį iš ryto skelbė, kad 6,000 
Amerikos ir Anglijos laivų 
susibūrę daugmeniškam į- 
siveržimui ties Cherbourg© 
uostu, š i a u rvakariniame 
Franci jos pussalyje, Nor
mandijoje.

Per pirmąsias 8 valandas 
ir 30 minučių nuo įsiverži
mo pradžios, talkininkų la
kūnai numetė 11,200 tonų 
bombų į vokiečius ir jų po
zicijas.

“Talkininku laivai visai 
mažai tenukentėjo nuo prie
šų, atsižvelgiant į tokį didį 
žygį”, sako gen. Eisenho
wer. *
Tūkstančiai Parašiutistų

Šalia laivais įgabentos ka
riuomenės, daugiau kaip 
tūkstantis transporto lėktu
vų ir sklandytuvų atnešė 
didelį skaičių anglų-ameri
kiečių parašiutistų. Nusilei
dę į priešų užnugarę, jie 
naikino vokiečiu tiltus ir 
kitus įrengimus, laikydami 
pozicijas, iki atvyks talki
ninkų pėstininkai.

Vis daugiau ir daugiau 
atplaukia talkininkų karių 
iš Anglijos.

Pirm anglų - amerikiečių 
laivams ir valtims plau
kiant krantan, specialiai iš
lavinti talkininkų kareiviai 
su tam tikrais prietaisais 
suardė povandeninius na
cių apsitvirtinimus pakran- 
tiniame ruože ir išrankiojo 
minas-sproginius.

PORTUGALIJA SUSTABDĖ 
NACIAMS W0IJRAMA

Washington. — Portuga- i 
Ii ja, pasiduodama spaudi
mui iš Jungtinių Valstijų, I 
Anglijos ir Brazilijos pusės, 
visiškai sustabdė Wolframo 
pardavinėjimą vokiečiams 
ir uždarė jo kasyklas.

Iš wolframo rūdos dirba
ma tungstenas, o tungstenu 
yra stiprinamas plienas, ku-I 
ris naudojamas tankų ir 
lėktuvų šarvams, šovinių i 
“nosims” ir kitiems kari-! 
niams tikslams.

AMERIKOS KAREIVIAI j 
PAS POPIEŽIŲ

Vatikanas. — 150 ameri
kiečių, anglų, francūzų ir 
lenkų kareivių, susirinkę 
ties Šv. Petro bazilika (ka
tedra), teiravosi, ar popie
žius Pijus priimtų juos pa
simatyti. Popiežius priėmė 
juos, katalikus ir protesto- 
nus, ir visus palaimino.

Japonai pasivarė artyn 
Changshos, Chinijoj.

DIENRAŠČIO

LAISVES
PIKNIKAS

Įvyks

Liepos 2 July
Bus laikomas

KL ARČIAIS 
CLINTON 

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

. ■ ■ S i. . . ... ... ■, .. ... . =

Komunistų Sąjungos Va
das Šaukia Vienybėn ir 

Darban dėl Pergalės
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

jos santarvės; tatai priklau
so nuo pilniausio sutartino 
darbo visų vyrų, moterų ir 
vaikų šiame krašte.

“Istorinė Teherano sutar
tis yra vykdoma — tai A- 
merikos kelias kare ir tai
koj.

“Naminiame musų fronte 
neturi būti bergždžiai eik
vojama nei viena minutė 
laiko, nei viena uncija pa
stangų. Kas neatlieka savo 
pareigos šiuo mūsų tauti
nio likimo momentu, tas 
dirba priešo naudai. Kas 
siekia siaurai partijinių sa
vo tikslų šiame krizyje mū
sų krašto gyvenimo, tas 
nieko bendra neturi su pa
triotizmu. Kas stengiasi ar
dyti tautos vienybę, kas 
kužda apie ‘derybinę taiką’, 
tas yra išdavikas ir vertas 
išdaviko likimo.

“Kiekvieno amerikiečio 
pareiga, vis tiek kuriai kla
sei jis priklausytų, tai su
kalti tokią tautinę vienybę 
vadovybėje vyriausiojo mū
sų komandieriaus, prezi
dento Roosevelto, kad joks 
priešas negalėtų mus pas
kirstyti.

Išdavikai
“Amerika pažįsta bjaurų

jį jos priešo veidą—Hearsto- 
McCormicko - Pattersono 
Ašį.Tos Ašies dvynukai kon
grese yra šlykštieji Nyes ir 
Wheeleriai ir jų sėbrai vi
soje šalyje, kaip kad Gerald 
L. K. Smith, Coughlin, Nor
man Thomas ir trockistai. 
Jie dėjo visas pastangas, jie 
varinėjo begalinius sąmoks
lus, kad pastot kelią įsiver
žimui į Europos žemyną; 
jie stengėsi suardyt talki
ninkų Teherano sutartį. Vi-1 
si tie pralaimėjimo šalinin
kai ir sąmokslininkai turi 
būti nuslopinti. Jų vieta už 
kalėjimo grotų; jų likimas 
turi būti toks, kaip išdavi
ku.

“Mes komunistai, petys 
petin su visais patriotais, 
pažadame savo jėgas ir sa
vo gyvybes pergalei.”

ITALŲ MINISTERIŲKABINE
TAS PERTVARKOMAS

Neapolis.— Italijos prem
jeras Badoglio paleido se
nąjį savo ministerių kabi
netą, kai talkininkai užėmė 
Romą. Karalaitis Humber- 
tas pakvietė Badoglio, kad 
sudarytų naują ministerių 
kabinetą, įimant. ir politi
nius vadus išlaisvintoje Ro
moje.

Karalius Viktoras Em- 
manuelis, po Romos užėmi
mo, pavedė karališkąsias 
pareigas savo sūnui Umber- 
tui, pasilaikydamas tik ka
raliaus vardą.

Senajame ministerių ka
binete buvo atstovai visų 
didžiųjų partijų, tame skai
čiuje ir komunistai.

16,000 TONŲ BOMBŲ NA
CIAM PER 22 VALANDAS
London, birž. 7. — Per 22 

pirmąsias įsiveržimo valan
das talkininkų lakūnai nu
metė daugiau kaip 16,000 
tonų bombų į nacius, kaip 
sako naujausias United 
Press pranešimas.

London, birž. 7. — Ame
rikiečiai - anglai nušovė 53 
vokiečių lėktuvus įsiveržimo 
srityje.

Talkininkai užėmė pozici
jas 12 mylių į vakarus nuo 
Romos.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Talkininkai viešai nepra

neša apie naujus įsiveržimo 
punktus Franci j on. Pati na
cių komanda nespėja suži
not, kur jie kerta naciam 
naujus smūgius.

London, birž. 7. — Mano
ma, jog tik po poros dienų 
vokiečiai tegalės suburt tiek 
atsarginių savo jėgų, kad 
(laikinai) atremt talkinin
kus Francijoj.

London, birž. 7. — Anglų- 
amerikiečių par ašiutistai 
smarkiai atakuoja nacius į 
pietus ir rytus nuo Cher
bourgo uosto, Francijoj.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

lerizmo kurka — ką jie da
rys? Kaip jie pasitiks Talki
ninkų armijas? Kaip jie pasi
rengę prisidėti prie savęs iš- 
laivinimo ?

Greitai išgirsime ir sužino
sime. Sužinosime, kai mūsų 
jėgos pradės veržtis gilumon 
Europos.

Romos gyventojai pasitiko 
išlaisvintojus su džiaugsmu. 
Tikime, jog ne su mažesniu 
džiaugsmu pasitiks mūsų ko- 
vūnus ir Paryžiaus gyventojai.

Jie kentėjo ilgai ir kantriai. 
Daugelis jų pasiaukojo — pa
aukojo savo gyvybę kovoje 
prieš hitlerizmą.

Jų išlaisvinimo valanda atė
jo. Jiems laisvės saulė jau te
ka. . .

Minersville, Pa.
Vieša Padėka

Draugai ir draugės, giminės 
ir pažįstami, kurie tik susirin
kote atiduoti paskutinį patar
navimą mano broliui Juozui 
Ramanauskui, prie jo karsto 
ir palydėdami į krematoriją, 
tai tariu širdingai ačiū.

Taipgi, dėkui R. Mizarai už 
pasakytą kalbą prie jo karsto 
ir nušvietimą Juozo darbų, S. 
Kuzmickui už sudainavimą 
“Neverkite pas kapą mylimų 
draugų,” graboriui Vincui Tu- 
cinui ir jo žmonai už taip ma
lonų ir nuoširdų patarnavimą. 
Lenkiu žemai galvą prie bro
lio Juozo karsto, tariu visiems 
ačiū, pasilikęs nuliūdime tik 
vienas iš Ramanauskų šeimos.

Vincas Ramanauskas 
ir šeima.

P.S. Kadangi brolis Juozas 
prašė, kad nepirkti gėlių prie 
jo karsto, o tuos pinigus ge
riau paaukoti darbininkų rei
kalams, tai jo žodį pildyda
mas $5 siunčiu paramai dien
raščio Laisvės. V. R.

NEBŪKITE

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 viršmineti 
apsireiškimai darosi iš priežastie^ 
stokos mineralinio maisto — paira 
Nervai. Jų sistemai trūksta Iron, 
Calcium, Potassium, Sodium ir Ma
gnesium; dar gal Vitamino B.

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

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

THOMSON’S NATURAL FOOD CO.
45-42—41st STREET LONG ISLAND CITYt N. Y.

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

LATHE OPERATORIAI
Lavinti ir be patyrimo 

LATHE OPERATORIAI 
Puikus nedidelis fabrikas. 

Geros darbo sąlygos. 
Prisilaikykite WMC taisyklių.

BANTAM PRODUCTS CORP.
24 FRANKLIN AVE., NUTLEY, N.J.

NUTLEY 2-0757.
(136)

FABRIKO DARBININKAI
BROOKLYNO KARINIAME 

FABRIKE
Patyrimas Nereikalingas

40 VALANDŲ SAVAITĘ. 
DAUG VIRŠLAIKIŲ

UŽ LAIKĄ IR PUSĘ.

CUPPLES CO.
386 3RD AVENUE 

BROOKLYN.
9th St. Station B. M. T.

4th Ave. Station Ind. Line.
(137)

VYRAI-.MERGINOS
Mes turime keletą vietų oporavi- 

mui lengvų išdirbimų mašinų. Šva
rios aplinkybes. Geros algos. Būti
nas darbas. Mokintis pastovaus tai
kos metu darbo.

Reikalingas atlickamumo 
paliudijimas.

GIBSON-THOMSEN CO., 
INC.

580 ELM ST.
ARLINGTON, N. J.

(135)

Anglų lakūnai triuškino 
Ludwigshaveną, Vokietijos 
chemikalų fabrikų miestą.

Daugiau kaip tūkstantis 
talkininkų bombanešių pleš
kino vokiečius šiaurinėje 
Francijoj e.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
Širdingai kviečiame gamtos ir 

dainos mylėtojus j šaunų Aido Cho
ro pikniką, kuris įvyks 11 d. birže
lio (June 11) Olympia Park. Bus 
graži programa, pasivaišinsite ska
niais užkandžiais ir gėrimais ir kar
tu paremsite Aido Chorą. (134-135)

HARTFORD, CONN.
Koncertas, Prakalbos ir šokiai.

Tą viską Lietuvių Am. Piliečių 
Kliubas suteikia visuomenei nemo
kamai. įvyks 11 d. birželio (June 
11), 2:30 po pietų, 227 Lawrence 
St., Hartford, Conn. Tai bus atida
rymas 5-tosios Paskolos Karinių Bo
nų pardavinėjimo kampanijos. Taip
gi čia bus išreikšta pagarba tiems, 
žmonėms, kurie padėjo įsigyti namą į 
ir kurie yra be pašelpimais nariais. j

Bus įdomi ir turtinga programa.I 
Bus gerų valgių ir gėrimų, kuomi ; 
visi būsite patenkinti. Panašių pa- Į 
rengimų turės ir kitos tautos. Taigi 
mes lietuviai turime skaitlingai da
lyvauti šiame parengime ir pirkti 
bonus, kad neatsilikti nuo kitų tau
tų. — Rengėjai. (134-135)

SCRANTON, PA.
Literatūros Draugijos 39- kp. su

sirinkimas įvyks 11 d. birželio 
(June 11) pas draugus Praleikus, 
407 Electric St., prasidės 2:30 vai. 
po pietų. Visi nariai dalyvaukite, 
nes yra daug svarbių reikalų apta
rimui.—Sckr. P. Šlekaitis. (134-145)

NERVUOTI
KODĖL KENČIATE

Dėl Nevirškinimo ir Gesų 
Po Kiekvienu Valgiu?

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

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

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

HELP WANTED—-MALE 
REIKALINGI VYRAI

BALTIMORE & OHIO R.R.

Turi atviras vietas

CARMEN PAGELBININKAM 
SANDĖLIO DARBININKAM

Kreipkitės: ROOM 202

Baltimore & Ohio Railroad 
24TH & CHESTNUT STS. 

PHILADELPHIA, PA.

(136)

BERNIUKAI
Žemiau 18 Metų Amžiaus 

Reikalingi daugmeniškai geležinių dirbinių 
kompanijai. 

Patyrimas Nereikalingas.

CHAS. J. SMITH & CO.
41 WILKINSON AVE. 
JERSEY CITY, N. J. 

________________________________________ (140)

BERNIUKAI 
Pagelbėjimui sandėlio ir išsiuntimų kambary

je. Pilnam ar daliai laiko. 50c j valandą. 
HENRY SCHANZER & SONS,

11 EAST 26TH ST. 
________________________________________ (136)

VYRAI (2)
Abclnam Sandėlio Darbui

5 Dienų Savaitė. Gera Alga 
Nuolatinis Darbas

THE O’SULLIVAN
RUBBER CO., INC.

151 Hudson Street, New York 
(J 10)

GUZIKŲ DARBININKAI. PATYRIMAS NE
REIKALINGAS. NUO GAISRO APSAUGO
TAS BODINK AS. LENGVAS DARBAS. NĖ

RA APRIBAVIMO AMŽIAUS.
$16 PRADŽIAI.

380 SECOND AVE., ARTI 22ND ST., 
5-TOS LUBOS.

PAGELBININKAI — stiprūs, patyrę počku- 
riai. Naudingi trūstis aplink fabriką. Nuo
lat. Alga 75c j valandą. Kreipkitės po 10 
AM. kasdien. GENI) REALTY, 750 GRAND 
STREET, BROOKLYN. 14th St. Line iki

Grand St. Stoties. (134)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI
PUODŲ MAZGOTOJAI

APVALYTO J AI 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 38 th St.), N. Y.
(X)

BERNIUKAI
Vikrūs. Inteligentiški. 

PATYRIMO NEREIKALAUJAMA. 
Lengvas fabriko darbas. Nuolat.

40 VALANDŲ SAVAITE 
PROGA PAKILIMUI.

R. O. H. HILL,
270 LAFAYETTE ST., N. Y.-C.

 (135)

VYRAI
SMELINlTPOPIERA ŠVEITĖJAI

- im^IĘLAVOTOJAI 
Akuratniem liejiniam.

GERA ALGA.
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS.

AMERICAN ABRASIVE "
METALS CO.
460 COIT ST.

IRVINGTON, N. J.
(135)

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 j 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.

(145)

PAŽEMINO GENEROLĄ UŽ 
IŠSIPLEPEJIMĄ

London. — Vienas Ame
rikos lakūnų generolas, iš
sigėręs su draugais, išsiple
pėjo apie laiką įsiveržimo 
Franci j on. Už tai jis liko 
pažemintas tarnyboje nuo 
generolo iki Įeit, pulkinin
ko. Jisai sakė? “Duodu gar
bės žodį, kad įsiveršime 
Franci j on pirm birželio 15 
d.”

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BALTIMORE & OHIO R.R.
REIKALAUJA

TROKININKŲ
Kreipkitės

PIER 24 SO. DELAWARE AVE. 
BETWEEN LOMBARD AND 

SOUTH STS.
PHILADELPHIA, PA.

Baltimore & Ohio Railroad

________________________________________ (136)

VYRAI
BŪTINAS KARINIS DARBAS 

44) VALANDŲ SAVAITE 
NUOLATINIS DARBAS

THOMAS LAUNDRY CO.
40-33 215TH PL., 
BAYSIDE, L. I.

Arba skambinkite BAYSIDE 9-4144 
(arti Bayside R. R. stoties)

(139)

VYRAI - VYRAI
PATYRĘ 

AR BE PATYRIMO
KAIPO LEDO TRAUKĖJAI 

IR BOXMANAI

NUOLAT
BŪTINAS DARBAS 

Puikiausia Alga 
SENGER 

COAL & ICE CO.
4512 NEW YORK AVE., 

UNION CITY, N. J.
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.

(139)

OPERATORIAI
Dirbti Prie Mašinų 

100% APSIGYNIMO DARBAS 
NAKTINIAI ŠIFTAI

SUPREME MACHINE CO. 
J 05 JOHNSON AVE. 
BROOKLYN, N. Y. 

EVERGREEN 8-6417 
___________________ ____________________ (135)

POLIŠIUOTOJAI
MILITARINIŲ ĮRANKIŲ 

Pilnai išmokinsime
tos rūšies darbo.

MINERO-LERICH CO., INC.
80 NASSAU ST., N.Y.C.

________________________________________(110)

BERNIUKAI
PAKUOTOJAI

IR ABELNAM FABRIKO DARBUI 
40 Valandų Savaitė 

$22 Į SAVAITĘ 
Laikas ir Pusė už Viršlaikius.

AR. WINARICK
805 East 140th St., Bronx, N. Y. 

________________________________________ (138)

PATYRĘ AUTOMOBILIŲ 
MECHANIKAI

Taipgi Patyręs Simonizer.
Nuolatinis Darbas. Geros Algos. 

DeSoto Plymouth Agency 
FIELDSTONE MOTOR SALES 

BROADWAY prie 289th ST., N.Y.C.
(135)

PAPRASTI DARBININKAI 
MŪRININKAI 

IR PAGELBININKAI 
BŪTINA PRAMONĖ 

REIKALAUJAMA PALIUOSAVIMO 
Nuolatinis darbas. Pokarinė proga. 

FUMEX SANITATION CO.
165-33 Hillside Ave., Jamaica. 

______________________________________ (131)

DIENĄ IR NAKTĮ 
LAIVŲ KROVIKAI 

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkitės

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

N. Y. C. (X)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

SKALBYKLAI MERGINOS 
Patyrusios 

PRIĖMĖJOS IR LEIDĖJOS 
, GERA ALGA 

DAUG VIŠLAIKIŲ
Gali uždirbti $32 už 6 dienas 

ROAMER LAUNDRY 
233 FRANKLIN ST. 

BROOKLYN
(Kampas Eagle St.) EV. 9-5850 

___________ (135)

OPERATORĖS
Merginos ir Moterys 

prie automatiškų siuvamųjų mašinų. 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS. 

Kreipkitės:
YALE. HOOK & EYE CO. 
69-73 WARREN STREET, 

NEWARK, N. J. 
Prisilaikykite WMC Taisyklių.

________________________________________(135)

MOTERYS VALYTOJOS 
Ofisiniams Būdinkams. Darbas Vakarais. $14. 

Kreipkitės Superintendent, 
11 PARK PL., N. Y.

(135)

Penktas Puslapis

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
Prie džiūleriam dalių. Lengvas preso darbas. 

Patyrimas nereikalingas. GERA ALGA.
40 VALANDŲ. VIRŠLAIKIAI.
FOURTEEN K. FINDING CO.,

64 FULTON ST., N.Y.C.
(136)

PRIKLIJUOTOJOS
Patyrusios prie puošnių plunksnų 

GERA ALGA.

RIALTO TOY NOVELTY CO.
22 WOOSTER ST. (arti Canal) 

N.Y.C.
(136)

MERGINOS
Siuvimui kaspinų ant vaikų kepuriukių. 

$19 J SAVAITĘ. PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI.
HENRY SCHANZER & SONS, 

11 EAST 26TH ST.
(136)

MERGINOS—MOTERYS
18 METŲ AR VIRŠAUS 

Patyrimas Nereikalingas. 
Lėtas, lengvas darbas.

$7 KASDIEN — 8 V AL. DIENA 
Kreipkitės: 

BIRO-WEHDE
14 EAST 47TH ST., N. Y. C.

(135)

MERGINOS—MOTERYS
UŽDIRBKITE $27.30 Į 48 VAL. 

Patyrimas Nereikalingas.
Lengvas sustatymas—švarus darbas. 

Duodama Uniformos. Apmokamos vakacijos.

THE GEORGE W. LUFT CO.
34-12 36TH AVE.

LONG ISLAND CITY
(140)

VALYTOJOS
EGZAMINUOTOJOS

PRIE SPORTIŠKŲ FAREDALŲ 
GERA ALGA

NUOLATINIS DARBAS.
H. & M. SCHAINMAN 

SPORTWEAR
1385 BROADWAY, 14-TOS LUBOS 

(135)

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 paluosavimo 
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
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)

MOTERYS
DALIAI LAIKO 

PENTRĖS DARBININKĖS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS

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

5 DIENOS

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N. Y.

cx*

MOTERYS
SMĖLINĖ POPIERA ŠVEITĖJOS 

IR PIELUOTOJOS 
Akuratniem liejiniam.

GERA ALGA.
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS

AMERICAN ABRASIVE 
METALS CO.
460 COIT ST.

IRVINGTON, N. J.
(135)

MERGINOS-MOTERYS
NETIKĖTINIEMS GREITIEMS REIKALAMS 

KARINĖMS PAJĖGOMS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI 

DIENINIAM AR NAKTINIAM ŠIFTAM
PATYRUSIOS SIUVAMŲ 
MAŠINŲ OPERATORES.

Mes išmokysime nemokančias darbininkes.
TELEFONAS STAMFORD 4-6178 

BERKSHIRE MILLS, INC.
Vieta, ant John Street, gale Manhattan St., 

Stamford, Conn.
Reikalingas atliekamumo paliudijimas.

(137)

MERGINOS
Vikrios. Inteligentiškos.

Patyrimas nereikalingas. Lengvas fabriko 
darbas egzaminavimams spausdintų 

rašomųjų medžiagų. Nuolat.
40 VALANDŲ SAVAITE 

$20 PRADŽAI.
R. O. H. HILL

270 LAFAYETTE ST., N. Y. C.
F____________________________ 035)

MERGINOS. OPERUOTI SKYLIŲ SIUVA
MAS MAŠINAS. NUOLATINIS DARBAS.

FRIEDMAN & SONS, 5 W. 31ST ST. 
LA. 4-5144.

(135)

MBM
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Segtas Puslapis Laisve—Liberty, Lithuanian baily

NewYorko^/a^fcrZInto
Prašome Talkos!

Vyrai ir moterys, jaunimas 
ir senimas, kurie tik galite, 
esate prašomi pribūti šio penk
tadienio vakarą, birželio 9-tą, 
i Lietuvos Žmonėms Drabužiu 
Centrą, 417 Lorimer Street, 
Brooklyne, padėti supakuoti 
kelis šimtus individuališkų 
pundelių dovanų Lietuvos 
žmonėms.

Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komitetas.

Gražus Urbonų Jubilė 
jus su Parama Lietu

vos Žmonėms

Ketvirtadien., Birželio 8, 1944

FILMOS - TEATRAI Susivedė
■

Antrasis Frontas Sutiktas
su Demonstracijomis ir 

Pasiryžimu Jį Remti
Didysis New York as sutiko 

žinias apie antrojo fronto ati
darymą įvairiai, bet pasiryžu
siai padėti kovotojams, kad 
greičiausia fašizmas būtų su
naikintas. Su kuo pasikalbėjai, 
girdėjai viltingą nuotaiką ir 
supratimą, kad dabartiniai 
mūsų krašto ir talkininkų žy
giai Europon reiškia pradžią 
pabaigos hitlerizmui.

Jaunimas Entuziastiškas
Užbaigus dienos darbą, pa

traukiau pažiūrėti, kaip atro
do miestas D-Dienos sulaukus, 
ypatingai,
Guard i jos iš 
skelbta, jog 
nevvyorkiečiai

Senas Vincas Sako

palin- 
narsu- 
parei-

karinių jėgų vadovybę; 
keti mūsų karžygiams 
mo ir ištvermės sunkiom 
gom už visuotiną pergalę bar
bariško fašizmo ir laimingai 
sugrįžti pergalėjus; iš naujo 
pasižadėti visomis pajėgomis 
remti karo frontus ir būti sar
gyboje namų fronto.

Tai tokių minčių vedini, tie
siai iš darbo, tūkstančiai žmo
nių, visų luomų ir pažiūrų 
amerikiečių, surado bendrą 
kelią ir tikslą sueiti į Madison

— Union aikš- 
iš subway sto- 
demonstracijos

užsitvenkus su-j 
paleis-

‘su linksma šypsą 
pats Juozapas Zei .

. Praeito šeštadienio vakare, 
birž. 3 d., įvyko gražus pami
nėjimas Marijonos ir Frank 
Urbonų (abu nuo Seredžiaus) 
šeimyninio gyvenimo 25 metų 
sukakties. Jaukioje Juozapo 
Zeidat įstaigoje, 411 Grand 
St., Brooklyne, suruošta iškil
mingas pokilis, kuriame daly
vavo 6 Urbonų dukterys, gimi
nės ir draugai, apie 50 asme
nų, tarpe kurių buvo ir vienas 
karys, Urbonų žentas, Steve 
Globovski. Jubilėjantam įteik
ta daug gražių dovanų ir ge
rų linkėjimų.

Šios staigmenos suruošime 
daugiausia pasidarbavo “anio- 
liukas” Ona Zeidat, svočia 
Antosia Inčienė ir Mrs. Mar
tin, kurios pagamino skanius 
valgius ir labai gražiai visus 
pavaišino. Svotu buvo plačiai 
žinomas, 
ant veido, 
d at.

Pokilio vedėju buvo laisvių-, 
tis R. židžiunas, kurs, be kit
ko, prisiminė apie reikalą su-į 
šelpti Lietuvos žmones, nuken- naujoms, 
tėjusius nuo karo, pažymėda- N 
mas, kad Lietuvai Pagelbbs ■ suomeninese 
Teikimo Komitetas, per Rus
sian War Relief pasiekia mūsų 
nelaiminguosius brolius užjū
ryje. Pasekme 
surinkta $10, 
sekančiai:

Ona Zeidat
Ant. Inčienė $3.
Mrs. Martin $2.
Pinigai, kartu su šiuo raši

niu, įteikti LPT Komitetui per 
Laisvės redakciją.

Reikia pagirti Nčlę Greviš- 
kis, Blanche Zeidat ir W. Be- 
renį už mandagų ir stropui pa
tarnavimą prie stalų, o labiau
sia pokilio rengėjas, kurios ne 
tik daug darbo padėjo, bet ir 
su aukomis parėmė Lietuvos 
žmones.

Linkėtina Marijonai ir 
Frank Urbonams laimingai su
laukti dar ir 50 metų auksinio 
jubilėjaus.

šio paraginimo 
kuriuos aukojo

kad majoro La- 
anksto buvo 

invazijos dieną 
šaukiami susi

rinkti prie Amžinosios šviesos 
j miestavame Madison Square 
j Parke atžymėjimui to didžiojo 
momento.

Rūpėjo pažiūrėti, kaip at- 
I rodo ir darbininkų susirinkimų 
1 tradicinė vieta 
’ tė, tad išsėdau 
j tim žemiau 
• vietos.

Union aikštė
judusiais darbininkais, 

į tais iš apylinkės krautuvių, ša- 
' pų ir raštinių. Krašte iš 4th 
į Avė. pasigirdo daina, šūkiai, 
plojimas. Parūpo, kas ten bū- 

I tų ?
Dasikasus per minią svieto 

arčiau, pamačiau atmaršuojant 
j_ j Pardavinėtojų Unijos 65-to Lo- 

kalo narius. Tai lokalas, kuris 
jau per eilę metų laikomas 
jauniausiu lokalu dėl narių 
jauno amžiaus, prielankumo 

, demokratinėms idė
joms ir veiklaus dalyvumo vi- 

kovose-darbuose 
demokratijai ginti ir remti. Tai 
turbūt taip pat daugiausia na
rių kariškon tarnybon išleidęs 
lokalas.

Kaip darbininkai įvertino 
D-Dieną, kaip jie jos laukė, 
puikiai perstato šis lokalas. Iš 
ryto atsikėlę sužinojo, kad an
trasis frontas atidarytas, vaka
rop, tiesiai iš darbo jau buvo 
pasiruošę, mobilizuoti demon- 
monstracijai, su šimtais iška
bų, su obalsiais, su savo vėlia
vomis ir atskirų šapų papar
čiais, su tūkstančiais jaunučių 
darbininkų parade į masinio 
mitingo vietą Madison aiktėje.

Į aikštę sumaršavo būriais, 
suėjo grupėm ir atskirai daug 
darbininkų, čia pat atėjo kar
tu ne viena's iš fabrikantų, čion 
suėjo visokio luomo žmonių 
tos didžios dienos proga pa
sveikinti viso mūsų krašto ir

Iš eilės unijų ir šapų suėjo 
senesni darbininkai, bet ne 
mažiau pasiryžę. Didžiuma jų 
turi sūnus ir dukteris kariškoj 
tarnyboj. Daugelio vaikai ten, 
kur dabar eina mūšiai. Tėvai 
dalyvauja čionai, jie dalyvausi 
desėtkuose ir, jei reiks, tūks-1 
tančiuose kitų veiksmų cemen-i 
tavimui mūs vieningumo, pa- i 
ramai mūsų frontu, kad grei- ■ 
čiau priešą sunaikintų ir su-! 
grįžtų pergalingi mūsų vaikai. I

Mitinge kalbėjo majoras La-‘ 
Guardia ir nuo vienos platfor- į 
mos pravedė maldą trijų tiky-1 
bu dvasiškiai — katalikų, žy-‘ 
dų ir protestonų. Penkių de- 
šimtų tūkstančių minia visų ! 
maldas lygiai pagerbė. Taipgi > 
greta mūsų tautos himno su- i 
giedota himnai mūsų talkinin- į 
kų: Anglijos, Sovietų Sąjun-j 
gos, Francijos ir Italijos.

Nuo mitingo pasiųsta pa-! 
sveikinimai prezidentui Roose-1 
veltui ir generolui Eisenhower. į

“Nors man ir labai sunki 
problema palikti savo gaspa- 
dą, bet jūsų prašymą išpildy
siu ir jūsų piknike būsiu.”

Iki šios dienos pilnai neži
nojome, ar Senas Vincas galės 
kalbėti mūsų piknike birželio 
(June) 11 d., Linden, N. J. 
Bet dabar jo paties žodžiai 
viską išaiškina.

Senas Vincas, senas Ameri
kos lietuvių beletristas ir ra
šė j as, duos labai svarbią pra
kalbą šių dienų reikalais, kuri 
yra verta visiems išgirsti.

Taigi, kuriems tik laikas pa
vėlina, neatsitraukiant nuo ka
riniu darbu, visi būkime 
ALDLD 2-ro Apskričio pikni
ke, birželio 11 d., lath. Liber
ty Parke, 340 Mitchell Ave., 
Linden, N. J.

Jeigu ir lytų, piknikas vis- pareigų, kurias jiedu kiekvie- 
tiek bus. Svetainėj yra vietos į R as savo srityje eina pasišven- 
pasislėpti nuo lietaus.

A. Gilmanas, 
ALDLD Antro 
Apskričio pirmininkas.

“They Met in Moscow”-- 
Smagi Komiška Filmą

Jeigu jaučiatės, kad jums 
reiika smagios užmiršties rū
pesčių ar vargų, būtinai nuvy
kite į Victoria Teatrą, Broad
way ir 46th St., New Yorke, 
pamatyti pereitą antradienį! 
ten pradėtą rodyti komišką j 
operą “Jie Susitiko Maskvoj.” j 

šį kartą eina, kalba ne apie; 
susitikimą Maskvoj diploma-' 
tų ar karo vadų iš didžiųjų pa-j 
šaulio valstybių, bet jaunutės, i 
gražios našlaites, kiaulių au-! 

'ginimo kolektyvo darbštuolės 
—Glašos Novikovos (Marinos! 
Ladyninos) su 
yev (Vladimir 
augintoju 
.kalnuoto 
susitinka 
parodoj.

Pirm 
jaunuoliai spėja karštai, 
.įingai įsimylėti viens kitą, bot 
reikia grįžti kožnam prie savo

Joanna Augusta Abazorius, 
Julijos Abazorienės duktė, su- 

l si vedė su Mr. Jack Wasser
man. Santuokos ceremonijos 
įvyko pereito sekmadienio po
pietį, birželio 4-tą, Apreiškimo 
bažnyčioj, o šaunus pokylis, 
dalyvaujant apie šimtui sve
čių, — pas nuotakos motiną, 
88-32 —^Jhth St., Woodhaven.

Jaunieji išvažiavo porai sa
vaičių medaus mėnesio. Sugrį
žę, apsigyvens 74-03 Rocka
way Blvd., Woodhaven, L. I.

J. M.

vietų Sąjungoj gyvena tiek! 
daug tautų ir visos skaito-rašo ’ 
savo gimtojoj kalboj, tad Gla- 
ša savo mylimojo laiško nega-! 
Ii perskaityti ir visoj apylin
kėj nesiranda mokančio to 
rašto. Tuo pasinaudodamas, - 
kolektyvo bernužėlis Kuzma! 
Petrovas (Nikolai Kriuchkov) 
išdėsto jai apie nesamą myli
mojo pačią ir jau pats pasi-j

i ruošia nusiminusią Glašą ves-j 
ti, kada pritrūkęs kantrybės j

i Musaiba iš Kazakstano at-; 
| vyksta į tarybinės šalies šiau-! 
Irius savo mylimosios jieškoti. !

Senutės Vlasovos rolėj vai- j 
l dina Elena Sehastlivtseva, Ab-I 
itusalam — Grigory Alexeyev. | kuopos labai svarbus

Filmoje yra daug smagaus 7.39
iš i jumoro ir šykiu pagerbiama Laisvės svetainėj. 

Jiedu maisto produkcijos kariai, be malonėkite

Musaib Gatu-j 
Zeldin), avių ( 

stachanoviečiu 
Kazakstano.

Maskvoj žemės ūkio I kurių didelio pasišventimo sa- 
į vo kraštui toks stebinantis So
vietų produkcijos gausingumas 
ir Raudonosios Armijos žygia
vimas pirmyn nebūtų buvęs ga

limu. S.

parodai baigiantis, 
sva-

Dėkojo Dievui už Romą

: tusiai garbei savo kolektyvo ir 
! naudai visos didžiosios Sovietų 
šalies. Greta darbo, sunku
muose ir pasisekimuose, jiedu 
svajoja apie savo mylimą kur 

j nors tolimame šalies krašte ir 
I abu išsiilgusiai laukia kitos va- 
j saros ir vėl susitikimo Mask
voj. B'ct metai įsimylėjusiam 
atrodo amžiais ir Musaib rašo

Paskelbus Romos užėmimą, 
kunigas Costello išėjęs prie šv. 
Katrinos bažnyčios durų, 88th laišką Glašai, kuri laišką su- 
St. ir 1st Ave., New Yorke, at- tinka begaliniu džiaugsmu — 
laikė padėkos Dievui pamal- ir ašaromis, kuriose mergaitei 
das gatvėje susirinkusiems pa-j žiūrovas beveik gali padėti iš 
rapijonams. I užuojautos. Priežastis — So-

LITERATŪROS DRAUGIJOS 2-RO APSKRIČIO 
DVIEJŲ VALSTIJŲ

SUSIRINKIMAI
LL1) 1 KUOPOS NARIAMS.

Lietuvių Literatūros Draugijos 1 
susirinkimas 

birželio 8, 
Lorimer St., 
nariai-narės 
atsiveskite 

savo draugus bei pažįstamus įrašy
ti j kuopą.

įvyks šį ketvirtadienį, 
___ ) vai. vakare, 419

Visi
dalyvauti,

Atliekama popiera tarnauja j 
700,000 karo reikalams.

REIKALAVIMAI
Greit Reikia Guzikų Siuvėjos 

Vyriškiems top-kautams ir 
over-kautams.

Reikia vyrų preserių pabaigtiems 
top-kautams ir over-kautams.

S. M. KARVELIS,
Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-2494.
(133-135)

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

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS:

f

1 y gi ai 
fron- 
Kiek- 
atsa-

antrojo

BUS PUIKI DAINŲ PROGRAMA

Pramogų Kalendorius

B.

jų šeim.
Tėve- 
linki 
gim- MIRĖ

žmonių, išlaisvinimą. Tas įspū
dingas mitingas bus Grand Pa
radise didžiojoj salėj, 318 
Grand St., Brooklyne.

Ten Buvęs.

Ričardukui 3 Metai
Praeitą pirmadienį Richar

dui Zeidat, Juozuko (Jr.) ir 
Blanches Zeidat sūneliui, suka
ko trys metai amžiaus, o jo 
gimtadienio proga buvo su
ruošta Marijonai ir Frank Ur
bonams 25 m. jubilėjaus poki- 
lis. Tame ir pasidarė tikra 
staigmena, kad jubilėjantai 
buvo kviesti į Richarduko gim
tadienį, kuris pavirto į iškil
mingą paminėjimą
gyvenimo sukaktuvių, 
liai, giminės ir draugai 
Ričardukui daug laimės 
tadienio proga!

LIETUVIAI KVIEČIAMI 
SIGMUND BOMBER, garsus kompozito
rius, kviečia jus, kaip savo svečią, 

pamatyt gražiausią jo operetę—

The NEW MOON
- 100 VAIDINTOJI!

ir pasauliniai garsiomis žvaigždėmis 
Didžiausias ir margiausias vaidinimas— 
vertas $10 už tikietą — bet mes turime 
1500 puikių rezervuotų vietų už po 75c 
JAs atsiminsite fi| vaidinimą (ne Judj), 

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

MAYOR LA GUARDIA, President 
DčJei Skaitlingo Pageidavimo—Rodymas 

Pratęstas. ,

šį sekmadienį, 11 birž., įvyks 
Brooklynui kaimyniškose kolo
nijose pora pramogų, kurios 
paliečia ir brooklyniečius ir 
kuriose jie dalyvaus:

Choro Pirmyn bankietas 6 
vai. vakaro, Kasmočių salėj, 
91 Steamboat Road, Great 
Nccke.

Choras mums artimas tuomi, 
kad jis palaiko ir aukli lietu
vių dainą, su ja tarnauja vi
suomenei, tankiai atlankydami 
ir Brooklyną, taipgi draugiški 
choristai būna tankūs svečiai 
mūsų pramogose, tad nuvyki
mu pas juos brooklyniečiai at
silygins jiems tuo patimi.

Literatūros Draugijos 2-ro 
apskričio piknikas visą popietį 
ir vakarą Lithuanian Liberty 
Parke, 310 Mitchell Ave., Lin
den, N. J.

Birželio 15-tos vakarą įvyks 
didysis Brooklyno lietuvių pa
minėjimas trijų metų sukak
ties nuo vokiečių užpuolimo 
Lietuvos ir atžymėta atidary
mas antrojo fronto, kuris pa
greitins Lietuvos ir milionų ki
tų pavergtų, nacių kankinamų

Kariškiai Sveikina Antrą 
Frontą

Su unijiniu jaunimu, 
entuziastiški apie antrą 
tą yra patys kariškiai, 
vienas sutiktas kariškis 
kė, jog atidarymas
fronto jiems — geriausia ži
nia, kurios jie nekantriai lau
kė. Kariai pareiškia, kad jie 
žinojo, jie iš pat pradžių buvo 
įsitikinę, kad be antro fronto 
negali būti pergalės, kad jie, 
o ne kas kitas, anksčiau ar vė
liau turės tą atlikti. Ir jie nori 
tą pareigą atlikti greičiausia. 
Jie džiaugiasi, kad D-Diena 
reiškia “pradžią pabaigos.” 
Daugelis išreiškė apgailestavi
mą, kad jie dar čionai, o ne 
tenai, kur jau verda kova.

Tūkstančiai žmonių D-Dieną 
praleido maldose už pergalę, 
už mūsų vaikinus. Tūlos baž
nyčios turėjo pamaldas kas 
valandą per visą dieną, o kai 
kurios ir per ištisa parą.

R.

Birželio 18-tą įvyks Pabal- 
tijos Kultūrinės Tarybos 5-tas 
metinis piknikas, Karpatho- 
Rusų darže, Yonkers.

O liepos 2-rą jau bus ir to
ji iškilmių iškilmė — Laisvės 
piknikas — Klasčiaus Clinton 
Parke, Maspethe. R.

63Jonas Lutz-Lazauskas,
m. amžiaus, 62-14 — 83rd St., 
Elmhurst, L. L, mirė birželio 
6 d., $£ings County ligoninėje. 
Kūnas pašarvotas graboriaus 
Bieliausko koplyčioje, 660 
Grand St., Brooklyne. Bus pa
laidotas birželio 10 d., šv. Jo
no kapinėse.

Paliko dideliame nuliūdime 
žmoną Frances, sūnų Edwar- 
dą, kuris yra karys, dukterį 
Mildred Shanley ir 4 anūkus.

Laidotuvių apeigas prižiūri 
graborius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas).

Įvyks Sekmadieni

BIRŽELIO 11 JUNE
Puiki ir erdvi svetaine. Jei lytų, tai visas 

pasilinksminimas atsibus svetainėje

LITHUANIAN LIBERTY PARK
340 MITCHELL AVE., LINDEN, N. J.

DAINUOS SIETYNO CHORAS
Bus įvairių valgių ir gėrimų

Pradžia 1 vai. dieną

GERA ORKESTRĄ ŠOKIAMS
ĮŽANGA 45c ASMENIUI; TAKSAI ĮSKAITYTI

()«■»(><

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q UETUVIŠKAS KABARETAS
" O, STANLEY MISIŪNAS

/ 'I Z~Ml SAVININKAS

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergreen 4-0864

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

J

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

J

ILITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS BROOKLYN

282 Union Ave.

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

(Jsist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekrn. 9 A. M. — 2 P. M.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

TeL EVergreen 4-9612

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 — 

MEDIKALI8 IŠTYRIMAS |2.

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

nOlA-’

1495°
GODOtS’ 
Of TVA*
17

14950
137 50

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

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone BTagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.

TAIPGI




