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tikanas išlaisvintas. Pirmiau 
būdavo sakoma: Ką gi kata
liku galva darys, būdamas vo
kiečių vergijoje?

Deja, jis ir dabar sako, kad 
jis pasiliksiąs neutrališku šia
me kare.

Tai viena iš didžiausių žmo
nijos nelaimių. Katalikų baž
nyčia yra jėga. Kaip daug ge
riau karas sektųsi, jeigu tos 
bažnyčios galva sušuktų į vi
sus pasaulio katalikus: Fašiz
mas yra mirtinas priešas. Šis 
karas prieš fašizmą turi ma
no palaiminimą! Visi katalikai 
atlikite savo pareigą!
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Daily Worker praneša, kad 
Australijos komunistai išrinko 
savo atstovą j Parlamentą. 
Pirmas toks atsitikimas to 
krašto istorijoje. Tuomi atsto
vu yra Fred Paterson.

1939 metais Fred Paterson 
buvo pirmas komunistas al- 
dermanas Australijoje. Jis vi
sur pirmas, žmogus gabus ir 
su didele įtaka darbininkų kla
sėje.

Suomijos gailisi tiktai Hit
lerio agentai. Gerai, kad ją i 
vėl pradėjo pliekti Raudonoji; 
Armija.

Tačiau, kiek daug gyvybių 
būtų buvę sutaupyta, jeigu 
Suomija būtų priėmus Sovie
tų taikos sąlygas. Tos sąlygos 
nepaprastai švelnios. Tai pri
pažino Amerika, Anglija ir 
Švedija. Patarė jai tas sąlygas 
priimti.

Dabar reikia muštis, persi
imti. Suomijos fašistinė valdžia 
pasirinko tą kelią. Ji pasiliko 
Hitlerio įrankiu iki galo.

Angliškasis Daily Worker 
pradėjo savo metinį finansinį 
vajų. Reikia didžiulės krūvos 
dolerių.

Laikraštis kreipiasi prie vi
sų patrijotingų amerikiečių ir 
prašo pagelbos.

Kasmet prie to vajaus gra
žiai prisidėdavo ir pažangieji 
lietuviai. Nereikia abejoti, jog 
jie neatsiliks nė šiemet.

Lietuviai dar nėra atsilikę 
nė vienam progreso ir kovos 
darbe.

Pernai lietuviški kryžiokai 
sakė, kad amerikiečių siunčia
mos dovanos nepasieks lietu
vių. Bet dovanos pasiekė ir ta
po išdalintos. Visi dabar tatai 
žino.

Tai ką gi dabar daro tie 
lietuvių tautos priešai?

Jie vėl kaip nors turi me
luoti ir kenkti tam gražiam 
darbui.

Vienas jų jau metė dvokian
čią fašistinę bombą. Girdi, bet 
tos dovanos nepasiekia Lietu
vos partizanų !

Mes gi žinome, kad gera da
lis mūsų pasiųstų dovanų ten
ka Lietuvos partizanams. Tai 
praneša Lietuvos vyriausybė, 
kuri dovanų išdalinimu rūpi
nasi. Tai pranešė patys parti
zanai, kurie lankėsi Maskvoje.

Kiekvienam Amerikos lietu
viui turėtų būti aišku vienas 
dalykas^ Nereikia klausyti 
kryžiokų spaudos plepalų. Jų 
redaktorių liežuvis yra be 
kaulo. Tas liežuvis yra paau
kotas prieš-lietuviškai propa
gandai.

Kaip visos žmonijos, taip 
lietuvių tautos gyvenime šis 
laikotarpis yra rūsčiausias, pa
vojingiausias ir sunkiausias. 
Demokratiniai lietuviai teikia 
tautai pagelbą. Gi klerikalų, 
fašistų ir menševikų spauda 
bando pakišti koją.

ITALIJOJ AMERIKIE
ČIAI VEJA NACIUS 

VIS TOLYN
Roma, birž. 14. — Ame

rikos kariuomenė Italijoje 
i užėmė pajūrio miestą Orbe- 
tello, 71 mylios į pietus nuo 
Romos, ir paėmė vieškelių 
mazgą už 4 mylių toliau į 
šiaurius.

Kiti amerikiečių junginiai 
atėmė iš nacių Valentano ir 
Latera miestelius, vakari
niame Bolsena ežero šone, 
apie 70 mylių į šiaurių va
karus nuo Romos. Anglai 
rytiniame Italijos šone už
ėmė Popoli miesteli ir pra
siveržė per Saline upę.

Naciai Italijoj pradėjo 
smarkiau priešintis ameri
kiečiams.

Nesutikimai tarp FrancūzŲ Gen. 
De Gaulle ir Anglijos - Amerikos

Alžyras. — Prancūzų Ko
mitetas Tautai Laisvinti, 
veikdamas kaip Laikinoji 
Franci jos valdžia, paskyrė 
savo karinius ir civilius va
dus atimamom iš vokiečių 
vietom.

Tuo tarpu generolas de 
Gaulle, šio komiteto galva, 
tebėra Londone.

Amerikos ir Anglijos at
stovai veda su gen. de Gau
lle derybas ' dėlei bendro 
tvarkymo atvaduojamų nuo 
vokiečių žemių. Bet genero
las de Gaulle reikalaująs 
pilnai ten pripažinti laiki
nąją jo komiteto valdžią. 
Amerika ir Anglija, girdi, 
su tuom nesutinka, ir tęsia
si ginčai tarp gen. de Gau
lle ir didžiųjų vakarinių 
talkininkų.

Klausimas Dėlei Amerikoje 
Gaminamų Franc. Pinigų
Washington. — Prezid. 

Rooseveltas pranešė, kad 
Jungtinės Valstijos spaus
dina francūziškus pinigus 
frankus tiktai po pasitari
mų su generolo de Gaulle 
atstovais Washingtone ir 
Londone. Apie tų pinigų 
spausdinimą buvo pranešta 
valdiniam Prancūzų Komi
tetui Tautai Laisvinti ir ko
mitetas tam nesipriešino.

Bet pasklido gandai, kad 
gen. de Gaulle, girdi, atsi
šaukęs į Francijos žmones 
nepriimti tų Ame rikoje 
spausdintų pinigų. Tačiau 
tikrai žinoma tik štai kas. 
Anglijos ir Jungtinių Vals
tijų valdžios prašė gen. de

Ketvirtadienį, tai yra, bir
želio 15 dieną, Brooklyne ma
sinis mitingas. Jo tikslas: at
žymėti trijų metų nacių už
puolimą ant Lietuvos ir atida
rymas antrojo fronto. Kviečia
mi visi dalyvauti. Savo atsi
lankymu paremsite Dėdę Ša
mą ir lietuvių tautą. .

Raudonoji Armija Atėmė iš 
Suomių Dar Eilę Tvirto visky 

Miestų ir Miestelių
Maskva, birž. 14. — So

vietų kariuomenė Karelijos 
fronte užėmė tris suomių 
apkasų ir kitų apsitvirtini- 
mų linijas į pietų rytus nuo 
Mannerheimo senojo tvirto
vių ruožo ir prakirto spra
gas iki pusės to tvirtoviško 
ruožo.

Raudonarmiečiai atėmė iš 
suomių ir vokiečių dar eilę 
aptvirtintų miestų bei mies
telių, tame skaičiuje Stek- 
liannaja, Kaetraelae, Ron- 
nukylae, Vehmainen ir Su- 
eranmbeki, kuris stovi prie 
vieškelio, einančio į Vibor- 
gą (Viipuri).

Nuo dabartinių Raudo
nosios Armijos pozicijų tė-

Gaulle, kad per radiją atsi
šauktų į Francijos gyvento
jus priimti tuos pinigus.Bet 
dar nėra -pranešimo, ką 
gen. de Gaulle atsakė į tą 
prašymą.

Svarbios Lietuviu Pra
kalbos Brooklyne šį 

Ketvirtadienį
Didžiojoj Grand Paradise 

svetainėje, 318 Grand St., 
Brooklyne, įvyksta nepa
prastai svarbios prakalbos 
šį ketvirtadienį vakare, bir
želio 15 d.

Kalbės Povilas Rotomskis, 
Sovietų Sąjungos generalio 
konsulato narys; R. Miza- 
ra, Laisvės redaktorius, ir 
Antanas Bimba, Lietuvių 
Literatūros Draugijos pir
mininkas. Bus ir koncerti
nė programa.

šios prakalbos tarnaus 
kaip atidarymas vajaus dė
lei penkių milionų dolerių 
vertės Penktosios Karo Pa
skolos Bonų išpirkimo lietu
vių tarpe.

Kalbėtojai plačiai nušvies 
dabartinius karo žygius, 
daromus Europai laisvinti 
nuo nacių, ir tų žygių ryšį

STALINAS SAKO: TALKININKŲ ĮSIVERŽIMAS FRANCIJON 
TAI DIDINGAS, SPINDĮS ISTORINIS ŽYGIS

Maskva.—Premjeras Sta
linas, atsakydamas į Prav- 
dos reporterio klausimą, pa
darė sekamą pareiškimą 
anglams ir amerikiečiams 
korespondentams birž. 13 
d.:

‘‘Sudėjus krūvon pasėkas 
mūšių, kuriuos per septy
nias dienas vedė įsiveržusi 
šiaurinėn Francijon laisvi
nančioji talkininkų kariuo- 

ra 30 mylių į šiaurvakarius 
iki Viborgo, stambaus mie
sto ir labai svarbaus Suo
mijos uosto.

Stiprios Priešų Pozicijos
Pranešimai iš fronto vėl 

nurodo, kad suomiams ir 
naciams kur kas parankiau 
gintis Karelijos fronte, tarp 
Ladogos ežero ir Suomijos 
Įlankos, negu Sovietams 
juos atakuoti. Tame tarp- 
vandenyje yra daug skar
džių kalnų, su visiškai sta
čiais uolų šonais. Jį išraižę 
gilūs skaitlingi grioviai. Vi
sur pilna pelkių, ežerėlių ir 
nedidelių upių. Suomiams 
čia taip pat tarnauja miš
kai. Visa tai sudaro jiems 
gamtinius apsigynimus, o 
tarp jų suomiai ir naciai 
dar yra prisistatę cementi
nių - geležinių fortų ir pri
sikasę rūsių ir apkasų.

Kaip drūčiai įrengti hit
lerininkų fortai, galima 
suprast iš to, kad Sovietų 
kanuolės trisdešimčia dide
lių šovinių pataikė tiesiog 
į vieną fortą, iki pramušė 
jį-

Sovietai pirmadienį atė
mė iš suomių Kivennapa 
nuėstą, mazgą daugelio 
plentų, vedančių į priešų 
apsigynimo punktus plačio
je srityje.

Chinai dar pažygiavo 
prieš japonus Burmoj.

Washingtonas Jau Nenorįs 
De Gaulle Atsilankymo

Washington. — Sakoma, 
prez. Rooseveltas jau nelau
kiąs atvykstant generolo de 
Gaulle, kuris yra galva 
Francūzų Komiteto Tautai 
Laisvinti. Teigiama, kad 
Amerikos vyriausybė nepa
tenkinta, jog tas komitetas 
pasivadino Laikinąja Fran
cijos Respublikos Valdžia.

su Lietuvos likimu.
Visus į prakalbas šaukia 

bendrai Brooklyn© lietuvių 
organizacijos.

Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Įžanga veltui.

menė, galima nedvejojant 
pasakyti, kad pilnai pavyko 
tas didžiulis prasiveržimas 
per Anglų Kanalą (jūros 
sąsiaurį) ir daugmeniškas 
talkininkų kariuomenės iš- 
sikėlimas tenai. Tai, be abe
jo yra spindįs mūsų talki
ninkų pasisekimas. Reikia 
pripažinti, jog karų istori
joj dar nebuvo žinoma to
kio žygio, taįp plačiai supla-

BUS DAUGIAU ĮSIVER
ŽIMŲ, PAREIŠKĖ GEN. 

EISENHOWER

Gen. Dwight D. Eisen
hower, vyriausias Talkinin
ką jėgų komandierius lais
vinime Europos.

Washington. — Generolas 
Eįsenhower, vyriausias tal
kininkų komanduotojas va
kariniame fronte, asmeniš
kai raportavo prez. Roose- 
veltui, jog amerikiečiai ir 
anglai toliaus darys dar 
daugelyje vietų naujus įsi
veržimus į Europos žemy
ną prieš Vokietiją. Jie ar
dys nacių tvirtumą iš vaka
ru ir iš Viduržemio Jūros 
pietuose, o tuo pačiu laiku 
“didžiosios rusų armijos 
smogs priešui iš rytų šono,” 
kaip pareiškė gen. Eisenho
wer.

Jis sakė, jog įsiveržimas 
į šiaurinę Franci ją geriau 
pavyko, negu tikėtasi, bet 
tai buvo “labai pavojingas 
žygis ir aš manau sunkiau
sias veiksmas iš visų, su ku
riais bet kada teko įsiver
žiančiai armijai susidurti.”

Eisenhower pridūrė, kad 
vokiečiai, “plačiausiai nau
dodami pavergtųjų žmonių 
darbą, apsodino ištisus pa
jūrius šiaurvakarinės*' Eu
ropos visokiomis skerspai- 
nėmis taip tankiai, kaip mi
šku.”

Ties Novosokolnikais arti 
Latvijos, Sovietų kariai už
mušė virš 1,000 vokiečių.

Sovietų lakūnai nuskandi
no dar 4 karines nacių val
tis.

nuoto, tokiu didingu mastu 
ir taip meistriškai įvykdyto.

“Kaip žinoma, ‘nenugali- 
masai’ Napoleonas savo lai
kais planavo prasiveržti per 
Anglų Kanalą ir užimti Bri
tanijos salas, bet tie jo pla
nai gėdingai žlugo. Hitleris, 
isterikas, kuris per dvejus 
metus gyrėsi, kad jis per- 
kelsiąs savo jėgas per tą

Anglai Prasigrūmė 23 Myk 
Pirmyn: Jankiai Haršuoja 

Pirmyn Cherbourg Pussaly
London, birž. 14.— Ame

rikos ir Anglijos tankai 
dviejose vietose šiaurinėje 
Francijoje pralaužė vokie
čių apsigynimo liniją. Tal
kininkai užėmė Caumont 
miestą vidurinėj fronto da
lyje; o anglai rytiniame 
fronto gale paėmė Troarn 
miestą prie vieškelio į ry
tus nuo Caen, didžiojo ge
ležinkelių ir plentų mazgo, 
ir atėmė iš nacių Villers- 
Bocage miestą su geležin
kelio ir plento stotimis ja
me.

Viller-Bocage srityje an
glai pasiekė jau 23 mylias į 
pietus nuo jūros. Jie tai]) 
pat atgriebė nuo vokiečių

Kongreso Tarimas Paremti Grįž
tantiem iš Tarnybos Veteranam.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongresas galuti
nai priėmė sumanymą skirt 
6 bilionus dolerių paramai 
kareivių ir jūreivių po to, 
kai jie bus paleisti iš kari-

Jungtinių Valstijų La
kūnai vėl Bombardavo 

Vengriją ir Vokietiją
London, birž. 14. — Na- 

ciški radijai pranešė, kad 
Amerikos lėktuvai bombar
davo miestus į pietų vaka
rus nuo Budapešto, Vengri
jos sostamiesčio. Vokiečiai 
sakė, kad ore ten šėlę mū
šiai tarp nacių ir amerikie
čių.

Dienos laiku trečiadienį 
1,000 didžiųjų Amerikos 
bombanešių pleškino E!m- 
merich žibalo dirbyklas Vo
kietijoj ir įvairius karinius 
taikinius Franci joj ir Bel
gijoj.

Naktį anglai iš oro daug- 
meniškai sprogdino ir degi
no nacių įrengimus Muni- 
cho apylinkėje, Vokietijoje.

Sovietai minėjo Jungtinių 
Tautų dieną.

Kanalą, nedrįso net paban
dyt įvykdyt tą savo grūmo
jimą.

“Tiktai Anglijos ir Ame
rikos kariuomenė garbingai 
įvykdė savo didingąjį pla
ną — perplaukti šį Kanalą 
ir krantan iškelti mases ka
rių. Istorija tatai pažymės 
kaip aukščiausios rūšies pa
siekimą.’*

Tilly miestą, kelios mylios 
nuo jūros, Tilly kartotinai 
ėjo iš vienų rankų į antras.

Tuo tarpu talkininkų ar
tilerija iš karo laivų neat- 

■ laidžiai pila ugnį į nacius 
ICaene ir faktinai visame 
įsiveržimo fronte.

Amerikiečiai nuo Caren-, 
tano pažygiavo dar kelias 
mylias į vakarus, pietinia
me gale Cherbourgo pussa- 
lio.

Toliau į šiaurius tame 
pussalyje amerikiečiai atė
mė iš nacių Le Ham, Pont 
l’Abbe ir kitas vietoves. To
kiu būdu jie prasiveržė sker
sai pusės iki dviejų trečda
lių Cherbourgo pussalio.

nės tarnybos. Suprantama, 
kad prezidentas pasirašys 
kongreso tarimą, padaryda
mas jį įstatymu. Svarbieji 
tarimo punktai yra šie:

Mokė ti paleistam iš 
tarnybos veteranui po $20 
savaitinės nedarbo pašalpos 
viso per 52 savaites laiko
tarpyje, apimančiame dve
jus metus nuo paleidimo.

Valdžia užtikrina pusę 
užsitraukiamos veterano 

paskolos, bet ne daugiau 
kaip $2,000, pirkti farmoms, 
smulkiems bizniams ir na
mams. Už paskolą bus ima
ma 4 nuošimčiai palūkanų.

Duoti ketveriems metams 
lėšų siekti mokslo tiem ve
teranam, kurie buvo pa
šaukti arba patys atėjo ka
rinėn tarnybon pirma, negu 
jie sulaukė 25 metų am
žiaus. Tokiem skiriama 
$500 per metus už mokslą ir 
dar po $50 kas mėnuo pra
gyventi pavieniui ir po $75 

įvedusiam.
Valdiškos darbų suradi

mo įstaigos padės gauti 
darbo grįžtantiem iš tarny
bos vyram ir moterim.

Nemokamai gydyti vete
ranus ligoninėse.

Bet jeigu kongresas skir
tų sumas pinigų kaipo bo
nus paleidžiamiem karei
viam, tai tie bonai būtų at
skaitomi nuo piniginės ve
teranams paramos, nustato
mos pagal dabartinį kong
rese tarimą.

SOVIETAI PASIEKĘ 2-RĄ 
NACIŲ APSIGYNIMO

LINIJĄ
London, birž. 14. — Rau

donoji Armija pasiekė jau 
antrąją . tvirtovišką Suomi
jos apsigynimo liniją Kare* 
lijoje. Per dieną raudonar
miečiai nužygiavo 6 mylias' 
pirmyn.
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Leitenantas Block
Žinių agentūros ONA korespondentas 

Maskvoje, Raymond Arthur Davies, ra- 
K šo apie amerikiečius lakūnus, nusileidu

sius amerikiečių lėktuvų bazėje “kur 
nors Tarybų Sąjungoje.” Mr. Davies su 
tais lakūnais kalbėjosi, juos apklausinėje 
ir susipažino, ką jie mano apie Tarybų 
Sąjungą.

Vienas tokių lakūnų yra leitenantas 
Max Block, 20 m. amžiaus navigatorius, 
iš Kew Gardens, L. I. (New Yorko prie
miesčio).

Prieš tris savaites šis leitenantas dar 
vis gyveno namieje, na, o dabar jau jis 
Tarybų Sąjungoje, atlėkęs su bomberių. 
Gyvendamas namieje, lankydamas New 
Yorko miesto kolegiją Block buvo uolus 
kovotojas tų studentų, kurie stovėjo už 
tai, kad Amerika palaikytų draugiškus 
santykius su Tarybų Sąjunga. Kitais žo
džiais, jis kovojo prieš Tarybų Sąjungą, 
nes tikėjo visokiems to krašto priešams, 
skleidžiusiems apie jį melus.

“Bet dabar,” sako leitenantas Block 
korespondentui, ”aš matau, kaip klaidin
gai buvau informuotas apie Rusiją. Ir aš 
džiaugiuosi gavęs progos būti čionai ne 
kaip vizitorius, bet kaipo kovotojas prieš 
bendrąjį priešą ir del bendro tikslo.”

Tenka pasakyti jog daugelis bus to
kių Block’ų, kurie kadaise manė apie 
Tarybų Sąjungą labai neigiamai. Kai 

'tik jie gaus progos daugiau tą kraštą ir 
jo žmones pažinti, jie pasidarys artimi 
prieteliai Tarybų Sąjungos ir stovės už 
tai, kad tarp Amerikos ir Tarybų Sąjun
gos visuomet būtų palaikomi draugiški 
santykiai.

tavo pusėn patraukimas ir jų atkreipi
mas prieš patį priešą.

Imkim konkretų pavyzdį. Daugelis ka
ro eigos stebėtojų šiandien sako, kad 
mes, Amerika ir Anglija, neteisingai esa
me nusistatę link Franci jos, linkui josios 
laikinosios vyriausybės, vadovaujamos 
generolo de Gaulle. Mes tos vyriausybės 
(arba komiteto) dar vis nepripažįstame 
Francijos laikinąja vyriausybe, nors pa
vergtoji Franci jos liaudis į generolą de 
Gaulle žiūri kaipo į savo tikrąjį vadą, 
laisvinto ją, kovotoją dėl jų laisvės.

Mūsų kariuomenė šiandien mušasi 
Francijoje. Francijos žmonės ją sveiki
na. Tačiau tie patys žmonės nekantriai 
laukia generolo de Gaulle, kaip savo iš
laisvintojo, klauso jo nurodymų ir direk
tyvų.

Okupuotoje Francijoje šiandien labai 
didelis žmonių sąjūdis. Jie kovoja prieš 
vokiečius, kovoja prieš Vichy valdžios 
šalininkus, kovodami remia mūsų kovū- 
nus.

Į Franciją vyksta vyksta visoki stebė
tojai korespondentai, mūsiškiai genero
lai, tačiau gen. de Gaulle kol kas ten ko
jos neįkėlė, nors, mūsų nuomone, jo ten 
kojos įkėlimas gerokai sustiprintų visą 
užfrontį. O jeigu gen. de Gaulle ten sa
vo kojos neįkėlė, tai tik dėl to, kad tarp 
jo atstovaujamo komiteto arba laikino
sios vyriausybės iš vienos pusės ir Ame
rikos ir Anglijos — iš kitos dar nėra už- 
megsti geri ryšiai.

Prezidentas Rooseveltas andai pareiš
kė, kad jis sutiksiąs priimti gent de Gau
lle, kai pastarasis atvyksiąs į Jungtines 
Valstijas. Daugelis žmonių mano, jog tai 
reiškia, kad prezidentas Rooseveltas, po 
ilgų vilkinimų, pripažins gen. de Gaulle 
atstovaujamam komitetui laikinosios 
Francijos valdžios teises ir kad tas vis
kas bu gražiai įvertinta Francijos žmo
nių.

Reikia tikėtis’ kad taip ir bus.

Kas Ką Rašo ir Sako
“NEGALĖS”, BET GALI!

Naujienose skaitome:
“Mums atrodo, kad nei 

Paleckis, nei joks kitas sta- 
liniškos vieros komisaras 
negalės paminėtų amerikie
čių dovanų perduoti lietu
viams partizanams Lietu
vos teritorijoje, okupuotoje 
Hitlerio armijos. Ta pasaka 
daugiau panašumo turi į 
blofą, negu į tiesą” (N. birž.

Militarinė Pajėga ir Politika
Karo vedimas, jo laimėjimas reikalin

gas dviejų dalykų: (1) stiprios militari- 
nės pajėgos, ir (2) lanksčios, teisingos 
politikos. Tą pripažįsta kiekvienas, se
kąs karo eigą, sekąs mūsų laimėjimus ir 
pralaimėjimus.

Kai kurie žmonės mano, jog užtenka 
turėti stiprią kariuomenę, daug ginklų, 
lėktuvų, tai karą ir laimėsi. Galimas 
daiktas, kad turėdamas daugiau negu 
priešas turi kareivių, ginklų, lėktuvų ir 
kitų karinių reikmenų, tu priešą pajėg
si nukauti, nugalėti. Bet kiek tas lėšuos? 
Tas viskas gali lėšuoti daugiau, negu lai
mėsi.
- Greta ginklų, greta kariuomenės rei
kalinga gera, objektyvi, teisinga politi
ka. Reikalingas aiškus žmonėms — savo 
krašto ir priešo “atstovaujamo” krašto
— dalykų išaiškinimas ir prirodymas, 
jog tavo oponentas, tavo priešas netei
singas, jog jis karą visvien pralaimės. 
Reikalingas priešo užimtų kraštų žmonių

Karaliai Akiplėšos.
Graikijos naujoji vyriausybė, vadovau

jama Jurgio Papandreou, nutarė, kad 
Graikijos karalius Jurgis II-rasis neturįs 
į išlaisvintą Graikiją sugrįžti net po to, 
kai Graikijos žmonės balsavimu pareikš 
savo nuomonę. Jeigu jie nubalsuos kara
lių Jurgį įsileisti, tuomet jis galės grįžti, 
o jei ne — ne!

Su tokiais monarchais tikra bėda. Jų 
žmonės nekenčia, bet jie nori prievarta 
veržtis į sostus ir tiek. Jie mano, kad po 
šito karo jie galės daryti, kaip norės, 
neatsiklausdami žmonių valios. Jie turi 
didelę klaidą, šitaip manydami.

Graikijos žmonės, kaip sako New Yor
ko Timeso korespondentas yra griežtai 
nusistatę prieš karalių Jurgį ir visą jo 
režimą. Jie nenorės jo įsileisti, kad jis 
ir vėl panašiai juos valdytų, kaip valdė 
prieš karą.

Bet ne tik su panašiais monarchais 
žmonės turi bėdos. Yra ir nevainikuotų 
monarchų, kurie dar vis turi vilties grįž
ti į savo kraštus, iš kur išdyko, nors ge
rai žino, kad tų kraštų žmonės jų neken
čia ir nepriims.

Panašus tipas buvo Antanas Smetona, 
kuris negarbingai ir misteriškai žuvo 
gaisre Clevelande. Jis vis dėjo vilčių. į 
grįžimą Lietuvon ir engimą žmonių, pa
našiai, kaip jis darė prieš karą. Jam už
troškus, dabar jo sūnus, kurį tūli pajuo
kai vadina “krownprincu”, mano sugrįž
ti į Lietuvą ir užimti nutroškusiojo tėvo 
sostą. -i

Sykį ant visados tie žmonės turėtų ži
noti, kad iš tų šiaudų nebus grūdų!

Tuomi, žinoma, menševi
kų šlamštas nori pakenkti 
rinkimui dovanų Lietuvos 
žmonėms.

Niekas nenori, kad Kelei
vio bei Naujienų redakto
riai tikėtų, jog amerikiečių 
dovanos pasiekia ir Lietu
vos partizanus. Jie jau se
niai žinomi neviernaisiais 
Tamošiais, kas liečia mūsų 
pastangas suteikti pagelbos 
lietuvių tautai. Jie dar ir 
šiandien netiki, kad Raudo
nojoje Armijoje yra lietuvi
ški pulkai, kad yra lietuviai 
generolai Karvelis ir Vit
kauskas. Jie visa tai skaito 
blofu.

Bet kas jų paiso? Kas 
paiso prohitlerinių kanar- 
kų?

Faktas gi yra, kad ame
rikiečių lietuvių pasiųstos 
dovanos pasiekia Lietuvos 
partizanus ir padeda jiems 
vesti didvyrišką kovą prieš 
hitlerinius plėšikus. Faktas 
yra, kad kaip iki šiol nuo
širdžiai buvo remiamos pa
stangos suteikti Lietuvos 
žmonėms pagelbos, taip bus 
remiamos ir ateityje. O tie, 
kurie netiki ir kurie tas pa
stangas sabotažuoja, buvo 
ir pasiliks nenaudėliais.

dien kariauja prieš Sovietų 
Sąjungą, tas kariauja prieš 
Ameriką ir visas Jungtines 
Tautas ir tas yra nacių tal
kininkas. Tai tikra tiesa. 
Mes taip seniai teigėme. 
Bet Naujienos visuomet 
tvirtino, kad nors Suomija 
kariauja prieš Rusiją, bet ji 
yra ir pasilieka demokrati
ja ir geriausia Amerikos 
draugė.

Antra, šis karas, kaip ir 
kiekvienas karas, nėra tik
tai ginklų ir armijų mūšiuo
se susirėmimų karas. Į ka
rą taipgi įeina plunksna ir 
liežuvis. Kas liežuviu, tai y- 
ra, žodžiu arba raštu padė

da Hitleriui, tas irgi ka
riauja prieš Jungtines Tau
tas ir tas, žinoma,, yra na
cių talkininkas. Šio fakto., 
tikimės, neužginčys nei 
Naujienos.

Jei taip, tai kur atsiduria 
Naujienos ir visa kryžiokų 
spauda? Argi tos spaudos 
redaktoriai ir žodžiu ir ra
štu sušilę nekariauja, prieš 
Sovietų Sąjungą? Taip, su
šilę kariauja. Vadinasi, pa
gal pačių Naujienų pareiš
kimą, Naujienos ir visa ta 
spauda yra nacių talkinin
kai !

Gerai, kad Naujienos da
bar viešai ir atvirai pripa
žino šitą faktą. Tuomi jos 
pačios sau ir visai kryžio
kiškai spaudai parašė pas
merkimo dekretą.

SKAITYTOJŲ 
BALSAI

Ketvirtai., Birželio 15, 1944

Birželio 8 dienos Laisvė
je tilpo laiškas Boleslovo 
Žukausko dėl Amerikoje 
gyvenančių giminių. Bet aš 
manau, kad ten padaryta 
klaida. Sako, jis paeina iš 
Ukmergės apskričio, Veb- 
rių miestelio. Turėjo būti 
Veprių miestelio. V ep- 
rių miestelis 
kaimyniškas miestelis, 
Vebrių apie 
girdėjau.

tai yra mano 
o 

Ukmergę ne-

Klausimai ir Atsakymai

Kaip Praėjo LLD Vajus 
Kanadoje?

Per keltą paskutinių metų Amerikos Laisvės Varpas tylėjo. Tik birželio 6 dieną 
prabilo, kai buvo pranešta, kad Talkininkai pradėjo invaziją Europon. Philadel- 
phijos, miesto majoras Bernard Samuel juomi-skambina. • .

SENA PASAKA IR 
SENOS AŠAROS

Tos pačios Naujienos 
(birž. 10 d.) gieda:

“Dabartine Suomija, de
ja, atsidūrė demokratijos 
priešų pusėje dabartiniame 
kare. Kariaudama prieš Ru
siją, ji pasidarė nacių tal
kininkė, nors formaliai prie 
“Ašies” ji nėra prisidėjusi.

“Kas kaltas, kad taip at
sitiko ? v

’’Sovietų p r o p a g anda 
stengiasi įtikinti Amerikos 
visuomenę, kad kalti esą 
suomiai, nes jie, prasidėjus 
vokiečių - sovietų karui, 
puolė Rusiją, norėdami su 
vokiečių pagalba atsigriebti 
po 1939-1940 metų pralai
mėjimo.”

Bet Naujienos šitai tie
sai netiki, jos visai nepri
pažįsta. Jos šaukia: uBet 
faktai rodo ką kitą”. Fak
tai, girdi, rodo, kad Sovie
tai kalti! Tiesiog ir sako: 
“čia aišku, kad antrame ka
re su suomiais Rusija pa
sielgė, kaipo agresorius.”

Taip lygiai teigia Suomi
jos fašistai, Hitlerio talki
ninkai, taip tvirtina ir pats 
Hitleris. Taigi, Grigaičio 
nuomonė supuola su Hitle
rio nuomone..Ir tai nėra jo
kia naujiena: visam šiame 
kare Grigaitis visą išmintį 
ir medžiagą semia iš Goeb- 
belso propagandos biuro.

Tačiau virš paduotoje ci
tatoje randame- vieną svar
bų ir vertą dėmesio pripa
žinimą. Būtent, kas šian-

PATAISA
Laisvės Nr. 139, editori- 

jalų straipsnelyj “Karas 
prieš Fašistus Suomius”, 
pirmame sakinyje klaidin
gai atspausdinta “Stalin
grado srityj”. Tenai turėjo 
būt: Raudonosios Armijos 
daliniai

Gauta 152 Nauji Nariai Į 
Draugiją

Liet. Literatūros Draugi
jos vajus už gavimą naujų 
narių, kuris oficialiai užsi
baigė gegužės 31 d., Kana
doje, galima pasakyti, pra
ėjo labai gerai. Nors Kana
dos Veikiančio Komiteto 
paskirta kvota gauti 200 
naujų narių į Draugiją ne
išpildyta, bet tas nereiškia, 
kad vajus nebuvo pasek
mingas. Kuopų valdybos, 
ypatingai draugai finansų 
sekretoriai, taipgi nariai, 
kaip man atrodo, dirbo la
bai puikiai. Praktika paro
dė, kad L. L. D. Kanados 
Veikiantis Komitetas ne- 
užtektinai apskaitliavo mū
sų jėgas ir kvotą užsidėjo 
per didelę.

Pažvelgus, kiek lietuvių 
gyvena Kanadoje^ tai kaip 
didžiųjų lietuvių kolonijų 
kuopos, taip ir mažųjų, ku
rios surinko beveik visus 
lietuvius, kas tik nepriklau
sė prie L.L.D., atliko milži
nišką žygį, įtraukdamos to
kį gražų būrį lietuvių į šią 
progreso ir apšvietos kultū
rinę Lietuvių Literatūros 
Draugiją. Nariai, už mažą 
metinį narinį mokestį, gaus 
trimėnesinį žurnalą “Švie
są” ir knygą kiekvie
nais metais. Šių metų kny
ga, parašyta nenuilstamų 
už Lietuvos laisvę kovotojų, 
geriausių Lietuvos liaudies 
rašytojų, “Lietuva Ugnyj,” 
jau paruošta spaudai ir 
tuojau visi nariai gaus. 
Taigi, kaip seni nariai, 
taip ir nauji ją gaus, per
skaitys, turės progos susi
pažinti su Lietuvos žmonių 
kančiomis, kurias jiems te
ko pergyventi po budelių 
nacių priespauda ir jų pa
siryžimu išlaikyti lietuvių 
tautą, o sunaikinti kryžio
kus, fašistus, kad Lietuva 
vėl būtų laisva ir galėtų 
plėsti savo kultūrą ir socia
linį gerbūvį.s

Lietuvių Literatūros 
Draugija visas laikas vai
dino svarbų vaidmenį tarp 
Kanados lietuvių, juo la
biau dabar galės vaidinti 
dar svarbesnį vaidmenį, 
nešdama kultūros ir apšvie
tos žibintą ir mobilizuoda
ma Kanados lietuvius grei
tesniam karo laimėjimui, 
kuomet jos narių skaičius 
ant tiek padidėjo. Garbė 
L.L.D. kuopoms Kanadoje, 
kad gavo tiek naujų narių į 
savo draugiją.

L.L.D. kuopos Kanadoje 
gavo sekančiai naujų narių 
į Draugiją:

47 kp., Montreal
137 kp., Montreal
162 kp., Toronto
15 kp., Fort,William 7 

Sudbury 4
-r-1- *11 J

21 kp., Windsor
217 ’kp., Winnipeg
152 kp., Red Lake 
69 kp., Lethbridge 
46 kp., Ottawa 
100 kp., Timmins 
Pavieniais įstojo
Iš viso, kaip matosi, 

nadoje gauta į Lietuvių Li
teratūros Draugiją 152 
nauji nariai. Šiuos žodžius 
rašant, neturiu tikrų davi
nių, kaip praėjo vajus 
Jungtinėse Valstijose, ypa
tingai, kas svarbiausia, 
kaip stovi mūsų oponentai 
draugai čikagiečiai, su ku
riais mes lenktyniavomės 
gavimui naujų narių į mū
sų Draugiją. Jei jie mus 
kanadiečius ir pralenkė, 
tai palyginus, kiek ten lie
tuvių gyvena ir pas mus, 
manau, mes gėdos neturėsi
me ir po draugiškų lenkty
nių, dešinę pasispaudę, tę
sime savo darbą pirmyn.

J. Lesevičius, 
L.L.D. Kanados Veikiančio 

Komiteto Sekretorius.
P. O. Sta. “D,” Box 44, 
Montreal, Que., Canada.

Gerb. Redakcija:—
Prašau paaiškinti per 

Laisvę, kodėl jūs vadinate 
Ukrainos miestus Charko
vas ir Chersonas vietoj, 
kaip anglų laikraščiai, kad 
rašo: “Kharkov ir Kher
son, arba Karkov ir Ker- 
son”? Kaip jūs parašote, 
tai lietuviai niekaip negali 
ant žemlapių surasti tokius 
“Charkovas ir Chersonus,” 
o gal jie taip maži, kad 
apie juos ir rašyti laikraš
tyj neverta?

IF. J. Mason.
ATSAKYMAS

Tie miestai yra dideli, 
Charkovas pirm karo turė
jo virš 700,000 gyventojų. 
Mes juos rašome per “Ch” 
todėl, kad lietuviai taip ar
timiausiai gali ištarti ori
ginaliai, tai yra, kaip išta
ria rusai.

Rusų kalboj yra raidė 
“X,” kurią jie naudoja pa
vadinimui tų miestų, duo
nos — “xleb,” Kristaus — 
“Xristos.” Lietuviškos rai
dės “Ch” garsas artimiau
siai atatinka rusų raidei << v ”

Angiai negali ch var
toti vietoj rusiško “X,” nes 

j pas anglus “Ch” skamba, 
Ikaip lietuvių “Č,” o jų 
“Kh,” kaip tik artimiausiai 
atatinka ištarimui rusiškos 
“X” raidės, todėl jie ir ra

išo skirtingai nuo mūsų.

Taip, Už Penkis Milijo
nūs Dolerių!

JUNE 12th 
JULY 8th

U iZf LOAN
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Dienraštyje Laisvėje pa
kartotinai yra prašoma or
ganizacijų, biznių ir asme
nų ,pirkti 5-tosios Paskolos 
Karinius Bonus. Laisvė 
taipgi ragina visus dėti pa
stangų, kad kuodaugiausia 
išpirkti 5-sios Paskolos Bo
nų.

Pasekmėj dienraščio Lai
svės agitacijos, Literatūros 
Draugijos Centro komitetas 
padarė atsišaukimą, kad 
apie dienraštį Laisvę susi
spietusi pažangioji Ameri
kos lietuvių visuomenė iš 
pirktų už $5,000,000 Penk
tosios Paskolos Bonų.

Taip, mes tai galime iš
pildyti. Penki milijonai do
lerių nėra perdaug. Tačiau 
5-tosios Paskolos Bonų tu
rime pirkti už daugiau .pi
nigų, negu kad pirkom pir
mesnėse paskolose.

šį ketvirtadienį Brooldy- 
ne yra 5-sios Paskolos Ka
rinių Bonų pardavimo va
jus. — Grand Paradise sa
lėje, 318 Grand St įvyksta 
prakalbos.

Šiame prakalbų sųsirinki-

bonų mažiausiai už $100,- 
000.

Į mus kreipiasi valdžia, 
mūsų organizacijos ir biz
nieriai. Pirkim už daugiau 
5-sios Paskolos Karinių Bo
nų, negu kad pirkome iki 
šiol. Jų balsas turi būt iš
klausytas. Pirkime už dau
giau, pirkime tuojau.

P. Buknys.

Chicago, III

me

D-gė Olga Pozeriene Ligoninėj

Drg. Olga Pozeriene išvyko 
Jackson Park ligoninėn, 7531 
Stony Island Ave. Pereitą ant
radienį ji su šeima buvo Lie
tuvių Tautiškų Kapinių iškil
mės pamatyti. Taipgi buvo 
piknike. Matyti ten nuvargo ir 
ji dikčiai susirgo.

Drg. Olga po operacijos ant 
plaučių nesijaučia gerai.

Ligonę galima atlankyti nuo 
2 iki 4 vai. po piet ir nuo 7 
iki 8 vakarais. Draugai ir pa
žįstami raginami ligonę atlan
kyti.

O. Pozeriene yra daug dir
bus pažangiame judėjime. 
Nuoširdi moteris, LDS ir kitų 
organizacijų narė. Priklauso 
prie LDS kuopos Marquette 
Parke. Gaila veiklios ir suma
nios moters, kuri tiek daug yra 
pasidarbavusi visuomenės 14- 
bui ir dabar pasidarbuotąfjei- 
jru ne ta nelemtoji liga.

u
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UŽ LIETUVOS LAISVE
Žygis į Vakarus

Rašo JONAS ŠIMKUS

Mažyčiame Kaimo Namelyje I detališkai apsvarstomos dali- 
Inių ir padalinių vadovybių. Vi- 
■si galimumai turi būti iš anks
to numatyti, štai vieno dali- 

I nio vadas, vyr. leitenantas Ste
pas Babravičius su savo padė
jėjais patikslina gautą įsaky
mą ir pats duoda įsakymus, 
kaip dalinys turi įvykdyti ko- 

j vos uždavinį. Jeigu priešas ži- 
I notų, kad čia ruošiama jam 
pirtis, jis neabejotinai pasiųs
tų minų ir sviedinių krušą.

Prieš pat saulėtekį, kai tu- 
i ri prasidėti puolimas, mūsų 
junginio vadovybė jau pilno
je kovos porengtyje. Draugas 
generolas dar kartą žemėla
pyje patikslina išdirbtus už
davinius. Vadovybė tikra, kad 
vokiečiai jų smūgio neatlai
kys, kaip jau daug kartų ne
atlaikė.

Generolas Karvelis, rodyda
mas į tašką žemėlapyje, pa
reiškė :

—Čia mes būsime šį vaka
rą. Tai bus vėl dešimts 
metrų arčiau Lietuvos.

—Tai bus vėl ketvertu, 
ketu šimtų hitlerininkų 
žiau šiame margame sviete.

Lauko telefonais dalinių ir 
padalinių vadai 
apie jų užimtas 
parengties stovį, 
sutelkti tankai 
ninku desantai telaukė nusta
tytos minutės, kad pradėtų sa
vo žygį. Motorizuotoji artile
rija, gerai užsimaskavusi, bu
vo pilnai pasiruošusi veržtis 
pirmyn drauge su puolančiais 
pėstininkų daliniais.

Pirmyn!
Pagaliau atėjo lauktoji ket

virta valanda ryto. Iki pasku
tinės minutės puolimo įsaky
mas nebuvo atšauktas nei pa
keistas. Vadinasi, viskas tvar
koje. Pirmoji, kaip visuomet, 
prabilo artilerija. Vokiečiai 
jau ne kartą turėjo progą iš
bandyti mūsų junginio artile
rijos ugnį, padariusią jiems 
didelės žalos. Mūsų artileristai 
niekuomet neleido sviedinių 
dovanai. Kiekvienas sviedinys 
priešui padaro didelių nuosto-

Saulė palengva ritosi į va 
karus ir slėpdamosi už aukš 
tų, bet granatų ir sviediniui 
apdraskytų topolių, ruošėsi, 
nirti už tolimo miško, kuriame 
dar tebesėdėjo vokiečiai. Nese
niai lietuvių išvaduotas tarybi-į 
n is kaimas buvo tylus, nes dau
gelis kaimo gyventojų buvo iš
varyti į vokišką katorgą. Netl 
šunų, ir tų kaime nebuvo ga
lima pastebėti. Juos iššaudė 
vokiečiai. Tik lietuviška dūšia 
be dainos gyventi negali. Iri 
todėl tyliame kaime girdėjosi 
mūsų kareivių balsai.

—Tegul sau klausosi, jeigu 
nori, — atsakė linksmas dai
nininkas, kai sena bobutė 
įspėjo, jog vokiečiai gali

JĮ
iš-

Dar nenupjautuose rugių 
kviečių laukuose, vakariniame 
kaimo pakraštyje, riogsojo 
kaip prieštvaninės pabaisos, 
pamušti, sužaloti ir sudeginti 
vokiečių tankai. Tai mūsų šau
nių artileristų ir prieššarvinin- 
ku darbas. Paskutiniu vakaro 
saulės spindulių nušviesti plie
niniai gremėzdai atrodė, lyg 
staiga kažkas juos iš naujo 
būtų padegęs ir jie vėl lieps
noja ... y

Lygiai devintą valandą va
karo mūsų junginio vadovybė 
gavo įsakymą iš aukštesnės 
Raudonosios Armijos vadovy
bės ryt dieną išmušti vokiečius 
iš jų užimamų pozicijų ir pa
sistūmėti į vakarus pirmyn.

Pulkininkas šurkus su savo 
pavaduotoju stovėjo už namu
ko sienos ir žiūrėjo į tylų ko
vos lauką, užgramozdytą vo
kiškų tankų laužu. Prie jų pri
ėjo mūsų junginio štabo vir
šininkas pulkininkas Urbšas, 
Lietuvoje dirbęs kariuomenės 
generaliniame štabe. Jo inty
mus draugas — kukavinė pyp
kutė nęperstojo visą laiką 
smilkusi.

—Lindo smirdoliai ir gavo 
—žiūrėdamas į pamuštus vo
kiečių tankus pasakė drg. Urb
šas. — Dabar tur būt lindi, 
kai] 
mėje išsiraustuose apkasuose 
ir dreba, kad mes jų iš ten ne- 
iškrapštytume.

—Nebeilgai jiems ten lin
dėti — atsiliepė pulk, šurkus.

—Drauge vade, leiskit kreip
tis, — pasigirdo pasiuntinio 
balsas, — generolas kviečia 
posėdžio.

Urbšas plekštelėjo Šurkui 
per petį: — Eime. Prūsokams 
reikia paruošti naują “ragai- 
y.: > > .S|.

Tą vakarą mažoje kaimo 
pirkutėje uždangstytais lan
gais, nedidelei žibalinei lem
putei spinksint, ilgai prie že
mėlapių sėdėjo generolas Kar
velis su savo padėjėju pulk. 
Macijausku ir kitais aukštai
siais vadovybės karininkais. 
Planas buvo ik smulkmenų iš
dirbtas, paskirstytos pareigos, 
duoti įsakymai.

—Draugai, — pasakė gen. 
Karvelis, — likusias kelias 
trumpas vasarvidžio valandė
les prasnausime čia pat.

Niekas jam nesipriešino, 
bet niekas snausti ir nemanė.

—O vis dėl to, draugai, nu
migti reikia, — pasakė jis ir 
pats išėjo patikrinti pasiruoši
mo ryt ryto mūšiui.

Paskutiniai Pasiruošimai
Dar tik aušo, kai mūsų jun

ginys galutinai buvo pasiruo
šęs žygiui. Į sunkvežimius 
buvo baigiami pakrauti šovi
niai ir sviediniai. Ričardas To- 
lalis skubino savo draugus, 
kad laiku viskas būtų paruoš
ta, kad mūsų puolantieji da
liniai veržliai stumdamiesi pir
myn, pilnai 
amunicija.

Aušrelei 
plano

ir

kilo-

pen-
ma-

pranešinėjo 
pozicijas ir 

Užuolandose 
ir automati-

p kurmiai savo giliai že-.rWOLU ,
.„u.,.™ lllJ> ,lcs >s anksto gerai iszval-

būtų aprūpinti

švintant, puolimo

gomos priešo ugniavietės, blin
dažai ir susitelkimo vietos.

Ir dabar nuo pirmųjų arti
lerijos salvių į orą išlėkė ke
letas vokiečių ugniaviečių ir 
blindažų. Horizonte matoma
me miške įvyko didelis sprogi
mas. Greičiausia, mūsų artile
rijos sviedinys pataikė į vokie
čių amunicijos sandėlį.

Vokiečiai, matyt, mūsų stai
gaus ugnies antpuolio buvo 
meste išmesti iš savo guolių ir 
tuoj pat prasidėjo jų pakrikus 
atsišaudymas. Tankai gavo įsa
kymą su desantais prasiveržti 
į priešo užnugarį ir suduoti 
mirtiną smūgį tiems vokie
čiams, kurie bandytų priešintis 
mūsų pėstininkų atakai.

Kaip mauroj antys žvėrys, 
mūsų tankai pasileido peri 
aukštą, nepjautą žolę. Prie
šais puikus kviečių laukas. 
Gaila kviečių. Bet tankistai ge
rai žino, kad už tų kviečių lau
ko sėdi vokiečiai, kurie pasi
ryžę suryti ne tik kviečius, bet 
sunaikinti ir mūsų kovotojus, 
kaip jie naikina jų šeimas, pa
silikusias Lietuvoje, kaip jie 
naikina kiekvieną tarybinį 
žmogų, kuris bando pasiprie
šinti jų žvėriškam plėšimui ir 
siautimui .

Po tankų vikšrais gula kvie
čių varpos, bet greit po tais 
pat vikšrais guls ir vokiškų 
žvėrių galvos. Tankai visu 
greičiu lekia pirmyn. Jų pa
trankos jieško vokiškų lizdų ir 
juos taikliai šluoja nuo žemės 
paviršiaus.

Kulkų Lietus į Priešo 
Užnugarį

Tankai visu smarkumu pra
lėkė

čių pirmuosius apkasus. Auto
matininkai laukia signalo, kad 
pradėtų savo pjūtį vokiečių 
užnugaryje. Kai pagaliau buvo 
pasiekta puolimo planu numa
tyta vieta, nuo tankų nušoko 
mūsų pirmieji automatininkai.

Draugo Stasio Mačiulskio 
automatininkų grupė paleido 
kulkų lietų į vokiečius iš už
nugario. Kitos grupės priešą 
ėmė supti iš sparnų. Ta pati 
mirtis, kurią hitlerininkai no
rėjo nukreipti prieš mūsų nar
suolius, buvo pasukta prieš 
vokiečius. Jie gargaliuodami 
savo vokiška kalba bandė 
priešintis mūsų narsuolių ata
kai. Jų automatai be pertrau
kos tratėjo. Bet baimės pa
gauti vokiečiai tiek netaikliai 
šaudė, kad retasis mūsiškis te
buvo vokiškos kulkos paliečia
mas. Tuo tarpu vokiečiai nuo 
mūsų automatininkų krito kaip 
musės musmirių apsiėdusios.

šit vien tik jaunesnysis ser
žantas Kurcevičius iš savo au
tomato tame žygyje nušlavė 
aštuonetą vokiečių, pats visai 
nenukentėjęs. Jis veržėsi taip 
atkakliai ir taip greitai pir
myn, kad jo pavyzdys stipriai 
paveikė ir kitus draugus, neiš- 
vysčiusius tokio veržlaus tem
po.

Vokiečių priešinimasis pir
mosiose ir antrosiose pozicijose 
buvo demoralizuotas. Jie me
tė apkasus, ginklus, šaudme
nis, net nešmenes ir batus, kad 
tik kaip nors išneštų . nepra
rastą galvą. Bet daugeliui vo
kiečių tai nepavyko. Mūsų 
puolantieji pėstininkų daliniai 
greit užėmė vokiečių apkasus, 
kuriuose rado ne vieną šimti
nę sunaikintų vokiečių.

Priešas Kontratakuoja
žygio pradžia šauniai pavy

ko, bet tai buvo tik dalis už
sibrėžto kovos uždavinio. Mū
sų junginio lauko artilerija, 
neatsilikdama nuo pasistūmė- 
jusių pirmyn tankų ir pėstinin
kų, skubėjo žygiavusiems pir
myn į pagalbą. Patrankų tar
nybos, gerai užmaskavusios sa
vo pabūklus, mototransporto 
priemonių traukiamos, greit 
keitė savo pozicijas.

Bet per tą laiką suspėjo at
sipeikėti priešas ir pergrupa
vęs aplamdytus savo dalinius, 
metėsi į kontrataką.

Pačiame miško pakraštyje 
pasirodė vokiečių tankai, o iš 
naujų vokiečių linijų 
dalinius pasipylė minų 
dinių kruša.

Bet mūsų kovotojai 
pasistūmėjo pirmyn,
trauktųsi atgal. Ir pėstininkai, 
ir automatininkai greit apsika
sė naujose pozicijose ir vokie
čių šaudymas negalėjo pasiek
ti savo tikslo.

Didelę drąsą šiame puolimo 
žygyje parodė vyresnysis ser
žantas Jonas Gureckis. Jis, bū
damas ryšininkas, prasiskver
bė su dvejetą savo draugų vi
sai arti prie priešo gynimosi 
linijų ir gerai užsimaskavęs 
tiksliai koregavo mūsų artile
rijos ugnį. Priešui pavyko ap
tikti jo pasislėpimo vietą. Pa
sipylė minos. Bet drg. Gurec
kis greit pakeitė poziciją ir 
minos nieko nepadarė. Tada 
vokiečių automatininkų būrys 
ėmė supti naują Gureckio ste
bėjimo punktą. Jis ir jo drau
gai griebėsi automatų ir, ne
nutraukdami žinių tiekimo, gy
nėsi nuo puolančių vokiečių. 
Keliolika vokiečių buvo nudė
ta, Gureckis gavo paramą ir 
priešas buvo priverstas trauk
tis.

Didelę paslaugą puolantiems 
daliniams tiekė ir mūsų radijo 
ryšininkai, jungdami priešaki
nes linijas šu junginio užnu
gariu — sunkiąja artilerija. 
Jie tiek įpratę veikti visokio
mis aplinkybėmis, kad net pa
prastuose ratuose įtaisyta “ra
dio stotis” labai gerai atlieka 
savo uždavinį.

į mūsų
svie-ir

ne tam 
kad'

smulkmenos buvo
lėkė plačią pievą ir kviečių 
lauką. Jie persirito per vokie-

atsakė mūsų artilerija. Tada 
vokiečiai griebėsi savo įpras-

tinio metodo: aviacijos ir tan
kų paramos. Vienas vokiečių 
bombanešis ėmė pikyruoti į 
mūsų vieną artilerijos bateri
ją. Baterijai gręsė didelis pa
vojus. Pabūklo užtaisytojas 
Pilypavičius pribėgo prie neto
li stovėjusio zenitinio kulko
svaidžio ir atidengė į bomba- 
nešį ugnį, šūviai pataikė į lėk
tuvo vairavimo prietaisą. Lėk
tuvas pakrypo, nupikyravo į 
šalį ir pasukęs nuskrido atgal, 
nespėjęs išmesti bombų.

Žodis Prieštankiniams 
Pabūklams

Vyr. Įeit. Stepas Babravi
čius pro žiūronus pastebėjo, 
kad iš miško išlenda vokiečių 
tankai, mesdamiesi į kontrata
ką. Per savo ryšininkus jis tą 
faktą greit perdavė mūsų 
prieštankinei artilerijai ir 
prieššarvini ūkams.

Pirmoji į kovą stojo vyrės. 
Įeit. Broniaus Leščinsko prieš
tankinių pabūklų baterija. 
Vyr. seržanto Mykolo Zoloto 
vadovaujamo pabūklo tarny
ba jau pirmu šūviu padegė vo
kiečių tanką, kuris lauko vidu
ryje įsiliepsnojo kaip fakelas. 
Vokietukai, kaip prūsokai iš 
perkaitintos krosnies, ėmė šok
ti iš degančio tanko. Bet tuo 
metu Zolotas su savo draugais 
iš automatų nudaigstė sprūks- 
tančius vokiečius.

Taip pat sėkmingai veikė ir 
vyrės, seržanto Viktoro Rim- 
kausko pabūklo tarnyba. Prie
šo tankų pastangos prasiveržti 
iki mūsų gynimosi linijos ne
pavyko.

Prieštankinei artilerijai di
delę paramą teikė mūsų prieš- 
šarvininkai — prieštankinių 
šautuvų taiklieji šauliai. Vin
cas Končius ir Pranas Utkevi- 
čius pasislėpę aukštuose ru
giuose sugebėjo šiame mūšyje 
išvesti iš rikiuotės du vokiečių 
tankus, o Dovydas Ręstas šia
me žygyje vienas pats iš savo 
prieštankinio šautuvo pamuše 
du vokiečių tankus.

Buvo jau pietų metas, kai 
aptilo vokiečių kontratakos. 
Pamiškėje ir laukuose dar 
smilko padegti vokiečių tan
kai, o mūsų daliniai nesulaiko
mai veržėsi pirmyn. Leit. 
Eduardo šerepkos vadovauja
ma artilerijos baterija perkė
lė ugnį į 
buvusius 
esančioj 
Priešas,
bet palengva ėmė trauktis at
gal. Mūsų tankai ir automati
ninkai naikino iš užuolandų 
pasitraukiantį priešą.

Džiugu ir Garbinga
Apie ketvirtą valandą po 

pietų, mūsų daliniai užėmė ir 
naujas hitlerininkų pozicijas, 
nugrūsdami juos į užmiškę ir 
visą mišką apvalydami 
prakeiktų prūsokų.

Susikaupimas ir rimtis, 
rie visą kovos laiką buvo 
kaustę mūsų karių veidus, 
bar staiga dingo. Junginio
dovybės buvo duotas įsakymas 
apie uždavinio sėkmingą įvyk
dymą ir šios dienos žygio pa
baigą.

Trys šaunūs prieštankinin- 
kai: seržantas Albinas Raguc- 
kas, vyr. seržantas Mykolas 
Zolotas ir jefreitorius Antanas 
Ilaškas čia pat susirado foto
grafą ir prie savo pabūklo nu
tarė “įsiamžinti.” Jų linksmi 
veidai aiškiai rodo jų pasiten
kinimą laiminga žygio pabai
ga.

Kažin iš kur ištraukęs lūpi
nes armonikėles, Zolotas už
traukė suktinį, o jo draugai, 
lyg nieko dėti, ėmė jį šokti. 
Džiugi nuotaika apėmė ir ki
tus kovotojus, net ir tuos, ku
rie sužeisti gulėjo medicinos 
punkte. Ne vienas sužeistasis 
dėkojo už suteiktą paramą lie
tuvaitei Onai Vilkevičiūtei, 
kuri, šiame žygyje išnešė 9 su
žeistus draugus iš mūšio lauko.

leiskite vokiečiams daugiau 
pas mus sugrįžti!”

Daugumas kaimo namukų 
vokiečių buvo sudeginti, kiti 
smarkiai apardyti, nes vokie
čiai plėšė ir ardė namukus, 
rąstus ir lentas gabendami 
blindažams statyti. Vieno da
linio ryšininkas Kulpis atsispy- 
ręs laikė už ragų nepaklusnią 
ožką, kol senutė ją melžė. Pa
baigusi melžti senutė tarė, pa
duodama stiklinę su pienu :

vaikeli, gerk. Tu man 
į mano sūnų, kuris 
tarnauj a Rau d onoj oj 
tik nežinau, ar gy-

paėmė ir kažkur išve- 
bepamatysiu ji kada

krūmokšliu 
virtuvė.

čirškinamų

sm ark i ai 
Aplink 
lašinių

priešo įsistiprinimus, 
miško pakraštyje 

gyvenamo j vietovėj, 
kad ir spirdamasis,

—Na, 
panašus 
taip pat 
Armijoj,
vas. . . O kitą sūnų, jaunesnį, 
— senutė ėmė ašaroti, — vo
kiečiai 
žė. Ar 
nors. . .

Tarp
“darbavosi 
pakvipo 
kvapas. Kovotojai staiga pra
dėjo jausti alkį.

Prievakarį į mūsų junginį 
atvyko pasiuntiniai iš aukštes
nės karinės vadovybės. Jie at
gabeno kovos vėliavą šauniau
siai kovoje pasirodžiusiam mū
sų daliniui.

Vėliava buvo įteikta dali
niui, kuriam vadovauja papul
kininkis Motieka, ne kartą pa
sižymėjęs savo didele drąsa 
kovoje prieš vokiečius ir mylįs 
savo tėvynę Lietuvą, kaip moti
ną. Jis iškilmingai pasižadėjo 
gautąją vėliavą atnešti į išva
duotą Tarybų Lietuvą.

Amžina Garbė Žuvusiems 
Didvyriams

Saulė buvo arti laidos, kai 
palei gražų pušų gojelį buvo 
išrikiuoti mūsų kareiviai, kurie 
tuo metu nebuvo užimti gyny
bos linijose. Ten buvo iškasta 
duobė ir prie jos gulėjo kelio
lika skubiai sukaltų karstų. 
Tai buvo kovoje kritusieji 
draugai. Atsisveikindamas su 
žuvusiais draugais prabilo jun
ginio vadas drg. Karvelis.

—Draugai! Laisvė niekam 
nedovanojama. Ji iškovojama 
ir aplaistoma krauju, šios die
nos žygyje mes nugalėjome 
mūsų amžinuosius priešus — 
vokiečius, dar daugiau nustū- 
mėme juos į vakarus. Mes at
nešėme laisvę naujam tarybi
nės ^žemės plotui ir jos gyven
tojams, kaip mes, drauge su 
kitais Raudonosios Armijos 
daliniais ir junginiais, atneši
me laisvę mūsų brangiai Lie
tuvai. Bet kova išplėšė iš mū
sų tarpo kelioliką brangių 
draugų. Jie amžinai ilsėsis šio
je žemėje, primindami visiems, 
kad lietuviai narsiai kovėsi ir 
triuškino įsiveržėlius vokiečius 
ir padėjo tarybinę žemę apva
lyti nuo hitlerinių žmogėdrų

Talkininkai Romoje. Jie ten buvo žmonių pasitikti di
deliu entuziazmu, kaipo išlaisvintojai. Amerikos jėgų 
komandierius gen. Clark važiuoja “jypsu” pro garsųjį 
Romos “Coliseum.”

pavietrės. Mūsų draugų mirtį kartą jie jau žiūrėjo mirčiai j 
jau šiandien mes atkeršijome 
keliais šimtais vokiečių mirčių.

akis, ir po to jie vėl buvo to
kie pat kasdieniški, kaip vi-

Jų lavonų pilni laukai ir ap- suomet. Gal būt, tai vienas iš 
kasai. Bet mes šventai pasiža- charakteringų lietuvio bruožų 
dame, brangūs žuvusieji drau-1—nuoširdus paprastumas.
gai, dar smarkiau triuškinti Palei pušynėlį pasigirsta 
priešą, naikinti jį tol, kol jų linksma lietuviška daina. “Va- 
nė vieno neliks tarybinėje že-įlio dalgelį po pradalgei}, va- 

ušynas pagauna dainą 
ir neša ją tolyn, nuo pušies 
prie pušies, nuo širdies prie 
širdies.

—Tegul sau klausosi, jeigu 
žuvusiems nori, — atsikerta dainininkas, 

kai jį įspėja draugas, jog vo-

mėje, kol bus išvaduota ir ap
valyta brangi Tarybų Lietuva, 
kurią jūs taip karštai mylėjo
te. Tebūnie lengva, draugai, 
jums šioji žemė.

Amžina garbė 
didvyriams !

Mirtis vokiškiems okupan-i kiečiai gali išgirsti.
tams! | Iš rytų Į vakarus plaukia

Junginio vadovybė iškilmių- vakaro prieblanda, kad rytme- 
gai atidavė paskutinę pagar- čio saulei praskintų kelią. Jun- 
bą žuvusiems draugams. Sau-Įginio vadovybė gerai žino, kad 
lei leidžiantis išaugo brolių ka- kova nebaigta. Ryt dieną bus 
pas. Į tą kapą niekuomet ne- naujas žygis ir nauji mūšiai, 
užžels takas. Jis bus ir ta ga-l Jiems reikia pasiruošti jau"' 

šiandien. Jau šią naktį reikia 
sužinoti, kur apsikasė ir įsi
stiprino priešas, ką jis veikia 
ii* ką jis ruošiasi veikti. Tam 
reikalui yra viena priemonė—

io I”

linga grandimi, kuri paverčia 
broliais tarybines tautas. Ben
dromis jėgomis, bendromis au
komis už bendrą laisvę.

Valio Dalgelį Po Pradalgei)
Nuaidėjo salvės, palydėju- 

sios žuvusius draugus amžino 
poilsio, ir štai kovotojų susi
kaupę veidai vėl pralinksmė
jo. Nors ir fronte, be gyveni
mas eina savo įprastine vaga. | bužiais, 
Mūšis laimėtas ir yra 
džiaugtis.

Karių katiliukuose garuoja! apdairumo 
karšta, gardi vakarienė. Nors kaip seksis 
keista, bet jie nesijaučia did
vyrišką žygį atlikę. Ne vieną sis gerai.

Ir štai, visiškai temstant vy- 
resn. seržanto Juozo Aleksiū- 
no vadovaujama žvalgų grupė, 
apsirengusi užmaskuotais dra- 

pamiškiais, pakrū-
kolmiais traukia stebėti priešo.

j Nuo jo žvalumo, budrumo ir 
daug priklauso, 

mums rytdieną. 
Įsitikinę, kad sek-Bet mes

nuo

ku- 
su- 
da- 
va-

kaimo gyventojų mūsų karius 
sutiko su džiaugsmo ašaromis 
ir teprašė tiktai vieno: “nebe-
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Tai yra mūsų pareiga remti
Išlaisvinimo pajėgas in vestini
mu pinigų j Karinius Bonus
iki augščiausios savo išgalės
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KODĖL MAN ATĖJO MINTIS PRAEITIES 
VAIZDUS PRISIMINTI?

Juozas Ramanauskas

Aš pergyvenau visą audrų 
perijodą: karų ir revoliucijų 
gadynę. Man suteikė gyvybę 
motutė pirm 70 metų.

Aš neradau savo tėvynes 
Lietuvos, ji jau buvo išdrasky
ta svetimųjų! Aš radau tik 
skurdą ir vargą, kuris mane 
vertė jieškoti duonos savęs pa
laikymui gyvu, 7-tus metus 
amžiaus einant! Nebuvo pro
gos jaunystėje lankyti moky- 
lą, turėjau būti patenkintas, 
ką motutė pramokino skaityti 
maldaknygę, sėdėdama prie 
ratelio. Vėliau privatinis žmo
gus rašyti šiek tiek mokino. 
Bet kiek man šiandien prisi
mena, tai ta rašyba daugiau 
buvo lenkiška, bevertė, netai- 
sykliška ir su ja nieko nega
lėjau atsiekti savos kalbos ra
šyboje, nes jos tuo laiku ir ne
buvo. Na, ir Lietuvos istorijos 
nebuvo iš kur sužinoti, nes 
jau lenkomanija baigė naikin
ti paskutinius likučius lietuvys-i 
tės. Ir pati lietuvių kalba buvo. 
užsilikusi tik pas artojus. Bet nosisapnavo, 
ir ten jau buvo baigiama 
naikinti.

Man įžengus į 13-tus metus 
amžiaus, Lietuvos ūkininkai
čiai, pirmoji inteligentija, ku
ri po nugriovimo baudžiavos 
gavo teisės lankyti aukštes
nes mokyklas, išėjus aukštes
nius mokslus, pradėjo rūpiu-; ko apie savo tautos praeitį 
tis kelti iš letargo miego savo! gi vartojo sudarkytą kalbą, 
mylimąją tėvynę, svetimųjų j tikėjo, ką jiems kunigas sakė, 
užmigdytą! Tų budintojų pir-j Sykiu ir jie padėjo niekinti 
mu ženklu buvo įsteigti pir- i pribuvusius tikruosius lietu- 
mąjį mėnraštį “Aušrą” užsie-jV4US kunigus ir klerikus, ku- 
nyje, kur nebuvo užginta lie-il’ie skelbė ir kovojo už Lietu- 
tuviška spauda lotynų 
mis. Kiek žinoma, dr. Jonas! 
Basanavičius, tuo laiku jau 
buvo baigęs mokslą ir apsigy
venęs Bulgarijoj, Varnos mies
te, pirmą numerį “Aušros” 
pats suredagavo ir išleido sa
vo lėšom. Vėlesni redaktoriai 
buvo žinomi: J. šliupas, M. 
Jankus ir Jurgis Miksas, ku
riam redaguojant ir mirė! 
“Aušra.”

Pasirodžius tai žvaigždelei 
ant lietuviškojo regračio, pa
siekė ir mano surūkusią dū
minę grįtelę keletas kopijų. 
Tas mano jaunus jausmus tė
vynės meile taip uždegė, kad 
jie ir šiandien nėra atšalę ir 
liepsnoja dar karštesne mei
le, kaip tuom laiku!... Tik 
vienas skirtumas, kad šiandie
ninė mano tėvynė, kurią aš 
pirmoj vietoj myliu, kaipo lais
vą, demokratinę, tai Jungtinės 
Valstijos, kur pergyvenau virš 
du trečdaliu savo amžiaus. O 
antroj vietoj stovi senoji tėvy
nė Lietuva, kurioj pirmą die
nos šviesą pamačiau. Jos taip 
pat negaliu pamiršti. . .

Pribuvęs į šią šalį 1889 m., 
aš buvau patenkintas, kad ga
lėjau laisvai skaityti tų laikų 
savaitraščius, kokie jau buvo. 
Tik viena bėda buvo, kad dar 
neturėjau už ką prenumeruo
ti. Bet su 1892 m. pradžia jau

1 aš pradėjau rašinėti į juos ir 
i tuomet man teko susipažinti 
i asmeniškai su buvusiais aušri

ninkais, su kuriais nebuvau 
s matęsis asmeniškai Lietuvoje. 
• Tai yra, su J. šliupu ir kun. 
: Al. Burba. Antrasis su pirmu 

pasimatymu savo draugišku
mu, Įtraukė mane į nuolatinį 
literatūrinį darbą; ir abelnai 
į tautinio atbudimo veiklą, 
nuo kurias jau man nebuvo 
galimybės atsitraukti ir iki šio 
laiko. . .

Vieną turiu prisipažinti, kad 
pirmi mano žingsniai literatū
riniam darbe buvo tautiškai- 
religiniai. Nes tais laikais tarp 

Į lietuvių religinių buvo dvi sro
vės : lenkberniai ir tautininkai, 
tikrieji lietuviai.

Pirmutiniai kunigai, kurie 
■ pribuvo į šią šalį po 1862-3 
metų sukilimo, visi save per
sistatė lenkais; lenkino ir lie- 

i tuvius darbininkus ir lenkams 
I pristatė bažnyčių. Apie tautiš- 
. ką Lietuvos atbudimą jiems nė 

, ir jaunuosius lie
tuvius, kurie stengėsi prikelti 
Lietuvą iš letargo miego, va
dino “pagonais,” “parmazo- 
nais,” ir kitokiais pažeminan
čiais vardais iš sakyklų, bjau
riai sudarkyta lietuvių 
Taigi, į šią šalį suvažiavę lie
tuviai bemoksliai, nežiną nie- 

ir-

neapykantą. Bet lietuviai dar
bininkai palinko prie kun. A. 
Burbos, kaipo tikro Lietuvos 
patrijoto, o į sulenkėjusius 
pradėjo atsinešti atšalusiai! 
čia jau mes randame dvi srio- 
ves tarp katalikų: lenkbernių 
ir tautininkų.

Sulenkėję kunigai stovėjo 
su bačkauskine “Saule.” O 
progresuojanti stovėjo su “V. 
L.” ir su kun. A. Burba. Tai- 
giy\ ir man susipažinus su kun. 
Burba, aš laikiausi jo teorijos, 
o į susilenkinusius žiūrėjau at
šalusiai, kaipo į savo tautos 
priešus.

Tuo laiku iš Lietuvos pribū
davo ir klerikų, daugiausia 
prašalintų iš seminarijų už 
lietuvystę. Tad Burbos pozi
cija tvirtėjo, o lenkbernių silp
nėjo.

Laisvamanių, arba kaip tais 
laikais juos vadino, “šliuptar- 
nių” grupė buvo silpna ir ne
galėjo ką daug nuveikti, nes 
europinė inteligentija neprita
rė šliupo grupei, kaipo, girdi, 
skaldytojui lietuvių tautiško 
atbudimo. Todėl ir aš stovėjau 
su didžiuma progresyviškes- 
nių religinių lietuvių ir laips
niškai tobulinausi progresy
viai, vėliau klasiniai. Atgal jau 
nežengiau. Ir ant vietos nega
lėjau pasilikti. Stengiausi sek
ti progresą.

Apie pabaigą 19-to šimtme
čio, jau aš prastai žiūrėjau į 
religinius prietarus, kad kun.i-

u ’kalba! ga*’ Pas’vac^n§ darbininkų va-

raidė-I vos prikėlimą !
Tas visas didysis darbas at

liktas, neturi būt pamirštas. O 
jis priklauso kun. A. Burbai.

Pribuvus jam į šią šalį, 1889 
m., susitiko ne tik su priešais, 
lenkų kunigais, kurie turėjo 
lietuvius pavergę ir išnaudojo, 
bot ir su sulenkėjusiais lietu
viais kunigais, kurie darkė lie
tuvius. Bet jis kovą laimėjo ir 
lietuviai darbininkai greitai 
lenkomaniją likvidavo, pasekė 
jo pamokas, kaip mylėt savo 
tautą ir jos kalbą.
Kaip Aš j Tai Žiūrėjau Pir

muose Žingsniuose Savo 
Darbo?

Aš žinojau, kad J. šliupas 
(vėliau daktaras) buvo kėlė
jas lietuvystės, žinojau, kad 
jis redagavo “Uniją,” įsteigtą 
drauge su M. Tvarausku, gry
nai lietuvišką, 1884 metais, 
New Yorke. Tas Tvarauskui 
nepatiko, kaipo lenkberniui, 
tad šliupas turėjo atsitraukti 
nuo jo, o pats susitaręs su ke
letu lietuvių, pradėjo leisti 
“Lietuviškąjį Balsą,” 1885 m., 
sausio mėnesį.

Bet man pribuvus į šią šalį, 
jau buvo miręs “L. B.,” o “Vie
nybė Lietuvninkų,” su pradžia 
1890 m., tapo kun. Burbos 
pertaisyta į grynai lietuvišką 
savaitraštį, už ką jis užsitrau
kė nuo sulenkėjusių kunigų

dais, niekas daugiau nėra, 
kaip tik darbininkų išnaudoto
jai ir stabdytojai kultūrinio 
žengimo pirmyn progreso ke
liu. Jų uždavinys ne skleisti 
civilizaciją tarpe darbininkų, 
bet stengtis palaikyti juos kuo 
didžiausioje nežinystėje, kad 
būtų lengviau išnaudoti, ne 
tik jiems, bot ir visai buržua
zijai (turčių klasei), kuri dar
bo žmonių prakaitu ir krauju 
tunka.
Pakrypimas prie Dr. J. Šliupo

Apie 1898-99 m., jau 
ninkai daugiau-pradėjo 
prie šliupo, nes jis tuo laiku 
buvo pakrypęs prie socijal-de- 
mokratų, kaip Lietuvoj pradė
jo organizuotis ta partija. J. 
šliupas prakalbose darbinin
kams pradėjo aiškinti jos svar
bą. Darbininkai greitai pakry
po į tą pusę. Bet šliupui susi- 
pykus su Sirvydu ir socijaliz- 
mą pradėjus niekinti, jau dar
bininkai nesekė paskui Šliupą, 
bet žygiavo pirmyn!

Red. Pastaba: šis straipsne
lis imtas iš nabašninko Rama
nausko užsilikusių netilpusių 
atsiminimų.

darbi- 
krypti

Montreal, Canada

Fašistai, 
artėjantį jų galą 

imasi terorizavimo 
užpuldinėjimų, kad 
tautos vienybei.

WORCESTER, MASS

Iškilmingas Ap vaikščiojimas 
25 Metų Jubilejaus 
Įsisteigimo Olympia Park

Birž. 18 June, Olympia Parke
Ant Ežero Kranto
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KALBĖS ANTANAS BIMBA
Laisvės redaktorius iš Brooklyno 

Taipgi Kalbės Shrewsbury Selectmen’ų pirmininke.

DAINUOS AIDO CHORAS, 
Vadovaujant Josephine Karsokienei 

VIENU KARTU 4 POROS RISTIKŲ
Ristynes tvarkys Peter Sturdžis, buvęs vidutinio svorio 

pasaulinis championas, graikų tautybės.

Jūreiviai ir Kareiviai Apkūlė 
Fašistus

Su birželio pradžia čia pra
sidėjo muštynės, iš vienos pu
sės tarpe kareivių ir jūreivių, 
o iš kitos—fašistų, 
matydami 
Europoj, 
žmonių, 
pakenkus

Jie pradėjo iš užkampių už
puldinėti ir pradėjo agituoti 
kareivius neiti kariauti. Jiems 
padeda tūli užeigų savininkai, 
francūziški fašistai, Petaino 
šalininkai. Daugelyje vietų, tie 
elementai, neįsileidžia į vidų 
jūreivius ir kareivius ir panie
kinančiai juos išjuokia.

Čia kanadiški francūzai di
džiumoje gyvena. Atsirado ir 
policijos, kuri pritarė tiems 
elementams, vietomis net fa
šistams padėjo muštis prieš jū
reivius ir kareivius, žinoma, 
kareiviai ir jūreiviai gerai ap
kūlė fašistus ir jų globotojus 
policininkus.

Po to mieste pasirodė karei
vių ir jūreivių pilni trokai, ku
rie suėmė daug fašistini® ely 
mentų. Fašistai apsirengę į 
“zūt-siūtus,” gal tam, kad po
licija, kareiviai ir jūreiviai už
pultų ir nekaltų tos mados 
drabužių nešiotojų.. Po keleto

Širdingai kviečiame visus dalyvauti šiame piknike. Išgirsite gerų 
prakalbų; gražių dainų ir pamatysite įdomų ristynių.

susirėmimų, policija, jūreiviai 
ir kareiviai surankiojo pikta
darius ir viskas aprimo.

G-lyš.

Detroito Žinios
LLD 52 Kp. Narių Atydai

Nors mes daug turime viso
kių pramonių ir norime kur iš
eiti sekmadienio sulaukus, bet 
pirmiausia turime atsiminti 
savo organizacijas ir lankyti 
jų susirinkimus, nors sykį ant 
mėnesio. Birželio 18 d. pri
puola LLD 52 kp. susirinki
mas ir nariai privalote susi
domėti organizacijos reikalais, 
dalyvauki! susirinkime, Drau
gijų svetainėj, 1 vai. po pietų. 
Svarbu, kad nariai, kurie dar 
pasilikę su mokesčiais už 1944 
metus, kad būtinai užsimokė- 
tumėt savo mokesčius, nes ži
note, narystės mokestys yra 
mažos, o Centre išleidimas 
žurnalo šviesos ir knygų lėšos 
pakilo dvigubai. Todėl LLD 
Centro komitetas negali laiku 
išleisti knygų dėl stokos finan
sų.

Manau, suprasite šį svarbų 
reikalą ir tuojau užsimokėsite 
duokles susirinkime. Taipgi 
yra svarbi nario pareiga Įrašy
ti naujų narių Į apšvietos ir 
kultūros organizaciją. Mes tu
rime labai daug geros įvairios 
literatūros, kiekvienas narys 
gali ja naudotis, kas tik mėgs
ta skaityti.

šiame susirinkime užgirsime 
platų raportą iš Ateivi jos Gy
nimo Konvencijos, per mūsų 
delegatę. Tikiuosi, kad dau
gumai bus žingeidus raportas. 
Mes girdėjome platų ir gerą 
raportą iš Vilnies suvažiavi
mo praeitam susirinkime, tai 
šį sykį galėsime girdėti ra
portą iš tarptautinio veikimo. 
Kviečiame dalyvauti.

Sekr. J. K. Alvinas.

Dėl Lietuvos Pagelbos
Nors mes gyvename gerose 

sąlygose ii* laikas nuo laiko 
aimanuojame, kad yra šiokių- 
tokių trūkumų, bet kaip su 
tais žmonėmis, kurie jau per

J. GARŠVA
Graborlus-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

virš tris metus gyvena sunkio
se gyvenimo sąlygose — be 
maisto, drabužių, basi, miškuo
se ar sugriautų namų urvuo-

Iš tų žmonių vokiški bandi
tai viską atėmė, šimtus tūks
tančių išžudė, o kurie liko gy
vi, tie priversti kovoti už būvį! 
Mes juos turime atsiminti, kad 
ir kitoj šalyje gyvendami. To
dėl nelaukime, kada bus atvi
ras kelias siuntimui daiktų į 
Lietuvą, bet pradėkime dar
bą dabar. Kada pavieniai ga
lėsite siųsti — dar toli tas lai
kas. Todėl kas turite nulieka
mų gerų 
tuoj aus 
Pagalbos
Draugijų svetainėje, galite pri
duoti sekmadieni nuo 9 iki 12 
ryte, trečiadienį nuo 6 iki 9 
vakare.

batų ar drapanų, 
priduokite Lietuvai 
Teikimo Komitetui,

M. Alvinienė.

kur nors 
mes ban-

proga 
vietoj ir

Piknikas Pas D-gus Smalsčius
Kadangi šiemet mažai turė

sime didelių piknikų 
toli nuo miesto, todėl 
dysime pasinaudoti 
rengdami mažesnėj
arti prie miesto rubežiaus. Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Komi
tetas nutarė surengti išvažiavi
mą ant draugų Smalsčių ūkės, 
birželio 25 d., 1 vai. po pietų. 
Vieta randasi arti Scheaffer 
Rd., ant 10-tos mylios, Įžanga 
dykai.

Rengėjai turės vaišių ir ska-j 
nių valgių, todėl kiekvienas at
vykęs būsite pilnai užganėdin
tas. Taipgi, jūsų prisidėjimas 
su keliais centais parems gerą 
darbą. Mes žinome, kad vasa-i 
ros laike visi mėgstate važiuo
ti į laukus, tai čia arti prie 
miesto yra galima atvykti ir 
mažai gazolino vartojant.F. W. SHALINS

(Shalinskaa)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojam akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome altinius 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 2-8842

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Išvažiavimo rengėjai kvie- Įima tikėtis, kad bus geros pa
čia visus skaitlingai dalyvau- sėkmės pikniko.
ti, pas draugus Smalsčius ant daugumai organizacijų tikietų, 
ūkės! Turėsime draugišką pa- bet kaip pasidarbuos, tai nuo 

jų priklauso. Dar nieko negir- 
I dėt apie eastsidės org. LLD 

188 kp. ir LDS 86 kp., ma
nau, praves savo pasižadėjimą 
su šimtu nuošimčių. Kaip mi
nėjau, kad laiko jau mažai 
liko todėl visi stengkimės pla
tinti tikietus!

Dėl galutino prisirengimo 
spaudos piknikui, Sąryšio kon
ferencija įvyks liepos 11 d., 1 
vai. po pietų, Draugijų Sve
tainėje.
visų 
org.

sikalbėjimą ir žaislų.
Rengėjai. !

Apie Spaudos Pikniką
Nors mes šiemet anksti pra

dėjome rūpintis prisirengimui 
dėl spaudo pikniko, bet jau 
tik penkios savaitės liko iki 
mūsų didžiulio pikniko, kuris 
įvyks liepos 23 d., Capitol par
ke.

Mūsų organizacijų draugai 
ir draugės yra paėmę platinti 
tikietų, bet kaip darbas seka
si dar pilnų žinių nežinome, 
matome, kad tūlos draugės ne 
tik pasišventusiai platina savo 
mieste, bot jos važiuodamos ir 
chicagiečius apdovanojo de- 
troitiečių tikietais, tai bravo, 
draugės, kad taip darote!

Mūsų gera veikėja iš Royal 
Oak jau baigia išplatinti 260 
tikietų, tai jeigu visom taip į 
sekasi platinti tikietai, tai ga-

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turimo

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

bas

Yra įteikta

Ten turės dalyvauti 
org. Sąryšio delegatai ir 
valdybos. Todėl paragin- 
savo delegatus ir valdy- 

dalyvauti.
Alvinas.

Lavintis, šviestis niekad 
nėra pervelu. Skaitykit ge
ras knygas.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 

^us s u d a ra u

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 
ūs. Rei

kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi almai iavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191

MATEU ŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

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

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

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

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Telefonas EV. 4-8698
ž 459

(Skersai nuo Republic Teatro)

PUBLldJ
TELEPHONE 
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdčsio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimai 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y
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Demokratai Jau Neturi 
Visiškos Daugumos 

Kongreso Atstovų
Washington. — Jungtinių 

atstovu 
nustojo 

pirmą
rūme demokratai 
visiškos daugumos 
kartą per 13 metų.

Paskutiniu laiku buvo 
216 demokr. kongresmanų, 
211 republikonų ir keturi 
.nuo mažųjų partijų. Bet da
bar tapo išrinktas naujas 
republikonas kongresmanas 
R. C. McMillen nuo Illinois 
valstijos vietoj mirusio jos 
rep. kongresmano Wheato. 
Demokratai nestatė savo 
kandidato prieš McMilleną 
tuose specialiuose rinki
muose.

Taigi dabar yra jau 212 
republikonų kongresmanų, 
216 demokratų ir keturi 
mažųjų partijų atstovai; 
vadinasi, demokratai šiuo ’ 
tarpu sudaro tik pusę visų 
kongresmanų.

Trys kongresmanų vietos bar butų diskusuojami . 
yra ištuštėjusius per mirtį santykiai, tai galėtų, gndi 
bei pasitraukimą. Nežinia, | 
katros partijos žmonės bus 
į jas išrinkti.

pakenkti talkininkams.
Churchillas pranešė, kad 

j šiuo tarpu eina pasitarimai 
i su generolu de Gaulle, galva 

. .. ii- • m to komiteto, kuris vadinasiAmerikos Lakūnai Nll-Jau Laikinąja Francijos 
'Valdžia.skandino dar 20 

Japonų Laivų

nių Valstijų bombanešiai, I 
veikdami nuo savo lėktų v- 
laivių, nuskandino dar 13 
Japonijos laivų, sužalojo 16 
kitų ir sunaikino 141-ną ja-, 
ponų lėktuvą Mariana salo-; 
se Guam, Saipan ir Tinian • 
ir apylinkėje, už kokių 1,- 
500 mylių nuo Tokio, Japo-' 
nijos sostinės. ______~

Padarydami tokių didelių! teks veikti patiems.
nuostolių priešams, ameri- į Drg. F. Kavaliauskienė yra 
kiečiai nustojo tiktai 15 sa-1 mums pažįstama nuo 1914 me- 
vo lėktuvų.

MacArthuro Lakūnų žygis gal
Generolo MacArthuro la- draugei 

kūnai sunaikino dar septy
nis, o gal aštuonis, Japoni
jos laivus ties Naująja Gui- 
neja. Keturi iš tų laivų bu
vo prekiniai, po 1,000 tomT 
įtalpos, ir trys nedideli ka
riniai sargybos laivai.

Sovietai Pagrobė Dik
čiai Suomių Ginklų

Maskva, birž. 14. — Rau
donarmiečiai tik vienoje 
fronto dalyje per dieną už
mušė iki 3,000 suomių ir pa
grobė nuo jų 34 lauko ka- 
nuoles, 48 minosvaidžius, 44 
kulkosvaidžius ir daug šau
tuvų.

Tapo sunaikinta du suo
mių garvežiai, 70 vagonų ir 
80 trokų.

PIRKITE KARO BONUS!

/. •

THE MmeOVITK ALLY.J
AmtsiCAN 8ailo»~" Bleu zay hearty, what hind of a Coty are you to co>M into thie,fight'1

, .<• A regular’hla'woyj to be ture."

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

Pasak Nacių, tai Ištisame 
Suomių Fronte Verda Mūšiai

Berlyno ir Suomijos radi
jai pasakojo, kad siaučia 
mūšiai jau ištisame Suomi
jos fronte nuo Lediniuotojo 
Vadenyno, šiaurėje iki Suo
mijos Įlankos. Pasak jų, tai 
Sovietai ypač tarp Murman
sko ir Petsamo uostų ata
kuoja suomius ir vokiečius.

ESTIJOJ
Berlyno radijas taipgi 

skelbė, kad Raudonoji Ar
mija veržiasi pirmyn į pie
tų vakarus nuo tvirtoviško 
Narvos miesto, Estijoje.

Churchillas Atideda Raportą 
Apie Prancūzų Komitetą
London, birž. 14. —Angli

jos premjeras Churchillas 
sakė seimui, kad jis dar ne
duos raporto apie Anglijos 
ir Amerikos santykius su 
Prancūzu Komitetu Tautai 
Laisvinti. Jeigu seime da- 

tie

Seattle, Wash
į vietos Liet. Literatūros 

Draugijos 161 kuopą persikė
lė drg. F. Kavaliauskienė iš 
LLD 132 kuopos, Tacoma, 
Wash. Tacomoj drg. Kava
liauskienė ir jos velionis vyras 
daug darbavosi sutvėrime ir 
veikime 132 kuopos. Drg. Ka
valiauskas mirė, drg. Kava
liauskienė persikėlė į mūsų 

' miestą. Tacomos draugams

tų, nes ji seniau čia gyveno ir 
veikė. Smagu ją susilaukus at- 

j mūsų miestą. Linkime 
pasisekimo Seattle 

mieste.
M. B.

DIENRAŠČIO

LAISVES

PIKNIKAS
Įvyks

Liepos 2 July
Bus laikomas

KLAŠČIAUS
CLINTON

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

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VYRAI 
PRIE MILLING IR KITŲ 

FABRIKO MAŠINŲ
MOTERYS 

OPERAVIMUI LENGVŲ 
MAŠINŲ

BERNIUKAI 
DIRBTI KAIPO PAGELBININKAI

KARINIAME FABRIKE 
REIKALINGA U.S.E.S. PALIUOSAVIMAS 

Kreipkitės 8-12 A. M., 1-5 P. M. Vakarais sulyg sutarties.

THE BATES MFG. CO.
18 CENTRAL AVENUE, WEST ORANGE, N. J.

(145)

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
18 d. birželio įvyks iškilmingas 

paminėjimas 25 metų sukakties nuo 
įsigyjimo Olympia Parko. Bus įvai
ri ir įdomi programa: Kalbės Anta
nas Bimba iš Brooklyno, Shrcwsbu- 
rio Majoras, Selectmenų pirmininkė, 
dainuos Aido Choras* ir bus 4 poros 
ristikų. Kviečiame skaitlingai daly
vauti šiame piknike, nes bus labai 
įdomus. — Rengėjai. (140-141)

bridgeport,conn.
Liet. Literatūros Draugijos 63 kp. 

susirinkimas įvyks 18 d. birželio, 
2-rą vai. dieną, 407 Lafayette St. 
Visi nariai dalyvaukite, nes čia 
svarstysime kaip nuvažiuoti j dien
raščio Laisvės pikniką, 2 d. liepos, 
Brooklyne. — A. Jocis, Fin. Rašt.

(140-141)

SO. BOSTON, MASS.
LDS 62 kp. nariams ir apylinkės 

draugam, pranešam kad mūsų pa
rengimas įvyks 25 d. birželio, B. 
Tamošausko ūkėje, 91 Gardner St., 
W. Roxbury, Mass. Vėliaus praneši
me kelrodį, tik prašomo, kad tą die
ną kitos organizacijos nieko nereng
tų. — A. Dambrauskas. (140-141)

WATERBURY, CONN.
Lietuvių Parko Bendrovė rengia 

pikniką, kuris įvyks 18 d. birželio, 
Lietuvių Parke, visiems yra gerai 
žinoma vieta, Waterburio ir kitų 
miestų lietuviams. Kadangi Liet. 
Parkas jau apie 20 metų kaip 
įsteigtas, taigi Parko Bendrovės 
Pikniko rengimo komisija kviečia 
visus lietuvius dalyvauti šiame pik
nike. Bus gera orkestrą ir kiloki 
pikniko dalykai. — Kom. (140-141)

M_ONTELLO,MASS.
LDS 67 kp. metinis piknikas įvyks 

birželio 18 d. Liet. Taut. Namo 
Parke. Kviečiame visus iš apylinkės 
dalyvauti šiame piknike ir linksmai 
praleisti laiką žaliame pušynėlyje. 
Pradžia 1 vai. dieną. — A. Sauka.

(140-141)

baltimore,md.
Lietuvių Moterų Mezgėjų Kliubas 

rengia linksmą pažmonį pagerbimui 
tėvų pas drg. Deltuvus, 4811 Ben
son Ave., Arbutus, Md. Parengi
mas įvyks 18 d. birželio (June), 
prasidės 12 vai. dieną. Turėsime 
visko, ko tik parengimui reikalinga: 
valgių ir gėrimų. Maloniai kviečia
me draugus ir prietelius skaitlingai 
atsilankyti. — Rengėjos.

(139-140)
SClMNTONfl’A.

Pažangiųjų bei demokratinių lie
tuvių susirinkimas įvyks šį penkta
dienį, june 16, pas D. ir J. Pra
lenkus, 407 Electric St. Šiame susi
rinkime dalyvaus viešnia iš New 
Yorko Margareta Kowell (Kava
liauskaitė). Ji kalgės apie svarbius 
šių dienų įvykius ir apie ateinan
čius prezidentinius rinkimus. Kiek
vienam labai svarbu išgirsti jos 
prakalbą. — Rengėjai. (139-140)

NEBŪKITE NERVUOTI

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

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

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

MALE and FEMALE
VYRAI IR MOTERYS

VYRAI IR MOTERYS 
BUDINKŲ VALYTOJAI
Kreipkitės asmeniškai j 

Room 301 
540 Broad Street, 

Newark, N. J.
Pirmadienį iki penktadienio 

9 A. M. iki 4 P. M. 
Šeštadieniais 9 A. M. iki 11 A. M.

NEW JERSEY 
BELL TELEPHONE CO.

darbininkai, dabar dirbanti būtinose pramonė
se bei veiksmuose, nebus priimami be 

pareiškimo apie savo atliekamumą.
(145)

Elizabeth, N. J.
Mrs. Kastancija Savičienė, 

219 Clark PI., Elizabethport, 
N. J., pereitą savaitę buvo 
operuota Beth Moses ligoni
nėj, Elizabethe. Prašome pa
žįstamą aplankyti.

Rep.

WILKES-BARRE, PA.
Dalyvaukite Visi!

Lietuvių Progresyvis Kliu
bas, kuris Wilkes-Barre lošia 
nepavaduojamą rolę, rengia 
savo labai didelį metinį pikni
ką, kuris įvyks sekmadienį, 
birželio 18 d.J Russian Pavi- 
lion, Hanover, Pa. Pradžia 2- 
rą vai. po pusdienio.

Nuvažiavimui informacijos: 
Nuo Public Square imkite 
Nanticoke busą, kuris eina 
Middle Road. Paprašykite, 
kad išleistų ant Espy St., Ha
nover. Eikite po kairei. Tas 
pats kelias važiuoti savais au
tomobiliais.

Antra: Nuo kliubo svetai
nės, 1 vai. po pietų, išeis du 
pasažieriniai trokai į pikniko 
vietą. Lėšuos tik 50c į pikniką 
ir atgal.

Dalyvaukite visi. Paremkite 
Lietuvių Progresyvį Kliubą, 
kuris yra visų organizacijų 
centras.

Iki pasimatymo piknike.
Kom. Narys, y
J. Vilkelis. z

KODĖL KENČIATE
Dėl Nevirškinimo Ir Gesų 

Po Kiekvienu Valgiu?
TAMSONO AIDISOL tabletu

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

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

natūrai.
‘ N,

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

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

IŠSIUNTIMŲ IR SANDĖLIO
RAŠTININKAI

Pageidaujame laisvų nuo drafto

LEE FINISH CORP.
114 HUDSON ST., 
NEWARK, N. J. 

Reikalingas paliuosavimo pareiškimas.
(141)

VYRAI
Medžio Kilnojimas. 60c J VALANDĄ. 48 Va- 

LANDŲ SAVAITĖ. $31.20 J SAVAITĘ.
Nuolat.

FAGAN, 204 WEST HOUSTON ST., N.Y.C.
(145)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

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

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

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

IŠSIUNTINĖJIMUI
PAKIAVIMUI DARBININKAS
GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI

NUOLATINIS DARBAS
AMERICAN

HANDICRAFTS CO.
193 William Street, 

(arti Brooklyn Bridge) N.Y.C.
(140)

METALO TIRPYTOJAI
Pagelbeti daryti metalinius 

liejinius
Kreipkitės tarp 9 ir 4

BELMONT
SMELTING & REFINING 

WORKS
330 BELMONT AVE.

(cor. Alabama)
BROOKLYN, N. Y.

(144)

PAGELBININKAI
SU AR BE PATYRIMO, DIRBTI BŪTINOJE 
PRAMONĖJE. NORINTI IŠSIMOKYTI GE
RĄ POKARINI AMATĄ. 75c PRADŽIAI, 

PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI.
AUTOMATIC PLATING CO.
620 WEST 44TH ST., N.Y.C. 

________________________________________(141)

REIKIA TVIRTŲ VYRŲ
Kilnojimui Audeklo Ritimų

KREIPKITĖS:
GEORGE O. MASON CO., Inc.

140 4th Avenue, NYC.
(140)

BALTIMORE & OHIO R.R.

Turi atviras vietas

CARMEN PAGELBININKAM 
SANDĖLIO DARBININKAM

Kreipkitės: ROOM 202

Baltimore & Ohio Railroad 
24TH & CHESTNUT STS. 

PHILADELPHIA, PA.

(140)

VYRAI 
Sandėlio Darbininkai 

ir Patikrintojai
75c I VALANDĄ, 40 VALANDŲ 

Laikas ir % už viršlaikius.
IGOE BROS., INC. 

188TH ST. IR JAMAICA AVE. 
HOLLIS, L. I.

(141)

POLIŠIUOTOJAI
MILITARINIŲ ĮRANKIŲ 

Pilnai išmokinsime 
tos rūšies darbo.

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

(140)

ABELNAI FABRIKUI 
PAGELBININKAI 
Būtinas Darbas. 

Kreipkitės tarp 9 ir 4 
BELMONT 

SMELTING & REFINING 
. WORKS 

330 BELMONT AVE. 
(cor. Alabama) 

BROOKLYN, N. Y. 
(144)

London. — Emigracinės 
keturių kraštų valdžios — 
Lenkijos, Belgijos, Čecho- 
slovakijos ir Luxemburgo— 
jau pripažino Laikinąja 
Franci jos Valdžia Francūzų 
Komitetą Tautai Laisvinti, 
kurio vyriausias vadas yra 
gem de. Gaulle.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

APVALYTOJAI 
SANDĖLIO PATIKRINTOJAI 

PAPRASTI DARBININKAI 
100% KARINIAI DARBAI 
Dieniniai Šiltai. Viršlaikiai. 

AIR KING RADIO
1523 63RD ST., BORO PARK, BROOKLYN.

STALIORIAI
GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS. 

TOSO & ROSSI, 520 E. 73RI) ST., N.Y.C.
(142)

BERNIUKAI
žemiau 18 Metų Amžiaus

Reikalingi daugmeniškai geležinių dirbinių 
kompanijai.

Patyrimas Nereikalingas.

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

(HO)

VYRAI
Sudėjimam plieninių lentynų 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
75c I VALANDA 

VIRŠLAIKIAI. NUOLAT.
POKARINIS UŽTIKRINIMAS

HIGGINS,
151 SPRING ST., N. Y. C.

(144)

SANDELIO VYRAI
Groserių Sandėliui 

ALGA 75c Į SAVAITĘ 
NUOLATINIS DAPtBAS.

Vietos darbui yra
BIG BEN MARKETS
183-05 Rockaway Blvd., 

So. Ozone Park, L. I.
18 Bridge Street, Glen Cove, L . I. 
Kreipkitės viršuj paduotu antrašu ar

140-46 QUEENS BLVD.
JAMAICA, L. I.

(143)

APVALYTOJAI, ŠVARINTOJAI, $30 J SA
VAITĘ. PASTOVŪS DARBAI. ŠAUKITE 

MR. O’REILLY, FOXCROFT 9-6864.
RAŠYKITE BOX 302, 20 W. 43RD ST..

N.Y.C. (144)

VIEŠBUČIUI VYRAI
Vidaus ruošai ir prie vacuum

VIRŠIAUSIA ALGA. 
APMOKAMA VAKACIJA.

GEROS DARBO SĄLYGOS.
Kreipkitės ant 17th floor

HOTEL MARTINIQUE
Broadway & 82nd St., N. Y. C.

(141)

BALTIMORE & OHIO R.R.
REIKALAUJA

TROKININKŲ
Kreipkitės

PIER 24 SO. DELAWARE AVE. 
BETWEEN LOMBARD AND 

SOUTH STS.

PHILADELPHIA, PA.

Baltimore & Ohio Railroad

________________________________________(140)

DIENĄ IR NAKTĮ
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkitės

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

N. Y. C. (X)

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

Geros vietos, dabar atviros saldainių 
dirbtuvėje, Philadelphijoje.

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

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

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

PENKTADIENI.
ŠEŠTADIENIAIS 9—12.

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

(145)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
Pradinės prie siuvamų mašinų.
GERA ALGA BESIMOKINANT

SOLOMON BROS. CO.
599 BROADWAY, N.Y.C.

(142)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Proga patapti patyrusiom viešbučio 

kambarių tvarkytojom 
Darbas gražioje grupėje merginų. 

NUOLATINIS DARBAS 
VIRŠIAUSIA ALGA.

VAKACIJOS SU ALGA
Kreipkitės ant 17th floor

HOTEL MARTINIQUE 
Broadway & 82nd St, N. Y. C.

<142)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS-MOTERYS
Ziperių Sudėjėjos

Inspektorės
SiUVamų Mašinų Operatorės 
Patyrusios ar l>e patyrimo.

LAMAR SLIDE FASTENERS CORP. 
120 EAST 16TH ST., N.Y.C.

________________________________________(146)

TAIPISTĖS IR ABELNAI 
OFISO DARBININKĖS

LEE FINISH CORP. 
114 HUDSON ST., 

NEWARK, N. J. 
Reikalingas paliuosavimo i>areiškimas. 

(141)

MOTERYS
PATYRUSIOS IR BE PATYRIMO PRIE
RANKOM PROSIJIMO IR SPOTTING DAR

BO. GERA ALGA. 5 DIENU SAVAITE, “ 
PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI.

ASTORIA 8-6136 (141)

OPERATORĖS
Ant Singer Mašinų. Patyrusios prie binding 
darbo ir viena adata, būtinoje pramonėje ci

vilių darbam. Gera Alga.

KLEAR-VU PRODUCTS
133 Monroe St., Newark, N. J.

(141)

MOTERIS NAMU RUOŠAI 
Guolis Ant Vietos. Ekstra laikas paliauboms. 

Gera Alga. 
TRAFALGAR 4-2086

(140)

MERGINOS
Naujienybių Vyniojimas 

ant Ice Cream
55c I VALANDĄ PRADŽIAI
Laikas ir pusė už šeštadienius 

DUODAME UNIFORMAS
Kurios žemiau 18 metų atsineškite 

Working Papers.
MEADOW GOLD PRODUCTS

777 KENT AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y.

VIEŠBUČIO BALTINIŲ ROMUI
MERGINA

Proga patyrusiai ypatai 
Siūti Nereikia

Gyvenimas ant vietos jei pageidaujama. 
Vakacijos su Alga. Gera Alga. 

Kreipkitės j Linen Room ant 17th floor.
HOTEL MARTINIQUE 

Broadway & 82nd St., N. Y. C. 
__________________________________(141) 

VIEŠBUČIO DARBININKĖS
Reikalingos valytojos ir maudynių tvarkytojos 

GEROS DARBO SĄLYGOS 
VIRŠIAUSIA ALGA. VAKACIJOS SU ALGA

Kreipkitės ant 17th floor
HOTEL MARTINIQUE 

Broadway & 82nd St., N. Y. C.
(141)

MERGINOS—MOTERYS
UŽDIRBKITE $27.80 Į 48 V AL.

Patyrimas Nereikalingas. 
Lengvas sustatymas—švarus darbas. 

Duodama Uniformos. Apmokamos vakacijos. 
THE GEORGE W. LUFT CO.

34-12 36TH AVE.
LONG ISLAND CITY 

 (140)

MERGINOS-MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS 

VIRTUVES DARBININKES 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICHUJ 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)

OPERATORĖS
Flatlock 
Overlock

Mansew ir dviem adatom
UNDERWEAR 

MANUFACTURING CO.
1818 86TH ST., BROOKLYN
(ARTI LOEW’S ORIENTAL)

18th Ave. Station West End Line.
(UQ)

MOTERYS 
DALIAI LAIKO 

PENTRĖS DARBININKĖS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS.

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

5 DIENOS

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N, Y.

i f
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Galingu Balsu, Masiniai Pasveikinkim Ant
ro ir Visų Mūsų Frontų Karžygius, Paverg
tųjų Tautų Laisvintojus iš Fašistų Vergijos!

Ketvirtadienį, birželio 15 d., 
7:30 vai. vakare, Grand Pa
radise Svetainėje, 318 Grand 
St., kampas Havemeyer St., at
sibus labai svarbios prakalbos.

Kalbės Povilas Rotomskis, 
Sovietų Sąjungos /lene ralio 
Konsulato atašė, Rokas Miza
ra, Laisvės redaktorius, Anta
nas Bimba, Lietuvių Literatū
ros Draugijos pirmininkas.

Antras frontas prieš Hitlerį 
atidalytas Franci joj. Mūsų sū
nūs, broliai ir giminės veda 
mirtiną kovą! Mūsų jėgos mu
ša priešus Italijoje. Japonijos 
imperialistai stumiami atgal.

Visi Ateikite į 8’rakalbas!
s

Kalbės Sovietu Sąjungos Generalio Konsulato Narys Povilas 
Rotomskis, Antanas Bimba, Rokas Mizara! Bus Išaiškinta 

Vėliausi Jvykiai Karo Frontuose, Lietuvos Likimas 
Ir Mūsų Pareigos!

Raudonoji Armija pradėjo

ninkę Suomiją. Diena po die
nos laukiama Raudonosios Ar
mijos maršo išlaisvinimui Lie
tuvos, Latvijos, Estijos ir ben
dro žygio su Amerikos, Angli
jos ir Kanados jėgomis linkui

nacių lizdo — Berlyno!
Daug yra svarbių įvykių. 

Didelis mūsų susidomėjimas! 
Visiems apeina, kaip ilgai dar 
reikės kariauti, kad nugalėti 
Hitlerį ir jo razbaininkų šai- 
ką. Visi norime, kad mūsų sū
nūs, broliai ir giminės, po per-

galės, pareitų sveiki. Visiems 
rūpi, kas reikia daryti, kad 
padėjus priešą nugalėti. Vi
siems apeina, kaip atsisteigs 
Hitlerio nuteriota Lietuva ir 
kas reikia daryti, kad daugiau 
pasaulyje nepasikartotų ka
ras, kad žmonės galėtų gyven
ti be baimės, susirasti sau nuo
latos darbo.

šį ketvirtadienį bus visi tie 
klausimai ir daug kitų išaiš
kinti. Visi ir visos ateikite! Ne
praleiskite šios progas! Įžanga 
veltui!

Kviečia — Rengėjai.

Aidas Aidės Čionai ir 
Tenai

Mūsiškis Aido Choras, po- 
puliariškiausia lietuvių dainos 
grupė Amerikoje, gale šios sa
vaitės dainuos mums net dvie
jose svarbiose iškilmėse.

Atidaryta Penktosios Karo 
Paskolos Kampanija;

Lietuvių Šūvis

Walter Kubilius 
Laimėjo Prizą

Ketvirtai., Birželio 15, 1944

/S& •

da-todėl

UŽBAIGHT ICJkSL^!

Walter Kubilius, gerai žino- 
mas lietuvių jaunimo veikėjas, 
šiomis dienomis laimėjo New 
York Employing Printer’s Są-! 
jungos kas metai skiriamą do-

dėjimui, pranešdami numerius 
ir sumą Lietuvių Literatūros 
Draugijai, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn 6, N. Y., kuri jau 
nuo seniau veda vajų nupirkti 
du kovos lėktuvus ir dabar at
sišaukė organizuotų lietuvių 
vardu išpirkti už 5 milionus 
karo bonų.

Didysis New York as atida
rė savąją Penktosios Karo Pa
skolos kampaniją su kariškių 
vyrų ir moterų paradu nuo 
40th iki 85th St. garsiąja Fifth 
Ave., daugiau pusei miliono 
žmonių tėmijant paradą. Tė- 
mytojuose buvo aukštų kari
ninkų, vyriausybininkų ir šiaip 
veikėjų.

Paradą tėmijo ir visam mies
tui su tolimomis apylinkėmis 
raportavo majoras LaGuardia 
miestavos radio stoties WNYC 
ryšiais. Pravežamus-pran esa
mus karo pabūklus jis apibu- 

j dino ne vien tik pagal išvaiz- 
' dą, bet pagal veikmę ir lėšas 
pagaminimo, atsišaukdamas 
pirkti 5-tos Karo Paskolos bo
nų, kad aprūpinti tais puikiais 
įrankiais mūsų kariuomenę.

New Yorko miesto 
šiame vajuje yra virš 
nai dolerių.

Pirmadienį, tarpe
veiksmų už 5-tos Karo Pasko
los bonus, ypatingos svarbos 
buvo :

Tūkstančio Amalgameitų ša
pų pirmininkų mitingas, kuria
me pažadėta, jog rūbsiuviai 
unijistai išpirks 5 milionų ver
tės karo bonų.

Virš 30,000 apdraudų agen
tų sumobilizuota parduoti bo
nus.

500,000 vaikų iš mokyklų 
lankė Central Parke išstatytą 
Karo Įrankių parodą, persta
tančią, ką nuperka mūsų pa
skolinti vyriausybei 
Paroda dar bus per 
laiko. Pamatykite.

Antradienį, pirmą 
vajaus dieną, Times
iškelta milžiniškas registeris, 
keturių pėdų aukščio nume
riais užrekorduojantis mieste 
jau išpirktų bonų sumą.

Ko Aido Choro Nariai 
Neturėtu Užmiršti

d., 7:30 vai. vakare, 
Paradise salėje, 318

“štai kokiais aš noriu matyti 
pareiškė gen. MacArthur, kai 
matė eiles japonų lavonų ant rei-

juos,” 
jis pa- 
Admi- 

ralty Salų, šiame Kare — daugiausia
lekuojančiame, nuožmiausiame kare iš 
visu laiku, mūsų berniukai turi muštis 
su žvėrišku įdūkimu. Užmu
ši ar pats būsi užmuštas! Ir 
kaip gerai kiekvienas atlie
ka savo rolę, apgindamas dau
gelio savo draugų gyvastis.

Gi čia naminiam fronte, 
irgi, tik džiūgavimo, jog ei-

5 " WAR LOAN

ną atakos neužtenka. Taigi 
bar eina Penktasis Karinių Bonų 
jus, tai vajus, kuriam jūs esate 
kalingi, paramai vyrų mūšių laukuo
se, kurie susiduria su pavojingiausio
mis jėgomis, kokias amerikiečiai yra 

bet kada susidūrę mūšiuose. 
Mes namų fronte negalime 
apleisti jų ir mes neapleisi- 
me. Taigi nusispręskime pa
dvigubinti bonų pirkimą 
Penktosios Karinė Pasko
los.

Pirmiausiai mes neturime 
pamiršti, kad esame apsiėmę 
dainuoti šį ketvirtadienį, birže
lio 15 
Grand
Grand St., Brooklyne, visuoti
namo lietuvių susirinkime. Vi
si būkime ir būkime laiku.

Paskui neužmirškime lan
kytis į repeticijas, kad prisi
rengus geram pasirodymui šio 
mėnesio 18 d., Yonkers, Balti
jos tautų bendram parengime, 
čia, aišku, mus išgirs ne vien 
lietuviška publika, bet taipgi) 
latviai, estai ir suomiai. Taigi 
svarbu bus mums juos supa
žindinti su mūsų dainomis ir 
kartu įgyti su jais pažinčių.

Laisvės piknikas irgi jau čia 
pat. Prie šios iškilmės taip pat 
mums 
rengti, 
petuoti 
viškais
ir Pirmyn Choru. Ar pajėgsi
me juos dainoje viršyti? Tai 
priklausys nuo to, kaip mes 
būsime prisirengę.

Iki pasimatymo šį vakarą.
Aido Choro Koresp.

BUY MORE THAN BEFORE

šimtų

antruoju iš

di-

VALANDOS:

LITU AMIGA SQUARE RESTAURANT
282 Union Ave.

BROOKLYN

kvota 
bilio-

&

f
P

pinigai, 
savaitę

221 So. 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868

oficialę
Square

reikalinga gerai prisi- 
nes čia turėsime kem
su kitais dviem lietu- 

chorais—Sietyno Choru

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

srityje (excellence
production stu-

vedėjų, spaustuvių 
ir prižiūrėtojų, daly- 
pastangose laimėti

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

TeL Wergreea 4-M12

Lietuviu Darbininku Susivieni
jimo organo Tiesos angliškąjį 
skyrių, taipgi dalyvauja vieti
nės LDS jaunimo kuopos 
(BuiLDerS) veikime.

BROOKLYNO MOTERIMS
Iš priežasties lietuvių masinio 

mitingo birželio 15-tos vakarą, 
Grand Paradise, Moterų Apšvietos 
Kliubo susirinkimas nukeltas iš 15 
j 21 birželio. Prašome visas nares 
dalyvauti masiniame mitinge 15-tą. 
— Valdyba. (139-140)

Šio atsišaukimo vietą apmokėjo

JOHN STOKES PHOTO STUDIO
512 MARION ST.,

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 4-6804

»4950

DOttl

15-tos vaka- 
ketvirtadienį 

masinis mitingas- 
Grand Paradise 
318 Grand St., 
rengiamas kelių

Aldona Anderson, 
Aido Choro Vedėja

Viena iš tų svarbiųjų 
mių yra birželio 
ra (šiandien), 
įvykstantis 
prakalbos 
Ballroom, 
Brooklyne,
Brooklyno organizacijų pagar
bai antro fronto kovotojų ir 
paminėjimui Lietuvos kančių 
nacių vergijoj 3 metų sukak
ties. Aidiečiai tikisi, kad jų 
dainos padės kovotojams Fran- 
cijos pajūryje, kaip lygiai ir 
partizanams Lietuvos miškuo
se, nors jie tų dainų ir negir
dės.

Antroji iškilmė, kurioje Ai
do Choras dainuos, bus šį sek
madienį, birželio 18-tą, Car- 
patho-Rusų darže, 556 Yon
kers Ave., Yonkers, N. Y. čia 
taipgi girdėsime rusų operų 
dainininką David Tuchinoff ir 
matysime rusų šokikų grupę.

Šį pikniką rengia Pabaltijos 
Kultūrinė Taryba, kurią suda
ro 4 tautų — lietuvių, latvių, 
estų ir suomių — organizacijų 
atstovai. Pelnas skiriamas pa
remti kovą prieš fašistus.

R.

Majoras Lankysis 
Washingtone

Majoras LaGuardia, New 
Yorko CIO ir AFL unijų, taip
gi Brewster šapų atstovai lan
kysis Washingtone šį penkta
dienį, kur Senato Militariškų 
Reikalų Komitetas svarstys tos 
firmos, taipgi u ž daro mų 
Queens Aluminum Corp, šapų 
reikalus. Pasitarimui planus 
sudarė Queens darbo unijų de
legacija, vadovaujama Harold 
Simon, kuri neseniai lankėsi 
Washingtone.

Delegacija buvo sudaryta 
unijų konferencijoj, kuri nu
statė, kad mūsų šalies “kon
gresas neturi išsiskirstyti ato
stogų iki bus pravestas įstaty
mas” pervesti ant civilinės pro
dukcijos tas šapas, kurioms 
pritrūks karinių darbų.

Unijistai sako, kad tokį įsta
tymą duotų priėmimas senato
rių Murray, Kilgore ir Walter 
F. George įteikto biliaus.

Lietuviai raginami savo 
dįjį bonų pirkimo šūvį pradėti 
Brooklyno lietuvių organizaci
jų masiniame mitinge šio ket
virtadienio vakarą, birželio 15- 
tą, Grand Paradise Ballroom, 
318 Grand St., Brooklyne. čia 
ant vietos galėsite gauti bonų. 
Taipgi bonų galima pirktis 
Laisvės raštinėje.

Pirkite bonų, kiek galite 
daugiausia ir kredituokite 
juos organizuotam lietuvių ju-

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS

Walter Kubilius
vaną už geriausiai atliktą dar
bą spaudos 
in printing
dies.)

Walteris
virš šimto jaunų žurnalų pro
dukcijos 
formanų
vavusių 
prizus.
_ Kubilius, kaip atsimename, 
ilgoką laiką dirbo Laisvėj du- 
beltavoj pozicijoj —redagavo 
Laisvės anglišką skyr. ir dirbo 
spaustuvėj techniku. Dabar 
dirba amerikinėj, vieno didžių
jų. dienraščių spaustuvėj, o 
liuoslaikiais suredaguoja ir 
pats suformuoja į puslapius

New Yorko miestas ir visa 
valstija atsiliko davime slau
gių, kaip sako maj. generolas 
Norman T. Kirk, armijos ope
racinio štabo generolas. Pana
šiai atsilikus ir Pacific pajū
rio sritis.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
*7l " O STANLEY MISIŪNAS

/ H SAVININKAS

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir k 
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 tikrų ligos pažinimą ir užtikri
na tinkamą gydymą. i ;

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.

(Įsist. 28 m.)

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

kampas Broadway,

SKELBKITE!!

BROOKLYN, N. Y.

j LAISVĖJE

A 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

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SAT.fiS dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steiėius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tci. STagg 2-8842

•♦J
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OODDESS
OF IVAE

PRESIDENT
>1

V 14495°
$20.00

taipgi
Dirmavonėm

PUIKUS PASIRINKIMAS DOVANŲ
★ .Motinos Dienai * M°kyklos Baigimo ★ 

ėvo ienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

i ROBERT LIPTON, Jeweler
į 701 GRAND ST., BROOKLYN 11, N. Y.
i Telephone STagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS.




