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Tai buvo tik pernai. Visuo
se seimuose, konferencijose, 
suvažiavimuose klerikalai, sme- 
tonininkai ir menševikai reika-

Nieko.
Kur dingo tas jų reikalavi

mas ?
Dingo, kaip kamparas — 

pakreizavojo ii- nutilo. Mes sa
kėme, kad taip bus.

Dabar vardu visų klerikalų 
So. Bostono Darbininkas (lie
pos 7 d.) reikalauja, kad Tal
kininkai Lietuvoje įsteigtų 
“Jungtinių Tautų militarinę 
valdžią!”

Nejaugi Lietuvos žmonės ne
turi proto savo reikalus tvar
kyti, kad jiems reikia sveti
mos militarinės valdžios? Tai 
paniekinimas ir įžeidimas Lie
tuvos.

Tokias militarinės valdžias 
laikinai Jungtinės Tautos stei
gia tiktai fašistinėse šalyse, 
Hitlerio talkininkėse. Gi Lie
tuva niekados nebuvo Hitle
rio talkininke.

Tai kam tas klerikalų krei- 
zavojimas ?

Niekas iš jo neišeis.

Pagaliau įvyko SLA seimas. 
Ten sulėkė visi menševikų ir 
smetonininkų čyfai. Jie irgi ta
rė savo žodį apie Lietuvą.

Tai tie patys, kurie pernai 
reikalavo, kad Amerika siųstŲ j 
kariuomenę užimti Lietuvą. Gi! 
dabar jie jau tai visai pamirš- 
šo ir tik prašė Amerikos ir 
Anglijos pasiųsti Lietuvon “ko
misiją anarchijai sulaikyti!“

Kaip tokia komisija be ar
mijos, be jėgos galėtų “anar
chijai“ pastoti kelią, tai irgi 
stebuklas. . .

O visa tai tik parodo, kad 
tie Lietuvos žmonių priešai ne
turi pamato atsistoti.

Tuo tarpu Lietuvos išlais
vinimas ateina. Kaip visuose, 
tarybini uose atvaduotuose 
kraštuose nereikia jokių išlau
kinių militarinių jėgų “anar-J 
chi.jai“ sulaikyti, taip nereikės 
Lietuvai. Lietuva turi savo vy-' 
riausybę.

Visas svietas džiaugiasi 
Raudonosios Armijos laimėji
mais. Ypatingai lietuvių tauta 
džiaugiasi ir laukia išlaisvini
mo.

Bet Clevelando kryžiokas 
savo Dirvoje (liepos 7 d.) šau
kia :

“Sugrįš raudonasis teroras į 
vietą rudojo.“

Tai, žinoma, bjaurus melas. 
Lietuvoje nebuvo ir nebus rau-i 
donojo teroro. Viskas, ką iš
laisvinti Lietuvos žmonės pa
darys, tai atatinkamai nubaus 
hitlerininkus ir jiems parsida
vusius Kubilių nūs ir Rama
nauskus. Tiems, tai bus riestai.

Bet jų nuo tos bausmės, už
tikriname Karpių, neišgelbės 
visos jojo kryžiokiškos ašaros.

Radijo komentatoriai taiso 
savo klaidą. Iš sykio Vilnių 
skaitė lenkų miestu. Dabar gi 
jau sako: “Vilnius, Tarybinės 
Lietuvos sostinė.“ 

žmonės mokinasi. . .

Pagaliau Jugoslavijos val
džia pasikeitė, susidarė naujas 
kabinetas. Į šį kabinetą įeina 
du partizanų atstovai.

Michailovičius visai pasiųs
tas ant šiukšlyno, šis nenau
dėlis pabaigė savo karjerą.

(Tąsa 5-tame puslapyje)
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lavo, kad Amerika ir Anglija 
pasiustų armiją užimti Lietu
vą, kai naciai bus išmušti.

O dabar ar apie tai girdite?

AMERIKOS KARIAI ATĖMĖ IS JAPONŲ SAIPAN SALA
Saipan Saloj Amerikiečiai 

Užmušė Virš 11,300 Priešų; 
Iš Saipano Puls Japoniją

Paimdami Caen, Anglai Laimėjo 
Svarbią Pergalę Francijoje

Perlų Uostas. — Jungti-1 kautynių dėl Saipano ame- 
nių Valstijų marininkai ir rikiečiai užmušė daugiau 
pėstininkai visiškai užka- kaip 11,300 japonų. O ame- 
riavo Saipan salą, Marianą Į rikiečių buvo 1,474 užmuš- 
salyne. Tatai laikoma bene, ta, 7,400 sužeista ir 878 be 
didžiausia pavienė pergalė žinios dingo per 14 pirmųjų 
prieš japonus iki šiol Pači- dienų.
tiko Vandenyne. , Amerikiečių nuostoliai

Saipan sala guli tik už 1,- per 11 paskutinių dienų dar 
495 mylių į pietus nuo Japo-1 nepaskelbti, bet teigiama, 
nijos sostinės Tokio ir už kad jie mažesni, negu per 
1,470 mylių j rytus nuo Fi-1 dvi pirmąsias savaites, 
lipinu salų. Taigi naujieji | Mūšiuose dėl Saipano ta- 
Amerikos bombanešiai B-29, (po nušauta daugiau kaip 
lekiančiosios virš-tvirtumos,' 1,000 Japonijos lėktuvų ir 
galės iš Saipano lengvai į nuskandinta bei sunkiai su- 
bombarduot Japoniją ir žalota 100 jos laivų. Ame- 
priešų taikinius Filipinuose į rikiečiai aštuonis kartus 
ir sugrįžt į Saipan salos daugiau sunaikino japonų 
aikštes. lėktuvų, negu japonai ame-

Per 25 dienas žiaurių rikiečių.

Francija, liep. 10.— Ang
lai ir kanadiečiai šturmu 
atėmė iš vokiečių Caen mie
stą, upės uostą, penkių ge
ležinkelių centrą ir 11

Verda Mūšiai Utenoj; 
Sovietai Perkirto Kau- 

no-Dvinsko Gelžkelį
Vokiečių Transocean ra

dijas pranešė, kad Sovietai 
perkirto jiem geležinkelį 
tarp Kauno ir Dvinsko. Na
ciai sako, jog siaučia žiau
rūs mūšiai Utenoje, 43 my
lios į pietų vakarus nuo 
Dvinsko ir 25 myilos į va
karus nuo geležinkelio, ei
nančio iš Vilniaus į Dvins- 
ką. Utena taip pat yra sto
tis plento, vedančio iš Kau
no Į Dvinską, Latvijoj.

Berlynas skelbia, kad 
Vilniuje vokiečiai pasitrau
kę į miesto vidurį, apsikasę 
ir iš už barikadų ginasi.

Lietuvos Kunigai Taip l’at Eina į Partizanus Prieš Vokiečių Terorą
Iš patikimų šaltinių pra

nešama, jog Sovietam atva
davus Vitebską, tai vokie
čiai dar žiauriau ėmė tero
rizuoti lietuvius.

Birž. 18 d. naciai pradėjo 
surašinėt lietuvių ūkius. 
Lietuvos valstiečiai slepia 
savo gyvulius miškuose. 
Daugelyje vietų partizanai 
saugo šiuos gyvulius.

Bet vokiečiai ir be ūkių 
turto surašymo tuojau pra
dėjo grobt gyvulius Alytaus 
apylinkėje, ir kitur. Alytuje 
jie išplėšė dirbtuvių įrengi
mus, parketines grindis, net 

plentų stebulę, rytiniame 
gale talkininkų fronto šiau- 

i rinėje Francijoje.

Greitai po to anglai - ka- 
! nadiečiai paėmė Evercy ir 
Esquay miestelius ir kitas 
pozicijas už trijų bei ketu
rių mylių į pietų vakarus ir 
pietus nuo Caen.

i

Caen miestas buvo paver
stas galinga nacių tvirtuma, 
bet anglai sutriuškino ją per 
34 valandas audringo ofen- 

įsyvo. Tuo pačiu laiku jie iš- 
| laisvino ir keliolika mieste
lių bei kaimų Caen apylin- 

! kėje.
Caen atvadavimas yra 

laikomas didžiausia talki
ninkų pergale Francijoj po 

! to, kai amerikiečiai užka
riavo Cherbourgo uostamie
stį.

Teigiama, kad anglai ap
supo pusėtinai daug vokie
čių keliose vietose ties Ca
en.

langų stiklus; ir viską veža 
Vokietijon.

Lietuvius, kurie buvo iki 
šiol laikomi nacių kalėji
muose ir stovyklose Lietu
voje, dabar hitlerininkai de
portuoja į Rytų Prūsiją. Jų 
generolo Justo įsakymu, 
skubiai surašinėjami lietu
viai intelektualai areštuot ir 
išgabent Vokietijon.

Vilniuj vokiečiai išleido į- 
sakymą visiems lietuviam 
piliečiam susiregistruoti ir 
apleist miestą. Bet pirmieji 
lietuvai, kurie, klausydami 
įsakymo, nuėjo registruotis,

Užėmę La Haye, I 
Jankiai Žygiuo- ( 

ja Pirmyn
Francija, liep. 10. —Jungt. 

Valstijų kovūnai paėmė La | 
Haye du Puits miestą, dvie-' 
jų geležinkelių ir kelių( 

( plentų mazgą, vakariniame ' 
■Francijos fronto gale. Ne-' 
i trukus po to amerikiečiai 
nugrūdo vokiečius pustre- i 
čios mylios į pietus nuo La 
Haye, artindamiesi prie 
Lessay miesto, geležinkelio 
ir vieškelių centro. O į ry
tus nuo La Haye du Puits 
jankiai užėmė Sainteny ( 
miestelį prie plento. Nuo Į 
Sainteny amerikiečiai grę- : 
šia naciam svarbiame gele- [ 
žinkelių mazge Periers, tik( 
5 mylios į pietų vakarus.

Amerikiečių paimtas La | 
Haye miestas buvo vokiečių 
apsigynimo inkaras visame 
vakariniame fronto ruože.

Miliūnai Londono gyven
tojų miega slėptuvėse, ap
saugai nuo vokiečių auto- 
m at i n i ų bo m b a nėšių.

Sovietai Suėmė Bei
I 

Sunaikino Jau 54,000 
Apsuptą Naciu !

I
London. — Raudonai - ■ 

mieČiai paėmė nelaisvėn dar 
6,530 vokiečių iš tų, kurie 
apsupti į rytus nuo Minsko. 
Taigi viso per penkias pa- 
skutines dienas suimta jau 
21,730 apsuptųjų vokiečių. ! 
Kartu sovietiniai kovūnai 
užmušė 33,000 nacių tame' 
apsupime.

Su tūkstančiais paimtų: 
nelaisvėn hitlerininkų į ry
tus nuo Minsko dabar tapo 
suimtas ir jų generolas Tro-: 
witz, komandierius 57-tos į 
vokiečių pėstininkų divizi
jos. Taigi per 17 dabartinio 
ofensyvo dienų raudonar
miečiai paėmė nelaisvėn jau 
15 nacių generolų.

tapo suimti ir nežinia kur 
nudėti. Vokiečiai užgrobė 
jų nuosavybę.

Vengdami registracijos, 
daugelis lietuvių bėga į miš
kus ir dedasi į partizanų 
būrius. Naciai grobia bėglių 
nuosavybę ir siunčia Vokie
tijon.

Kaune'prasidėjo daugme- 
niškas lietuvių gaudymas ir 
jų grūdimas Vokietijon. 
Nacių žandarai nakties lai
ku apsupa namus ir tempia 
lietuvius iš jų; teleidžia 
žmogui tik desėtką svarų 
reikalingiausių daiktų pasi

Raudonoji Armija Atvadavo Švenčionis 
Ir Lydą; Išlaisvino Daug Lietuviškų

Vietų; Pasiekė Latvijos Ruhežių
London, liep. 10. — So

vietų kariuomenė atėmė iš 
vokiečių Ponams, geležin
kelių stoti 4 mylios į vaka
rus nuo Vilniaus, ir tokiu 
būdu nukirto paskutinius 
geležinkelius naciam pabėgt 
iš miesto.

Raudonarmiečiai užėmė 
svarbiausią Vilniaus gele
žinkelio stotį, ir lėktuvų aik
štę.

(Londonas neoficialiai 
pranešė, jog Sovietai jau 
atvadavo Vilnių.)

Liepos 9 d. Sovietų kariai 
užėmė Lydą, keturių gele
žinkelių mazgą, 56 mylios į 
pietus nuo Vilniaus. Tą pa
čią dieną raudonieji kovū
nai atvadavo Tarybinės Lie

Vilniuj pirm Nacių Puvo 230,000 
Gyventojų, o Teliko tik 50,000
London. — Pirm karo 

Vilnius turėjo 250,000 gven- 
tojų, bet naciams laikinai 
paviešpatavus jame, teliko 
50,000.

Hitlerininkai tiesioginiai 
išžudė daugiau kaip 100,000 
vilniečių ir palaidojo juos 
ties Panerti geležinkelio sto- 
čia, 4 mylios į vakarus nuo 
Vilniaus, kaip rašo Izviesti- 
ja, Sovietų vyriausybės laik
raštis.
DAUGYBĘ DEPORTAVO
Kitus tūkstančius Vilniaus 

gyventojų naciai deportavo ( 
į vergijos darbus Vokieti- ; 
M v . !

Didžiausi žudynių kalti- ; 
ninkai Vilniuje buvo vokie-( 
čiu komisaras Hinkcht iri c*
slaptosios policijos vadas
Neugebeuer, sako Izviestija. Į----------------

Alfredo Rosenbergo, Hit-' Maskva. — Lenkų kariuo- 
lerio ministerio rytams, at- menė Sovietuose, koman- 
stovai sunaikino istorinius duojama generolo Sigmun- 
lietuvių ir žydų muziejus ir j do Berlingo, taip pat daly- 
uždarė Vilniaus Universite- vauja žygiuose prieš vokie- 
tą ir kitas mokyklas, kaip|čius.

Viename iš Žemaitijos 
partizanų būrių yra trys 
jauni katalikų kunigai, ir 
vienas jų jau atsižymėjo 
mūšyje.

Daugelis žmonių bijo eiti 
į katalikų bažnyčią, nes 
hitlerininkai dažnai užpul
dinėja katalikų bažnyčias ir 
areštuoja žmones jose. Del 
tos priežasties kai kuriose 
vietose bažnytinės pamaldos 
yra laikomos miškuose.

imti, o visą kitą mantą vo
kiečiai užgrobia.

Naciai ir visoj Lietuvoj 
vis smarkiau plėšia žmones, 
ypač miesteliuose ir kai
muose rytinėje Lietuvos da
lyje.

KUNIGAI PARTIZANŲ 
TARPE

Net labiausiai atsilikusi 
gyventojų dalis verda ap
maudu prieš tokius vokie
čių darbus. Daugelis kata
likų kunigų pataria savo 
parapijiečiams eiti į parti
zanus ir kovoti prieš na
cius.

tuvos apskričio miestą 
Švenčionis ir, tarp kitko, 

i atėmė iš priešų Jašiūnus, 
Turgelius ir 300 kitų gy
venamųjų vietų Vilniaus 

isrityj.
Sovietu kariai sunaikino 

į visus nacių parašiutistus, 
kurie iš lėktuvų buvo nusi
leidę Vilniun. Hitlerininkų 
komanda įsakė vokiečiams 

‘žūt-būt atlaikyt Vilnių, kaip 
liudija paimti nelaisvėn vo
kiečiai. Neseniai jų įgula 
Vilniuje buvo pastiprinta 

i penkiais pulkais smarkiau
sios, rinktinės kariuomenės.

Per įtūžusias kautynes 
raudonarmiečiai ėmė Vilnių 
namas po namo, gatvė po 
gatvės.

juos kaltina Izviestija.
Šio pavasario pradžioje 

vokiečiai uždarė pradines 
ir vidurines lietuvių mokyk
las, o jų mokytojus ir moki
nius išgabeno Vokietijon.

VILNIAUS ŽYDAI 
KOVOJO

Justas Paleckis, pirminin
kas Lietuvos Aukščiausios 
Tarybos prezidiumo, prane
šė per Izviestija, kad Vil
niaus žydai nesidavė na
ciams žudyti be pasiprieši
nimo. Jie didvyriškai kovojo 
prieš žmogžudžius, sako Pa
leckis. Pačiame ghette, ati
tvertoje žydams miesto da
lyje, jie suorganizavo parti
zanų būrį, kuris varė pla
čius sabotažo darbus prieš 
vokiečius.

Iškraustyta iš Londono 
50,000 vaikų nuo nacių 
bombų - robotų pavojaus.

Blokšdami vokiečius atgal 
linkui Volkovysko, trijų ge
ležinkelių centro, raudonar
miečiu paėmė Nagujeviči 
kaimą, tik pustuzinis mylių 
nuo Slonimo geležinkelio 
stoties.

Į šiaurvakarius nuo Vil
niaus Sovietai įvarė tokį ky
lį į vokiečių linijas, kad 
raudonarmiečiams telieka 
80 mylių iki Rytų Prūsijos, 

(Tąsa 5-tame puslapyje)

Sakoma, Naciai Trauk- 
i sis į Paprūsę

London, liep. 10. — Asso- 
siated Press girdėjo apie 

! nacių intenciją pasitraukt 
iš Narvos srities Estijoj, 
apleist daugumą I^atvijos, 
tokiu būdu sutrumpint savo 
linijas ir apsistot iLietuvoje 
netol Rytų Prūsijos, ginti tą
vokiečių militaristų lizdą.

Persigandę Naciai Iš
kraustė Civilius ir
Grobius iš Lietuvos

Stockholm, liep. 10. — 
(Slaptoji Baltijos radijo sto- 
* tis pranešė, kad Vokietijos 
komisaras Lietuvai, Latvi
jai ir Estijai, Heinrichas 
(Lohse, įsakė visiems civi
liams vokiečiams išsikraus- 
jtyt iš Baltijos kraštų. Na- 
: ciai persigandę atmatuo
jančios Raudonosios Armi
jos.

Jie plėšia tų kraštų maši
neriją, maistą, gyvulius, 
drabužius, naminius baldus, 
meno kūrinius ir kitką; 
krauna tuos grobius į vokie
čių, danų ir norvegai laivus 
Rygoj, Liepojoj ir kituose 
Latvijos ir Estijos uostuose 
ir siunčia viską Vokietijon.

Hitlerio komisaras Lohse 
taip pat įsakė perkraustyti
dokumentų archivus iš Ka- 
raliaučaius į Poznanę, va
karinėj Lenkijoj.

Amerikiečiai Tiesiogi
niai Gręsia Leghornui
Roma, liep. 14. — Ameri

kos kariuomenė vakarinia
me Italijos šone užėmė Vol- 
terra ir nužygiavo dar 4 
mylias pirmyn. Volterra bu
vo paskutinė vokiečių tvir
tuma šiapus didžiojo uosta
miesčio Leghorno (Livor
no).

Anglai paėmė Eterville 
miestelį ties Caen.
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Proto Ubagystė
New’ Yorke išeina biuletinas, kaip ko

kis lapelis, vardu: “Foreign Letter.” Jį 
leidžia kokis ten Tarptautinis Statisti
kos Biuras, o redaguoja tūlas Mr. A. W. 
Zelemek.

Tą biuletiną jie siuntinėja ir mums, 
kartas nuo karto paskaitom jų tas “pra
našystes, sakom ’’pranašystes,” nes tie 
žmonės aiškina, ką jie numato, kaip pa
saulyj dalykai “dėsis.” Kaip ’’toli” jie 
mato, užteks paduoti kelias citatas.

No. 4 vasario 25, 1943 metais, jie rašė: 
“Rusijos frontas visiškai susistabilizuos, 

| mūšiai vasaros laiku apsistos, po to, kaip 
vokiečiai pasieks liniją, iki kurios jie 
traukiasi.”

Matote, kaip tie ’’pranašai” visai apsi
gavo! Sovietų Sąjungos fronte nebuvo 
jokio nacių planingo traukimosi, bet 
juos mušė ir grūdo į vakarus Raudonoji 
Armija. Nebuvo jokio mūšių apsistoji
mo — ’’stabilizacijos,” 1943 metų va
sarą, naciai buvo nugrūsti vietomis net 

į 500 mylių atgal.
Toj pat laidoj jie dar negudriau rašė: 

’’Rusijoj tarpe civilių žmonių badas iš
siplės bėgyj kelių mėnesių... Rusija at
kariaus tulus plotus, gal išlaisvins 25,- 
000,000 savo žmonių, bet tai bus jai tik 
apsunkinimas... Toliau į vakarus, Raudo
noji Armija negalės eiti pirmyn, nes Hit
lerio užnugaryj bus geri keliai, o rusai 
atsiims gelžkelius, kurių bėgiai susiau
rinti, netinka rusų traukiniams...”

Pasirodo, kad ir čia tie pranašai labai 
apsiriko. Sovietų Sąjungoj ne tik nepra
sidėjo badas, bet 1945 metų rudenį visur 
daugiau apsėjo laukų javais, negu pirm 
karo, net Sovietų Ukrainoj ant 2,000,000 
akrų daugiau žemės apsėjo, kaip pirm 
karo. Gi Raudonosios Armijos nesulaiko 
nei purvas, nei siauresni gelžkelių bė
giai. \

Taip pat jie vasary j, 1943 metais, pra
našavo, kad Japonija “bėgyj kelių mėne
sių užpuls Sovietus Sibire.” Ir čia pirš
tu nepataikė net į dangų! Japonija ne 
tik neužpuolė, bet buvo išgrūsta ir iš Sa
chalino salos.

Bet ar manote, kad tie ’’pranašai” pa
simokino? Nereikės tų baikų! Jie, kaip ir 
lietuviški Grigaičio typo ’’pranašai”, vis 
šakėms ant vandens rašo ir Sovietų Są
jungai mato tik pražūtį, tik/prapultį.

Vasario 5 d., 1944 metų jųjtas biuleti- 
nukas vėl rašo: ’’Vokietijos militaris 
frontas sugrius pirmiausiai Vakaruose ir 
pietuose, o ne rytuose. Rusija labai nu
siminus dėl tokios politinės galimybės.”

Ir čia matome, kad jie apsigavo ir ki
tus klaidina. Hitlerio vyriausias frontas 
buvo, yra ir bus, tai prieš Sovietų Są
jungą, kur jis laiko apie 250 savo ir savo 
pakalikų divizijų. Bet tas jo frontas lūž
ta ir plyšta po Raudonosios Armijos 
smūgiais! Raudonoji Armija dažnai my
lią daro į valandą pirmyn. To nėra va
karų ir pietų frontuose. Ir dabar tie pa
tys žmonės, kurie pranašavo Hitlerio 
fronto subyrėjimą vakaruose, jau nery- 
mauja, kad Raudonoji Armija gali pir
mutinė užimti Berlyną.

Kas dėl Sovietų Sąjungos, tai ten vi
sai nesimato nusiminimo, kad Hitleris 
būtų parblokštas vakarų ar pietų fron
tuose pirma, negu rytų. Sovietų Sąjun
ga visas laikas reikalavo antro fronto. 
Ar tai tas parodo baimę? Nieko pana
šaus!

Mums atrodo, kad ’’pranašivimai” nu
siminimų, tai išplaukia iš tų žmonių, ku- 

I ' rie nesuprato ir nesupranta, kad visos 
Jungtinės Tautos, — vyriausiai Ameri
ka, Sovietų Sąjunga ir Anglija, turime 

Į .vieną ir tą patį bendrą priešą. Mušti jį 
visur reikia. Ir kur jis tik mušamas, tai 
visų Jungt. Tautų, visų žmonių, mylinčių 

Į \ laisvę ir teisingumą, yra pergalė.
1 Mums atrodo, kad toki biuletinai su 
4 kreivomis pranašystėmis nepadeda karo

laimėjimui. Iš jų apsikausto ’’protu” 
Grigaičiai ir Stilsonai ir paskui skleidžia 
tas nesąmones.

Kyla Lietuvos Liaudis
Švenčionyse, Mariampolėje, Varėnoje 

ir kituose Lietuvos miestuose įvyko ar
ba įvyksta liaudies sukilimai prieš vo
kiškuosius okupantus. Švenčionys, beje, 
jau išlaisvinti!

Vilniaus gatvėse verda mūšiai tarpe 
Raudonosios Armijos ir vokiškų oku
pantų. Bet kurią valandą gausime pra
nešimą apie Vilniaus išlaisvinimą,—su
gaus milžiniški patrankų šūviai Mas

kvoje, skelbią Lietuvos sostinės išlais
vinimą!

Raudonoji Armija vietomis jau tolokai 
įėjo į Lietuvą. Gal už dienos arba kelių 
Kaunas taipgi bus išlaisvintas — už ke
letas dienų, beje, gali būti išlaisvinta vi
sa Lietuva.

Niekad pasaulio istorijoje nei jokia 
kariuomenė karo fronte nėjo tokiais mil
žiniškais žingsniais, kaip šiandien eina 
Raudonoji Armija centraliniame Rytų 
fronte!

Per truputėlį daugiau, kaip pusę mė
nesio ji nužygiavo apie pustrečio šimto 
angliškų mylių! Jokie vokiečių įsitvirti
nimai, jokios jų pastangos josios negali 
sulaikyti.

Tuojau po to, kada Hitlerio govėdos 
pasalingai Tarybų Sąjungą užpuolė, Ta
rybų Sąjungos vadai sakė, jog ateis lai
kas, kada Raudonoji Armija kirs tokius 
priešui smūgius, kurių jis nėra pajautęs. 
Ne vienas žmogus tuomet galėjo paimti 
tas pranašystes, tik kaip propagandą, 
bet šiandien matome, jog tai nebuvo 
propaganda, — tai buvo pasakymas to, 
kas bus, ką mes šindien matome.

Raudonoji Armija tėra mažiau, kaip 
90 mylių nuo Rytų Prūsijos. Rašytojas 
Uja Erenburgas sako, jog šiandien vy
riausias Raudonosios Armijos tikslas — 
žygiavimas į Prūsiją, žygiavimas į Ber
lyną!

Jeigu ši armija taip eis, kaip eina, tai 
neužilgo ji muš priešą jo paties terito
rijoje.

Tuo pačiu sykiu mes nekantriai laukia
me žinių iš išvaduotos Lietuvos, iš Vil
niaus, iš Kauno. Tikėkime, kad jų gau
sime neužilgo.

Mūsų broliai, mūsų tautiečiai Lietuvoj 
muša savo ilgaamžius priešus, okupan
tus. Lietuvos liaudis laukė šios progos— 
kai Raudonoji Armija pradės ją laisvin
ti — per tris metus. Laukė ir ruošėsi 
kirsti priešui smūgį; keršyti neprieteliui.

Šiandien toji keršto valanda atėjo!
Per tris metus alinta Lietuvos liaudis 

šiandien žino, kad ji neužilgo bus laisva, 
bus savo krašto šeimininkė, kaip buvo 
prieš 1941 m. birželio 22 d. ir todėl ji 
derina savo veiksmus su artėjančios 
Raudonosios Arimojs veikimais.

Amerikos lietuviai, džiaugdamiesi savo 
brolių žygiais užjūryje, privalo juo stro
piau darbuotis, rinkdami nualintai Lie
tuvai pagalbą.

Džiuginančias žinias apvainikuokime 
uolesniais darbais!

Kun. Orlemanskis Vatikane
Iš Romos pranešama, kad bėgyje ke

letas dienų į Vatikaną atvyks Spring- 
fieldo lenkų katalikų kunigas Stanislovas 
Orlemanskis. Kunigas Orlemanskis, sako 
žinia, turės audienciją pas popiežių. Be 
to, Amerikos atstovas Vatikane, Myron 
Taylor, sakoma, nekantriai laukiąs ku
nigo, kad iš jo išgirsti smulkmenų apie 
Orlemanskio pasikalbėjimą su Stalinu.

Žinia, beje, skelbia, kad Mr. Taylor 
uoliai darbuojasi tam, kad tarp Sovietų 
Sąjungos ir Vatikano įvyktų diplomati
nių ryšių užmezgimas, kad tarp Vatika
no ir Maskvos santykiai pagerėtų.

Taigi Orlemanskio misija Maskvon, 
pasirodo, gali būti svarbesnė, negu kas 
nors pirmaiu manė. Jeigu popiežius ma
tė reikalo kunigą pasikviesti pas save ir 
su juo kalbėtis, — reiškia, jog kun. Or
lemanskis turi ką nors svarbaus pasa
kyti.

Kada kun. Orlemanskis nuvyko į Mas
kvą, tai lietuviškoji kunigų spauda Ame
rikoje jie rūsčiai puolė. Toks Chicagos 
Draugas išvadino kunigą “nenormaliu” 
žmogum, kiti jį bandė padaryti bedieviu 
ir ’’komunistų kunigu.” Springfieldo vy
skupas tuojau buvo pasišovęs Orlemans- 
kį pabausti, kam šis vyko į Tarybų Są
jungą be vyskupo leidimo. Tą viską kun. 
Orlemanskis kantriai priėmė ir dirbo 
savo.

Ir štai tąjį “nenormalų žmogų” popie
žius kviečia į Vatikaną pasitarimams!

Pasirodo, jog ne ne kun. Orlemanskis 
yra nenormalus, bet tie, kurie jį visaip 
puolė, bandydami pažeminti.

Generolas Eisenhower

Redaktoriai ir Feljetonistai

Kalbant apie redaktorius 
ir feljetonistus, reikia kon
statuoti faktą, kad, ant ne
laimės, mes turim per daug 
didelį perviršį redaktorių ir 

| apgailėtinai mažą >. skaičių 
! feljetonistų. Priežastis to- 
ikiai nelygybei ne visiems 
'suprantama. Visi supranta, 
ikad jeigu yra laikraštis, tai 
'turi būti ir redaktorius, 
nes redakcija be redakto
riaus, tai būtų tas pats, 
kaip bažnyčia be kunigo. 
Bet toli ne visi supranta, 
kad redaktoriui feljetonis
tas tiek pat reikalingas, 
kaip kunigui klapčiukas, 
kad redakcija be feljetonis
to tokia jau nyki, kaip kle
bonija be gaspadinės.

Pamatinė priežastis, ko
dėl redaktorių yra per daug, 
o feljetonistų per mažai, y- 

T1 1 T T 1 ra tame, kad daugumas re-Karo Paskolos V ajaus Įdaktoriaus profesijose ma

Įdomūs Vaizdai Iš 5-os

Pasaulio didžiausias karo) Progresyvinės Hitlerio ir 
bonas — dvidešimt pėdų ilgu-ĮTojos laidotuvės yra surengtos 
mo ir 40 pėdų aukštumo —į Allegany County, Md., būdas 

j tiksli $100 bono kopija, buvo | paskubintai pasiekti Penkt. 
pastatyta Detroit’o Grand Čir-j Karo Pask. kvotą, kaip prane- 
cus parke, kad paraginti Penk-i ša War Finance pareigūnas. 

: tosios Karo Pask. vajaus re-i Viena iš svarbiųjų gatvių Cum- 
i mimą. i berland’e, apskrities mieste,

Jungt. Tautų komitetas per-1 buvo uždaryta ir jos gale bų- 
ims Detroit’o Penkt. Karo Pa-|vo pastatytas “quota thermo- 

| skolos kampaniją, kuriai tai-; meter.” Viename gatvės gale 
kininkauja įvairių tautinių i yra du kapai, nužymėti “llit- 
grupių atstovai kasdien pasi-į ler” ir “Tojo,” kitame galo 
mainydami pardavinėdami bo
nus kioskuose Wood ward Avė. | paguldytos iškamšos. Kai til 
Bond Square.

West Virginia

(Feljetonas)
kalba.

Žinoma, už tai negausite 
nei unaro, nei pinigų, ir ne
iškilsite į gyveimo viršūnes, 
bet už tai jausite patenkini
mą, kad atlikote naudingą 
darbą.

Tarp daugelio kitų numa
tomų kandidatų į feljetoni
stus, Paulius turi akį ant 
Bridgeport© Dzūkelio. Ap
rašinėjimas, kas dedasi pa
jūryje ant suoliukų, Pauliui 
atrodo, yra privatinio po
būdžio dalykėlis, neturįs vi
suomeninės svarbos. Broli 
Dzūkeli, skaitant jūsų apra
šinėjimą, kas dedasi pajū
ryje ant suoliukų, taip ir 
jauti, kad pas jumis reiš
kiasi pavydas. Kad išveng
ti bereikalingų nesmagumų, 
stokite į feljetonistų eiles ir 
kirskite pronaciam visa pa
jėga! Ką sakai, Petrai, ant 
Pauliaus propozicijos?

Užsiėmimas nėra sunkus, 
'kadangi pro-nacinių laikra
ščių redaktoriai tiek daug 

ipriredaguoja feljetoninės 
medžiagos, jog jos nepri
truks niekados. Galima ra
šyt feljetonus be jokio gal
vosūkio, neišmisliojant jo
kių nebūtų dalykų. O gal ir 
pats sveikas, progai pasitai
kius, manai sėsti redakto
riaus kėdėn? Jeigu ir taip, 
tai pafeljetonavus metą, ki

ltą, būtų tikriausia garanti
ja, kad tokio redaktoriaus 

kios naudos. Tai labai dide-1 hitlerinis vėjas neužpūs.
Ii nuostoliai ir jie darosi Pakol šis feljetonas skai- 
vien tik dėlei stokos feljeto-' tytojus pasieks, tai veikiau- 
nistų! _ sįa Raudonoji Armija bus

Niekam neturi būt pa-; pasiekus Lietuvą, dėl ko vi-

to karjerą, unarą ir pratur
tėjimą. Taigi, visai supran- i 
tania, kad bile koks pecke- 
lis, vietoj nemokamai ir ne-! 
siekiant jokio unaro, popu- 
lerizuoti mokyto redakto-; 
riaus moksliškas mintis 
darbininkam žmonėm su
prantama kalba, pats skver
biasi redaktoriauti.

Šitaip dalykam susidėjus, 
99į% tūlų r e d a k t o r ių 
mokslinių minčių ir proti- i 
nės pajėgos eikvojasi, nesu-, 

yra du juodi karstai, kuriuose teikdamos visuomenei jo-'

i gaunami pranešimai apie bo
nų pardavimus, karstai priar
tinami prie kapų, į kuriuos jie 
bus su didelėm ceremonijom

j palaidoti, kuomet kvota bus 
atsiekta.

*
miestų motoristai supyko, radę 
prie savo automobiliu raudo-i 
nas korteles. Tačiau jie greit 
nusiramino, perskaitę, kad tos j 
kortelės, vietoje šaukti į' Pine Bluff, Ark., negras, ar- 
teismą už važiavimo taisyklių i senalo tarnautojas, priėjo 
nesilaikymą, kvietė i............
vykti į artimiausią bonų par- išsitraukė popierinį maišą ir 
davimų įstaigą, įsigyti Penkt. ’ ištuštino $5,000 dešimties ir 
Karo Paskolos bonu. Tu korte-. dvidešimties doleriu bankno- 
lių prikabinėjimas buvo atlik-; tais. “Už bonus,” jis pasakė, 
tas Fraternal Order of Police,! “Jūsų vardas?” — paklausė 
kaipo jų pasitarnavimas karo pardavėja. “Just Sam,” atsa- 
paskol. kampanijai. kė jis.

slaptis, kad jūsų Paulius 
kalba apie pro-nacinių laik
raščių hitlerinio vėjo užpū
stus redaktorius. Reikia ži
noti, kad dabar pro-nacinių

šiem lietuviškiem prona- 
ciam dūšia bus užkulnyje. 
Užtai feljetonistam reikės 
gerokai padirbėti viršlai
kius, kad palaikyt prona- 
cius nuo sudurnavojimo. O 
tas bus galima padaryti tik 
tokiam atvejuje, jeigu fel- 
j e toninės spėkos padidės. 
Nes prie dabartinių esamų 
feljetoninių pajėgų, net ir 
dirbant viršlaikius nedaug 
bus galima pronaciam pa
dėti.

skubiai prie bonų pardavimo būdelės, laikraščių redaktoriai gyve
na nuolatiniam dantų trau
kimo laikotarpyje.

Tokiai padėčiai esant, gali
te sau įsivaizdinti, kiek 
daug jie priredaguos felje
tonistam darbo! Ne gana 
to, kad hitlerinio vėjo suža
loti redaktoriai jaučia dan
tų traukimą vieno po ki
tam, bet pridečkui dar ne
pagydomai įsisenėjo nepri
klausomybės liga. O kas bus 
kaip Raudonoji Armija į- 

■ žengs į Lietuvą ir “susi- 
rems” su ’’Vyriausiu Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetu” 

; ir lietuviškais šauliais ir 
šaulėmis? Tai bus didesnė 

... ... ’‘tragedija”, pasak dr. Gri-
I gaicio, ne kaip arkliai pries | 

vertės! pau] japonu belaisvį,j...
' ‘ ' Visiems turi but aišku,

knktosio's^Karo kad po šių įvykių visi pro- 
nacinių laikraščių redakto- 

i riai, virs amžinais bastū
nais gyvenimo tuštumoje ir 
gaudys juodą katiną tamso
je, iki paskutiniam savo at
sikvėpimui. Nesunku supra
sti, kad pro-nacinių laikra
ščių redaktoriai, būdami i 
apsėsti hitleriškų piktų dva-: 
siu ir po hitlerizmo žlugi- ’viai.
mui dės visas pastangas, -Jungtinių Valstijų armi- 
kad iš jų užnuodintų lietu-ijos taisyklės uždraudžia 
vių neišgaruotų hitleriniai ! mugti kareivius.
nuodai. Majoras Lefkoff teisme

Bet pasidėkavojant tam, įpasakojo, kad minimieji ka- 
kad jų skaitytojai, devyni liniai ardę tvarką. Bet teis- 
iš dešimties, vidurinių laik- mas atrado, jog Lefkoff ne- 
raščio puslapių neskaito, o! lemtai vedė dalykus, ir jis

Mary Williams, Chicagos 24 berniukai ir mergaitės,j 
ginklų fabriko negrė darbiniu-1 kurių nei vienas nėra virš 5! 
kė, nusipirko už $2,000 karo Į metų amžiaus, per vieną vaka-į 
bony, iš $3,20.1, kurie jai bu- , ra apvertė savo kindergarten J 
vo suteikti Illinois Industrial j apylinkę Newark, N. J., “over . 
Commission už rankos nustoji-! the top’’ vajuje. Pusę valandos! 
mą, gelbstint bendradarbio| prieš gulimą, šitię vaikai par-i 
gyvybę, kuris buvo traukiamas! davė savo tėvams $8,300 ver-i 

Maši-!tės bonų, tuo viršydami jiems! 
nelai-j nustatytąją $7,500 kvotą.

buvo’ ---------

i mašina tikrai mirčiai, 
na Mary’s ranką taip 
mingai •sutriuškino, kad 
reikalinga amputacija. Donaldson,

I už vieną savo sūnų, kapitoną! 
, japonų belaisvį,! 

pirkdami bonu už daugiau nei 
’ ' ’ i jų ~ 1 ' • ’

Dešimties milijonų 
lėktuvnešis, kuris dabai’ stato
mas, bus nupirktas karo bo- dvigubai 
nais Amcr. Legiono Seattle; paskolos $12,000 kvotos, 
posto No. 1 ir bus pavadintas!  
“Puget Sound.”

Sam Roblin, 42 metų am-i 
žiaus, iš Hinds County Home, j 
Mississippi, nusipirko $25 bo-Į 
ną su 1,875 centais, 
jam sumetė vizitoriai 
motų. Sam buvo ratų 
nuo 10 metu amžiaus, 
turi nei draugų, nei giminių, 
nei pajamų, šiandien jis gavo 
papildomus 200 centų ir lan
kytojų, kurie sužinojo, kad 
nori įsigyti antrą boną.

. .Paulius.

Nuteisė Oficieriy už 
Kareivių Plakimą

Atlanta, Ga. — Karo tei
smas atrado kaltu vyresnį
jį oficierių, majorą Louisą 
i R. Lefkoffą už tai, kad 
I Lefkoffas įsakė nuplakti 
devynis įkalintus kareivius 
Van Dorn stovykloje. — 
Lefkoff pirm karo buvo a- 
patinių drabužių krautuvi
ninkas.

Lefkoffo įsakymu, kari
niai policininkai plakė tuos 
kalinius guminiais vamz
džiais, į kuriuos buvo pri
varyta kulkų. Taip skau
džiai tapo nuplakti šeši bal
tieji ir trys negrai karei- • •

Office of Defense Transpor- 
| tation ragina civilius praleis- 
I ti vasarines šventes ar “weck- 

__  . jond.us” namie ar bent arti na- 
.__ . ! mu, bet nekeliauti toli’ be rei-kuriuosl. .1O kalo. per 12| 
kedėje' ODT siūlo rengti vietines iš- 
Jis ne-ikilas ar šiaip pasismaginimus, 

kadangi per šias šventes trau
kiniai ir autobusai būna visiš
kai perpildyti. Netgi žmonės, 
kuriems būtinai reikia keliau
ti, lygiai kaip ir kariai turi 
kelti daug nepatogumų, 
reiškė ODT.

j is
pa- 
pa-

- amerikiečiai iš 
Va., kasdien pride- 
vardus prie 3 na- 

sąrašo, $1,000
Atsisakydami nesvarbių k.e- tenkinasi tik pirmo puslapio! pats kaltas už betvarkę, o

liavimų, ne vien tiktai švenčių 
metu, bet ir per ištisus metus, 
sako ODT, civiliai padeda ka- . .
ro pastangoms, tuo duodami P™ gerų pastangų, 
daugiau vietos didėjantiems'galimybes daugumą 
militariniems transporto reika- žmonių sugiązinti gyve- 
lavimams, lygiai paliuosuoda- filmui.
mi tas pervežimo vietas, 

į rios reikalingos pervežti
žeistuosius iš karo frontų na- tik rūpi darbo žmonių ge-

Graikai 
Richmond, 
da naujus 
rių steigėjų 
kliubui, kurių visi išpildė na
rių reikalavimus, perkant vie
ną ar daugiau $1,000 boną j 
Penkt. Karo Pask. vajuje.' 
Vieną minutę po vidurnakčio j 
Penkt. Karo Pask. 
darymo dieną, 30 
graikų susirinko 
Graikų Ortodoksų 
ir kiekvienas jų pirko $1,000 
boną. Vienas jų narys, War.-! 
rant Officer Phillip H. Pop-jmai už vietinių susisiekimo ri- 
plas, Polk La., stojo nariu pirk-: bu turėtų būti nutraukti, pa- torų “moksliškas” machina- 
damas du $1,000 bonus. įtaria ODT. ODT. < ’ ~

vajaus ati-
Amerikos i 

Richmondo j 
bažnyčioje!r . .: _ s mo.

Visi malonumo pasivažinėji-

i taria ODT.i

“žiniomis”, aišku, - kad jie ne tie kareiviai-kaliniai. 
nėra užčėravoti nepagydo- į----------------

SUGRĮŽO VICE - PREZI
DENTAS WALLACE

Seattle, Wash. — Sugrįžo 
iš Chinijos Henry Wallace, 
Jungtinių Valstijų vice-pre- 
zidentas. Pirm to jis lankė
si Maskvoj ir kalbėjosi su 
Stalinu.

Staptelėjęs Sibire, vice
prezidentas Wallace pasakė 
draugišką prakalbą rusų 
kalba.

ku- Šiam darbui jūsų Paulius 
su-šaukte šaukia talkos. Kam

rovė, visi stokite į feljeto
nistų eiles ir griebkitės iš- 
dėstinėti pronacinių redak-

cijas žmonėm suprantama

<



Antradienis, Liepos 11, 1944

® UŽ LIETUVOS LAISVES
Laiškai Amerikiečiams

Pundelių Vajaus Kom-tui,
417 Lorimer St.,
Brooklyn, N. Y. U.S.A.

Sausio 8, 1944.
Brangūs Amerikos 
lietuviai!

Pirmais šio laiško žo
džiais leiskite man pasvei
kinti Jus artėjančia pergale 
ir palinkėti viso geriausio 
gyvenime. Aš, mokydamasis 
labai gerai, gavau Jūsų gra
žią dovaną, už kurią širdin
gai dėkoju.

Papasakosiu šiek tiek a- 
pie save, kad sužinotume 
nors kiek su kuo susiraši- 
nėjate. Aš esu kilęs iš Kau
no miesto ir visą laiką gy
venau Kaune, pro kur tyliai 
teka platusis, garsus prisi
minimais Nemunas. Tuo lai
ku, kai prasidėjo karas, aš 
buvau stovykloje ir negalė
damas grįžti į Kauną, dėl 
to, kad priešas buvo užkir
tęs kelią, evakuavausi su 
visa stovykla į tolimą užnu
garį. Tėvas mano tapo žiau
riojo vokiečio auka.

Aš, būdamas čia, jaučiu 
tėvišką globojimą iš mūsų 
vyriausyb. pusės. Nepapra
stą džiaugsmą suteikė 
mums, gyvenantiems vaikų 
namuose, jūsų dovanos. Mes 
iš karto pajutom, kad turi
me brolius ir seseris tolima
me krašte, kurie rūpinasi 
mumis. Čia mes gyvename 
neblogai. Būdamas 16 me
tų, mokinuosi 9-toj klasėj ir 
už metų baigsiu mokyklą. 
O po to kelias visur atida
rytas.

Naujus metus mes pralei
dome labai linksmai. Tris
dešimt pirmo gruodžio va
kare pas mus buvo šokiai ir 
žaidimai. Susiyinkome visi 
valgyklos patalpoje ir šo
kom valsą bei kitus šokius. 
Taip pat žaidėme įvairius 
tautiškus žaidimus.

Pirmą sausio 1944 metų 
pas mus buvo kaukių ba
lius. Buvo nepaprastai link
sma. Sausio trečią dieną at
važiavę iš Maskvos atstovai, 
padalino mums jūsų atsiųs
tas dovanas. Dovanos buvo 
visos labai gražios ir visi 
vaikai buvo labai patenkin
ti.

Dabar pas mus praeina 
žiemos atostogos, kurios tę
siasi ligi sausio vienuolik
tos dienos. Važinėjamės ant 
pašliužių. Žiema pas mus 
būna ilga ir šalta, bet ligi 
šiol didelių šalčių dar nebu
vo. Vasara čia neilga ir šil
ta. Pro mūsų kaimą teka 
nemaža upė, ir mes turime 
galimybę maudytis kiekvie
ną vasaros dieną.

Laikas bėga — Lietuvos 
išvadavimo diena artėja, ir 
mes jau ruošiamės grįžti į 
mylimąją Lietuvą, štai vis
kas, ką aš galiu pasakyti a- 
pie savo gyvenimą.

Brangūs Amerikos lietu
viai! Jūsų atsakymas į ma
no laišką suteiks man labai 
daug džiaugsmo. Taigi šiuo 
baigdamas linkiu jums viso 
geriausio gyvenimo ir labai 
prašau parašyti man atsa
kymą.

Su širdingais linkėjimais,
Aršas R.

Mano adresas: USSR., 
Udmurtskaja S. S. R. sielo 
Debessy, Litvoskij dietdom, 
Aršas R.

Maskva.
1944-III-1

M. Puodžiūnienei,
Montello, Mass.

Brangioji tetulė Marta.
Rašau jums laišką iš ten,

kur Europoje liejasi krau
jas, kur frontas tęsiasi tūk
stančiais kilometrų. Rašau 
jums jūsų sesers sūnus 
Grinskis Antanas, Kostan

ai jos sūnus.
I

Kai karas prasidėjo, aš 
tarnavau kariuomenėj ir du 
kartus buvau fronte ir bu
vau sužeistas, bet išlikau 
dar gyvas. Žinai, tetule, 
kaip mušame vokiečius, ne- 

| duodame jiems nė atsikvėp
ti. Mama, tėvelis, seserys ir 
brolis nespėjo evakuotis iš 
Lietuvos, paliko okupuoti 
vokiečių. Taip pat nieko ne
žinau ir apie jūsų šeimą.

Kai vokiečius sumušime, 
tai viską sužinosime.

Labai įdomu su jumis su
sirašinėti. Du kartus fronte 
gavome iš Amerikos lietu
vių tabako ir cigarečių. Jūs 
prisiunčiate mums dovanų. 
Mes frontevikai labai dėkin- 

I gi, kad ir jūs mums padeda
me sunaikinti fašistus vokie- 
j čius.

Aš dabar esu ne fronte, o 
mokinuos karo mokykloje. 
Aš gyvenu gerai kario gy
venime.

Tetule, aš jums linkiu kuo 
geriausio pasisekimo, lai
mės ir ilgo gyvenimo. Ko
dėl nerašo man laiško Ste
putė ir antros užmirštu var
dą? Šį laišką parašau trum
pą, kada gausiu nuo jūsų 
atsakymą, tai parašysiu 
daug ko iš fronto gyveni
mo.

Tetule, jei gali prisiųsk 
siuntinėlį. Sudie, likite svei
ki, linkiu kuo geriausio.

Glinskis Antanas
Mano adresas: USSR, 

g. Moskva 66, ui. Kazakova, 
Nr. 18, K. U. O. S. Grinskij

Nepažįstamas brangus 
lietuvi!

Laišką rašo 11 metų mer
gaitė. Aš esu Ičalkų vaikų 
namo auklėtinė Estą Verž- 
bauskatė. Mokinuos III kla
sėje. Aš mokinuos gerai ir 
stengsiuos dar geriau mo
kytis, kad galėčiau kuo nors 
padėti Raudonajai Armijai. 
Aš gyvenu gerai, mes va
sarą dirbam ant savo lau
kų. Auga bulvės, miežiai ir 
dar kiti augalai, rudenį 
mes nuėmėm derlių.

Neseniai buvo Nauji Me
tai. Eglutė buvo labai gra
ži, mes linksminomės. Buvo 
svečių, šokom, dainavom, 
vaidinom ir mūsų mokyto
jas kalbėjo. Paskui dalino 
dovanas. Davė kepurių, ko
jinių, suknelių, už kurias 
mes labai dėkojam jums, A- 
merikos broliams.

Dabar mūsų Raudonoji 
Armija eina vis pirmyn prie 
Lietuvos sienos, kad grei
čiau atvaduoti brangią Lie- 

I tuvą.
Baigiu rašyti laišką, lin

kiu jums laimės.
Mano antrašas: USSR., 

Gorkovskaja obl., Perevoz- 
skij rajon, Ičalki, Detdom.

Veržbauskaitė Estą. 
1944-1-7 d.

Yra šalis, graži šalis, 
Kur augom mes maži. 
Ten paukščiai čiulba 

miškuose,
Ir pievos skęsta 

žieduose,
Ir skamba dainos tos 

šalies,
Kuri taip miela prie 

širdies!
Estą Veržbauskaitė

Vajus Dėl Apatinių Drapanų, Muilo ir 
Čeverykų Lietuvos Žmonėms

Didžiosios kolonijos turite paskirtas kvotas, maždaug 
už kiek galėtumėte duoti šeštajam Dovanų Siuntiniui 
muilo bei apatinių šiltų drapanų. Chicaga mano, kad jie 

I galės sukelti net iki dviejų tūkstančių dolerių vertės tų 
! dovanų, bet ne vien grynais pinigais. Jie eis į krautuves 
ir prašys aukų daiktais. Sumanymas bei patarimas labai 
geras, šį vajaus būdą gali išnaudoti kiekviena kolonija.

Mes žinome, kad nemažai kolonijų jau turi ant rankų 
nemažai pinigų. Juos galite priskaityti prie savo kvotos. 
Tik nelaukite, pakol visa kvota bus išpildyta. Atsiųskite 
Centrui tuojau. Norime skelbti ir garsinti, kaip kuri 
kolonija šiame vajuje stovi. Žinokite, kad vajus bus visai 
trumpas. Norime, kaip jau skelbta, šeštąjį Siuntinį iš
siųsti apie Labor Day — apie rugsėjo pradžią. O už 
pinigus reikės daiktus supirkti, kas dažnai ima gana 
daug dienų. Todėl aukos turi Centrą pasiekti daug anks
čiau.

Džiugu, kad kai kurios didžiosios kolonijos jau turi 
padariusios gerą pradžią. Iš Detroito jau gauta pora 
šimtų dolerių, iš Waterburio $180, iš Clevelado $196. 
Brooklyn© sąskaitos dar nesuvestos. Bet cigaretų fon
das iš penkių šimtų dolerių baigtas ir Brooklynas šiam 
vajui jau turi daugiau kaip šimtą dolerių. Pradžia labai 
puiki.

Ką sako kitos kolonijos? Nepatingėkite parašyti, pain
formuoti Lietuvai Pagelbos Teikimo Komitetą, ką mano
te apie savo kvotas, ką galvojate bei planuojat šio vajaus 
pravedimui.

Dabar jau beveik tikra, kad šeštasis Siuntinys jau eis 
tiesiai Lietuvon. Tai visiems mums paakstinims prie di
desnio darbo.

Taipgi dar kartą norime priminti bei paprašyti, kad 
visur būtų stengiamasi gauti ir atsiųsti kuo daugiausia 
čeverykų. Jei ištesėsite, nupirkite naujų ir paaukokite 
Lietuvos žmonėms. Bet gerai ir panešioti, bile tik dar 
tvirti. Pasistengkite ant vietos paaisyti tuos čeverykus, 
kurie reikalingi pataisymo.
' Laukiame iš visų kolonijų teigiamų atsiliepimų!

Lietuvai Pagelbos Teikimo Komitetas.
417 Lorimer St., Brooklyn 6,’ N. Y.

LAVONAS ANT LEDO
(Iš karinio bloknoto)
Neseniai išvaduotais ra

jonais lietuviškoji Raudono
sios Arm j jos junginio kuo
pa žygiavo į pirmąsias fron
to pozicijas pakaitai.

Pro didžiulės apgriautos 
cerkvės bonias iš lėto kilo 
mėnulis. Keisti juodi ka
rių šešėliai mirguliavo si
dabriniuose laukuose, kaip 
kokie vaiduokliai.

Pavargę, suskretę, iš lėto 
praėjo kariai ilgą kaimą su 
langais be stiklų, su apdau
žytais stogais, išgriautais, 
tartum nematyto žvėries 
nagų išdraskytais, trobų šo
nais. Buvo tylu. Tik kart
kartėmis pasigirsdavo kul
kosvaidžių tratėjimas ir 
danguje pakibdavo ilgi ra
ketų vainikai.

Kuopa jau žygiavo pro 
užšalusią upę.

— Vyrai, sustokit! Pažiū
rėkit!'— staiga sukomenda- 
vo kuopos vadas leitenantas 
Riauba.

Kariai sustojo ir dairėsi 
aplinkui. Ant ledo jie pama
tė moters lavoną. Jos galva 
buvo visai sutrupinta. Ša
lia gulėjo lazda, kuria ji, 
matyti, ėjo pasiramščiuoda- 
ma, o kiek toliau — ryšulė
lis. Iš jo buvo iškritusios ke
lios virtos bulvės ir duonos 
abrakėlis. Iš visko buvo len
gva įspėti, kad moteriškė 
buvo pasiruošusi Į tolimą 
kelionę.

— Mes nežinom, — pra
bilo kuopos vadas, — kas 
per viena ši moteris; tačiau, 
kas ir dėl ko ją nužudė 
mums nesunku įspėti. Vo
kiečiai varė gyventojus į 
savo katorgą. Moteriškė pa
vargo, atsiliko ir kuris nors 
kraugerių ją nukovė.

Kariai tylėjo, akių nenu
leisdami nuo moteriškės, 
nuo to ryšulėlio, nuo laz
dos...

— Drauge vade! Reikia
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Montello Žinios

ją palaidoti, — pagaliau 
garsiai tarė kovotojas Jane- 
liūnas.

Keturi kariai paėmė la
voną ant rankų, nunešė ant 
upės kranto ir palaidojo. Iš 
sniego net supylė jai kapą.

— Žinokit, draugai, —dar 
garsaiu tarė kuopos vadas, 
nusigręžęs priešo apkasų 
linkui, — kad ir mūsų bro
lius ir seseris hitlerininkai 
varosi į vokišką vergovę. 
Atsiminkit, kad nė vieno ir 
mūsų motina guli vokiškų 
niekšų nušauta kur nors ant 
ledo....

Jo balsas suvirpo...
Kuopa nužygiavo į priekį 

darniau ir tvirčiau.
J. Marcinkevičius.

Stimson, J. V. Karo Sekreto
rius, Italijos Frontuose

Roma. — Jungtinių Vals
tijų karo sekretorius Henry 
L. Stimson apleido Romą ir 
išvyko lankyti talkininkų 
karo frontų Italijoj. Ro
moje jis, tarp kitko, užėjo 
pas popiežių, su kuriuom 
kalbėjosi 20 minučių.

Stimsonas patenkintas 
karo eiga Italijoj, bet jis at
sisakė pranašaut, kada 
baigsis karas. Stimsonas pa
stebėjo, kad priešai dar sti
prūs.

Geležinkelio Nelaimėje Gal 
Bus Iki 40 Žuvusių

Jellioc, Tenn. — Jau pa
tikrinta, kad bent 19 kelei- 
vių žuvo, kai traukinys nu
sirito upėn nuo 50 pėdų 
aukščio kranto. Bet mirčių 
skaičius gal sieksiąs 40 ar 
50, kaip teigia Knoxville li
goninės daktarai, kurie gy
do sužeistuosius. Dauguma 
netekusiųjų gyvybės yra 
naujokai kareiviai.

Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komitetui

Draugai:
Gavome nuo komiteto il

gai lauktą pranešimą, kad 
apteikėte mūsų drapanų 
siuntinį. Kai kurie mūsų ko
miteto nariai yra neužganė
dinti, kad neįdėjo te į Lais- 
kaipo nuo Binghamton sky
riaus. Rodos, mes nemažiau 
darbuojamės už kai kuriuos 
pavienius, jų vardai buvo 
minimi per kelius sykius ir 
net Krisluose įdėjote, o ko
miteto veikimo neįdėjote. 
Tai toks yra mūsų skyriaus 
veikėjų išsireiškimas. Bū
tų gerai, kad centralinis ko
mitetas kreiptų daugiau a- 
tydos į organizacijas, o ne 
į pavienius žmones.

Draugiškai,
J. K. Navalinskienė, 
Binghamton, N. Y.

Gerb. Draugai: —
ionai prisiunčiu blanką 

su $5.50 aukų dėl L. P. T. 
Komitetui. Taipgi ir laišku
tį nuo jaunutės pionierkos 
iš S. Sąjungos. Ir nors laiš- 
kutyj ir nemini nieko apie 
pundelį ,kurį aš pernai pa
siunčiau su pirmu siuntiniu, 
tačiaus, aišku, jog tai atsi
liepimas ant mano pundelio 
ir laiškučio, kurį pundeliu 
įdėjau. Taigi nors jau ir 
pervėlu su šiuo siuntiniu, 
kurį jūs jau esate paruošę 
siųsti, bet būtų labai gerai, 
kad su sekančiu siuntiniu 
galėtumėt paruošt, tai “ma
no” pionierkai, nors ir ma
žą pundelį už viršminėtą 
auką. Peržiūrėję tą pionier
kos laiškutį, grąžinkit man.

Draugiškai,
I. Klevinskas. 

Scranton, Pa.

Los Angeles, Cal
Linksma pranešti, kad čio- 

naitmių lietuvių geras noras iš
sipildė. Tai suorganizavimas 
Pabalti jos kraštų ateivių (Bal
tic States) kaip tai: lietuvių, 
latvi t] ir estų.

Reikia garbė atiduoti vieti
niams Suvienytų Valstijų turtų 
vedėjams, T. W. Kilshaw ir Ir
ving M. Walker. Jie net porą 
susirinkmų šaukė, kad tą įkū
nyti ir 26 birželio išrinktas ko
mitetas po 3 ypatas nuo kiek
vienos tautos. Tie atstovai iš
rinks veikiantį komitetą, kuris 
ves darbą.

Pirmoji jų užduotis, sureng
ti spektaklį ar koncertą, gerai 
žinomam Pershing Square, tai 
darželis, kuris yra viduryje 
Los Angeles miesto. Nuo pat 
pradžios karo, ten yra įreng
ta graži estrada ir stiklinis na
mukas, kur yra lošiama visokį 
veikalai ir perstatymai, muzi
kaliai koncertai ir pardavinė
jami bonai.

Visuotinam susirinkime in
struktavo komitetą, kad su
rengtų Pabalti jos koncertą 30 
liepos, po pietų. Komitetas 
nuoširdžiai pradėjo veikti.

Mes visi, draugai ir draugės, 
padėkime jam. Visos draugijos 
malonėkite nieko tą dieną ne
rengti, kas kenktų tam koncer
tui. Mes turime veikti, kad pa
laikyti aukštą moralę ir įteik
ti naujus ginklus mūsų nar
siems kovotojams. Yra pasa
kyta: “Jeigu tu gyvensi ir 
dirbsi vien dėl savęs ir savo 
pilvo, tavo darbas bus mažy
tis ir nematomas.“

Mes pergalėsime tuos bai
sius kraugerius fašistus. Gal 
mes negrįšime į senas vėžes, 
tokį pat gyvenimą kaip buvo. 
Kitaip, vien apgalėjimas nieko 
nereikštų. Mes nenorime vergi
jos, bedarbės ir skurdo. Siek- 
simės prie laisvos, geros atei
ties, kad mūsų vaikai ir anū
kai žinotų, kad mes kraują lie
jome ir dirbome ne veltui.

Levanas.

Lietuvių Didieji Vasaros 
Parengimai

Šią vasarą Lietuvių Tautiš
ko Namo Parke įvyksta visa 
eilė didelių piknikų, kurie yra 
rengiami progresyvių organi
zacijų bei draugijų. Tuomi tu
rėtų susidomėti ne tik mon- 
telliečiai, bet ir kitų netolimų 
miestų lietuviai, kadangi šiuos 
piknikus ruošia bendromis jė
gomis stambių organizacijų 
apskričiai, kurie apima po ke
liolika lietuvių kolonijų.

Liet. Taut. Namo Parko ka
lendoriaus sąrašas rodo sekan
čiai :

Liepos 16 d. įvyksta plačiai 
garsinamas piknikas su pra
kalbomis ir kitokiais pamargi- 
nimais. Jį rengia Darbininkų 
Politinės Sąjungos vietinis sky
rius. šis piknikas turėtų su
traukti nemažai publikos, ka
dangi jame dalyvaus visiems 
gerai žinoma veikėja Anne 
Burlak iš Bostono.

Liepos 23 d. piknikas yra 
rengiamas LLD 7-to apskričio 
naudai. Juomi rūpinsis 6-tos 
kuopos nariai, su pagelba arti
mesnių LLD kuopų.

Liepos 30 d. stambus pikni
kas yra ruošiamas Komunistų 
Politinės Sąjungos Apskričio. 
Šiame parengime dalyvaus vi
sokių tautybių žmonės ir suda
rys didelį dienos programą.

Rugpjūčio 6 d. Lietuvių Te
atrališkas Ratelis rengia savo 
metinį pikniką. Visi ratelio na
riai ir abelnai dailės mylėto
jai turėtų juomi rūpintis, nes 
ateinančio žiemos sezono dai
lės veikimas žymiai priklausys 
nuo pasisekimo minėto pikni
ko.

Rugpjūčio 12 ir 13 dd. at
eina didysis dienraščio Laisvės 
metinis piknikas. Jį ruošia pro
gresyvių organizacijų bendras 
komitetas. Jame ims dalyvu- 
mą šios apylinkės visų miestų 
pažangūs lietuviai. Montellos 
lietuviai turės tiesą pasidi
džiuoti, jog tokis didelis ir 
svarbus parengimas įvyksta jų
jų Tautiškame Parke, šiam 
piknikui yra ruošiama plati 
dienos programa.

Rugpjūčio 20 dieną Lietuvių 
Darbiu. Susivienijimo Pirmas 
Apskritys rengia savo metinį 
pikniką. Rengimo komisijon 
įeina LDS 67-tos kuopos na
riai.

Rugpjūčio 27 d. Lietuvai 
Pagelbos Teikimo Komitetas 
ruošia savo pirmą didelį pik
niką sušelpimui karo nukan
kinti) Lietuvos žmonių, šis pa
rengimas turėtų užinteresuoti 
kiekvieną lietuvį, nes Lietuvos 
žmonių išlaisvinimas artinasi ir 
kuomet susirinksime minėto.] 
dienoj mūsų parke, Lietuva, 
veikiausiai, bus laisva.

Šitie visi viršuj pažymėti lie
tuvių parengimai yra labai 
svarbūs ir reikšmingi, kadan
gi jie yra ruošiami geriems 
tikslams. Jų pelnas bus skiria
mas palaikymui progresyviško 
judėjimo tarpe lietuvių. Mes 
privalome finansiškai paremti 
savo dienraščius, kad praplėsti 
darbininkų klasės supratimą 
tarpe savo žmonių. Mes turi
me rūpintis sušelpinui karo iš
blaškytų Lietuvos žmonių.. 
Mums reikia žiūrėti, kad ne
būtų apleistas mūsų dailės vei

VAKACIJOS
DIDELIAME SODE, ANT AUKŠTO KALNO 

IR GRAŽIOJE LYGUMOJE

BLOZNELIŲ FARMOJE
R. F. D. 2 Cauterskill Rd., Catskill, N. Y.

Didelė upė (bėgantis vanduo) 
kur galima maudytis

Geras maistas ir patogūs kambariai guoliui
Norime atkreipti atydą, kad dabar turime naujų, 

patogių pataisymų.

Iš New Yorko galima atvažiuoti busais ir Hudsono Upe 
laivais. Atvažiavę telefonuokite CATSKILL 885 F4. 
Prašome iš anksto parašyti, kada manote atvažiuoti.

kimas, kuris paakstina lietu
vius linkui kultūringesnio ir 
tobulesnio gyvenimo.

Todėl prašome visus lietu
vius dalyvauti minėtuose pa
rengimuose ir paremti juos, 
nes tai yra mūsų Šventa parei
ga.

X. Kareivis.

Seattle, Wash.
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 161 kuopa buvo surengus 
spaudos naudai pikniką, bir
želio 18 dieną. Pelno liko $55, 
tai padalinta pusiau — Lais
vei ir Vilniai po $27.50, nes 
abu dienraščiai nuoširdžiai ko
voja prieš fašizmą, už karo 
pergalę ir teisingai paduoda 
viso pasaulio žinias.

Pelno liko todėl, kad daug 
daiktų draugai ir draugės au
kavo, kad tik parėmus savo 
spaudą. Pikniko dienoj žmo
nės gražiai pasilinksmino, pa
sikalbėjo ir parėmė savo spau
dą.

Ačiū drg. B. Sitko, kuris pa- 
grajino lietuvių šokius. Dabar
tiniu laiku piknikuose nesima
to jaunimo, nes mūsų jaunuo
liai ir jaunuolės yra karinėj 
tarnyboj, kurie kovoja, kad 
fašizmas būtų sumuštas ir 
kad mes galėtume laisvai gy
venti. Kiti dirba karo industri
joj, kad daugiau pagaminti 
lėktuvų, laivų, ginklų, kas taip 
labai yra reikalinga karo per
galei.

Nėra tos lietuvių šeimos, iš 
kurios sūnus ar žentas, arba 
artimas kokis giminaitis nebū
tų karinėj tarnyboj.

Taigi, ir mūsų, namie pasi
likusių, yra pareiga, kiek tik 
galima pagelbėti, kad karą 
laimėtume kuo greičiausiai. 
Pirkime karo paskolos bonus, 
kiek kas tik galime. Kurie esa
me per seni karo lauke ginti 
savo teises, tai kitokiais bū-v 
dais paremkime karo laimėji
mo darbą.

Ačiū visiems, kurie aukavo 
pikniko pasekmingumui, taip
gi, kurie piknike dirbo. Tik dė
ka visų bendram darbui ir pa
sekmės buvo geros. Ačiū drau
gams DeYung už suteikimą sa
vo daržo veltui piknikui.

★ ★ ★
Beje, liepos 16 dieną mote

rų kliubas turės pikniką, vėl 
DeYung darže. Vieta graži ir 
visiems yra žinoma. Prašome 
atsilankyti!

S. G.

Chicago, III.
Karštas Oras Atsiliepia Plieno 

Gamybon
Kadangi labai karšta, o pa

vadavimui darbininkų nėra, 
tenka tiems patiems darbinin
kams išbūti prie darbo, kur 
daug karščio, o oras jį dar la
biau didina, yra sunku.

Per paskutines dvi savaites 
plieno gamyba nupuolė vieną 
jr pusę nuošimčio.

Vidutiniai išeina po 96 nuo
šimčius. Pirmiau būdavo daž
nai beveik šimtas, o kai kada 
ir viršaus šimto plieno gamy
ba.

I
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Justas Paleckis.

Pabaltijo Tautų Kova Prieš 
Vokiškuosius Okupantus

Štai jums, gerbiamas skaitytojau, 
įdomus istorinis raštas apie tėvų kraš
to, Lietuvos, ir jos kaimynų—Latvi
jos ir Estijos — praeitį, apie Pabaltijo 
tautų kovas su jų ilgaamžiais priešais, 
vokiškaisiais užpuolikais.

Justas Paleckis, Tarybinės Lietuvos 
prezidentas, nors begaliniais kitais 
svarbiais darbais užimtas, sėdosi ir pa
rašė šį apiilgį, bet labai įdomų, kūri
nį.

Pasitikime, kad nei vienas skaityto
jas nepraleis šito rašto pro akis neper
skaitęs ir nepasisėmęs daug svarbių 
žinių iš mūsų tautos praeities. Ypač 
dabar, kai Lietuvoje artinasi spren- 
džimi mūšiai, kai mūsų tėvų krašto 
žmonės nekantriai laukia Raudonosios 
Armijos ir lietuviškųjų pulkų, svarbu 
kiekvienam susipažinti su senovės ir 
šių dienų vokiškaisiais kryžiokais, te- 
riojusiais ir dar tebeteriojančiais Lie
tuvą ir kitas Pabaltijo tautas. Smū
giai, kuriuos Raudonoji Armija ir lie
tuvių tauta kirs vokiškajam grobikui 
šią vasarą, reikia tikėtis, bus paskuti
niai. Ateityj vokiečiai niekad nedrįs 
ginklo iškelti prieš mūsų tautą.

— Laisves Red.
1. VOKIŠKIEJI GROBIKAI ĮSIVER

ŽIA Į PABALTIJĮ
Pradedant 12-ju šimtmečiu, nebuvo 

šimtmečio, kuriame Pabaltijo kraštai ne
būtų arena kovų ir kruvinų karų dėl jų. 
Jau tai viena liudija, kokią didelę reikš
mę turi tas Europos kampelis.

Raudonoji Armija, triuškindama hit
lerinės Vokietijos galybę kartu su tuo 
amžiams laidoja seną vokiečių svajonę 
užgrobti Pabalti ją ir paversti ją trampli
nu tolimesniam prasiveržimui į rytus.

Vokiečiai laiko “Drang nach Osten” 
(veržimąsi į rytus) savo svarbiausia “is
torine misija.” O tikrovėj tai vienas gė
dingiausių ir šlykščiausių puslapių žmo
nijos istorijoj.

12-jo šimtmečio gale, 1184 m., kaip sa
ko padavimas, vakarų vėjas atbloškė 
pirmųjų vokiečių laivus į Dauguvos žio
tis. Taikiai ir vaišingai priėmė čia gyve
nusioji lytų tauta pirmuosius vokiečių 
pirklius ir vienuolius. Bet greit tie pirk
liai ir vienuoliai apžėlė kardais ir ieti
mis. Nesuspėjo patiklieji lyvai ir kaimy
nės latvių giminės apsidairyti, kaip jų 
draugiškai ištiestą ranką suspaudė vo
kiečių “šuns riterio” geležinė pirštinė.

Tuometinis vokiečių grobikų “fiureris” 
vyskupas Albertas, tas ’’parkuotas Bre
meno kanauninkas”, kaip jį vadina 
Marksas, buvo didelio stiliaus plėšikas. 
Jis siekė tikslo sukurti galingą vokiečių 
imperiją Europos rytuose. Tos imperijos 
centru turėjo būti Pabaltija.

Surinkęs savo kariuomenę iš “Euro
pos padugnių” (Marksas), Albertas pra-' 
dėjo kryžiaus karą prieš Pabaltijo “stab
meldžius” ir 1200 metais 23 laivuose at
vyko į Dauguvos žiotis. Pirmiausiai Al
bertas pasikvietė į pokylį žymiausius ly- 
vų vadus. Po pokylio, kurio metu Alber
tas gausiai vaišino svečius, atvyko gink
luoti riteriai ir pareikalavo, kad lyvų 
vadai įkaitavę atiduotų jiems savo sū
nus. Išgąsdinti lyvai įvykdė tą reikalavi
mą. Apie paimtųjų tada 30 lyvų jaunuo
lių likimą vokiečių metraštininkai nuty
li. Taip klastos ir apgaulės keliu prasi
dėjo įsigalėti vokiečiai Pabaltijy.

Dėsnis “skaldyk ir valdyk” pasidarė 
vokiečių politikos Pabaltijoj kertiniu ak
meniu. Mikliai išnaudodamas ir skatin
damas vaidus tarp atskirų giminių, pri
traukdami vienus pažadais ir dovanomis, 
Litus įbaugindami grasinimais, Albertas 
piudė vieną prieš kitą Pabaltijo tau
tas, gimines, atskirus vadus ir kunigaik
ščius.

Nukariavęs ir pavergęs lyvus, Alber
tas 1201 m. įkūrė Rygos pilį ir įsteigė 
kalavijuočių ordiną. Kai 1208 m. vokie
čiai puolė Estų žemę, jie jau panaudojo 
kaip savo vasalus ir talkininkus lyvus ir 
latvišką giminę latgalius, kuriuos priver
tė kariauti prieš savo brolius ir kaimy
nus estus. Apie 20 metų atkakliai kovo
jo estai, gindami savo laisvę ir nepri
klausomybę, savo žemę ir turtą. Vokie
čiai turėjo šauktis į pagalbą danus, ku
rie įsiveržė į Šiaurinę Estiją. Tiktai, ta
da, sutelkę žymiai pranašesnes jėgas, vo
kiečiai palaužė estų pasipriešinimą. Pas
kui vokiečiai vertė estus dalyvauti savo 
karo žygiuose prieš žemgalius ir Lietu
vą. Ir tada, kaip ir dabar, vokiečiams

buvo būdinga, kad savo vasalus ir pa
vergtųjų tautų žmones jie statydavo į 
pačias pavojingiausias vietas.

Aktyviai priešinosi vokiečiams latvių 
giminės kuršiai ir žemgaliai. Tiktai po 
60 metų kovos kryžiuočiai pavergė kur
šius. žemgaliai pradžioj pasitikėjo vo
kiečiais ir net talkininkaudavo jų žygiuo
se į Lietuvą. Bet kai kryžiuočiai pradė
jo atiminėti jų žemę, žemgaliai pradėjo 
prieš juos atkaklią kovą. Ligi XIII šimt
mečio pabaigos žemgaliai gynė savo lais
vę, ne kartą suduodami kryžiuočiams 
smarkių smūgių. Toji kova baigėsi apie 
1290 metus, kai nebeišlaikydami vokie
čių veržimosi, 100,000 žemgalių persikėlė 
j giminingąją Lietuvą, o Žemgaliuos įsi
tvirtino vokiečių grobikai.

Taip po kryžiaus ženklu, su Kristaus 
vardu lūpose vis giliau į Pabaltija 
skverbėsi vokiečių grobikai žudydami ir 
piešdami gyventojus, degindami kaimus 
ir statydami savo plėšikų lizdus—riterių 
pilis. Vokiečiams pasisekė įsitvirtinti Pa
baltijoj todėl, kad ten gyvenusios tautos 
buvo suskaldytos. “Jei tos giminės būtų 
buvusios vieningos, — sako Marksas, — 
tai krikščioniškoji vokiškoji gyvuliškoji 
kultūra būtų buvus tiesiog išmesta.”

Apie tai kaip siautė kryžiuočiai įsiga
lėdami latvių ir estų kraštuose ryškų 
vaizdą patiekia patys vokiečių metraš
tininkai. “Livonijos kronikos” autorius 
Henrikas Latvis, pats dalyvavęs žygiuo
se prieš latvių gimines, taip aprašinėja 
vieną žygį:

“Buvo paimta įkaitų iš lyvų, kuriuos 
laikė priesaikos laužytojais, pasiekta jū
ra, o paskui, žygiuojant dienas ir nak
tis tiesiai pajūriu, nueita pirmojon vie
ton, kuri vadinama Zontagana... Ir ka
riuomenė pasklido visais keliais ir kai
mais, ir visur jie išžudė daug žmonių 
ir persekiojo priešus po kaimynines sri
tis ir paėmė iš jų nelaisvėn moteris ir 
vaikus, ir pagaliau susirinko prie pilies. 
Sekančią ir trečią dieną švaistėsi po visą 
aplinkę, naikino ir degino, ką atradę, o 
arklius ir nesuskaitomą daugybę galvijų 
nusivarė su savim. O jaučių ir karvių bu
vo keturi tūkstančiai, neskaičiuojant ar
klių, kitų galvijų ir nelaisvių, kurių skai
čiui galo nebuvo. Daugelis pagonių, išsi
gelbėję pabėgdami į mišką arba jūroj ant 
ledo, žuvo sušalę. Ketvirtą dieną buvo 
paimta ir sudeginta trys pilys ir pradė
ta grįžti atgal iš tos vietovės su visu gro
biu... vieningai šlovinant viešpatį.”

Livonijos kronikoj kitoj vietoj sako
ma:

“O grobis buvo nepaprastai didelis, 
nes buvo apsuptos požemio lindynės, ku
riose jie paprastai slėpdavosi, sukurta 
ugnis su dūmais prie lindynės angos, ir, 
leidžiant dūmus dienas ir naktis, užtroš- 
kino visus, ir^yrus, ir moteris. Paskui 
ištraukė iš lindynės vienus užtroškusius, 
kitus vos gyvus, trečius mirusius, gyvuo
sius nužudė arba nusivedė nelaisvėn, o 
visą turtą, pinigus, drabužius ir visą di
dįjį grobį pasigrobė...”

Kai skaitai apie žvėriškumus, kuriuos 
vykdė vokiečiai tame XIII šimtmety, at
rodo, kad tai paimta iš pranešimų Nepa
prastosios Valstybinės Komisijos hitleri
ninkų žvėriškumams išaiškinti. Skirtu
mas tarp senolų, ėjusių su kryžiaus žen
klu ir jų išperų, nešiojančių hitlerinio 
voro ženklą, tik tas, kad šie vykdo savo 
nusikaltimus nepalyginamai platesniu 
mastu ir su nematytu pasauly žiaurumu.

Ištisus 700 metų vokiškieji grobikai 
engė latvius ir estus. Keitėsi valstybės 
formos, keitėsi valdovai, bet latviai ir es
tai vis likdavo vokiečių ponų vergais ir 
baudžiauninkais. Žlugo Livonijos ordino 
valstybė*), Pabaltijys pateko į Lenkijos- 
Lietuvos ir Danijos valdžią, paskui jas 
pakeitė Švedija, bet šeimininkais liko vo
kiečių baronai, vokiečių dvarininkai. Net 
ir tada, kai Pabaltijys priklausė Rusijai, 
ten faktiškai šeimininkavo tie patys vo
kiečių baronai, Tų baronų saujelė laikė 
savo rankose krašto ūkinio ir politinio 
gyvenimo valdžias,* nors jokių teisių į tai 
neturėjo. Kai Švedijos vyriausybė pra
dėjo Vidžemėj dvarų savininkų teisių pa
tikrinimą, vokiečių dvarininkai negalėjo 
įrodyti jokių teisių į tuos dvarus. Jie 
valdė žemę tik stipriojo teise, kuri buvo 
pagrįsta geležinio kumščio, kalavijo ir 
ugnies pranašumu prieš medinius vėzdus 
ir medinius skidus, kuriais buvo apgink
luoti senovės latviai ir estai.

(Bus daugiau)

Trys Broliai Yurkevičiai Karo Tarnyboje
MONTELLO, MASS.

Trys broliai, Albertas, Ted 
ir Benjaminas Yurkevičiai, sū
nūs LDS ir kitų masinių orga

no aukštesnę mokyklą, buvęs 
žvaigždė Bostono Olympics 
Hockey Team, Į karo tarnybą 
stojo vasario 3 d., 1942. Da
bar jis yra Burmoj, kovoj prieš 
Japonijos imperialistus.

Jo brolis Ted, kuris civi- 
liame gyvenime buvo pasižy
mėjęs golfininkas-sportininkas, 
dabar yra karo laivyno tarny
boje, Ramiojo Vandenyno pa
kraštyje, moko kitus jaunuo
lius, kaip būti gabiais jūrei
viais. Jis yra pirmos rūšies ra
dio technikas.

Trečias brolis Benjaminas,

Leit Albertas Yurkevičius
nizacijų veikėjo Walter Yur- 
kevičiaus ir Yurkevičienės, 
736 N. Montello St., tarnauja 
Dėdei Šamui.

Leitenantas Albertas, su pa
sižymėjimais baigęs Brockto-

Jūr. Ted Yurkevičius

mą veda tik per mūsų perga
lę kovos lauke, per nugalėji
mą priešo. Leitenantas Alber
tas rašo tėvams, kad jis išsiun
tė jiems “dovanų” japonų ofi- 
cieriaus kardą. Jam nuostabu, 
kam japonai tokius pabūklus 
nešiojasi.

Jauniausias Yurkevičiu sū
nus, Benjaminas, civiliame gy
venime būdamas buvo nariu 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo. Linkime broliams Yurke- 
vičiams laimingai tarnauti, o 
po pergalės sveikiems ir links
miems sugrįžti pas tėvelius, 
draugus ir prietelius.

Du Tito Žmonės Būsią Jugo
slavijos Karaliaus Valdžioj

Amerikiečiai Užėmė Vi
sas Aikštes Noemfoore

New Guinea. — žinia iš 
gen. MacArthuro štabo sa
ko, jog Amerikos kariuome
nė atėmė trečią ir jau pa
skutinę japonų lėktuvų aik
štę Noemfoor saloje, 50 my
lių nuo Naujosios Guinejos, 
didžiosios salos.

Noemfoor turi apie 15 
15 mylių ilgio ir 12 myl. 
pločio. Amerikiečiai šluoja 
japonus, besislapstančius 
pelkėse ir kalnuose. Trumpu 
laiku visa Noemfoor sala 
bus jankių rankose.

London. — Emigracinis 
Jugoslavijos karalius Pet
ras paskelbė, kad naujasis! 
jo premjeras Ivan Subasi- 
čius priėmęs du maršalo Ti
to žmones į savo ministerių 
kabinetą. — Tito yra Jugo
slavijos partizanų vadas ir 
laikinosios jugoslavų liau
dies valdžios galva.

Londonan atvyko du Tito 
pasiuntiniai, kaipo partiza-| 
nu atstovai kovoj dėlei Ju- ! 
goslavijos išlaisvinimo.

Jūr. Benjaminas Yurkevičius j 
taip pat jūreivis ir randasi kur 
nors su Amerikos laivynu Ra
miajame Vandenyne. Reiškia, 1 
visi trys broliai yra mūsų ko- . 
voj prieš Japonijos imperialis
tus.

Tėvai, giminės, draugai gau- . 
na nuo Yurkevičiu laiškus. Jie j 
patenkinti karine tarnyba, ži-1 
noma, yra pasiilgę civilio gy-! 
veninio, draugų, tėvų ir gimi
nių. Bet jie supranta, kad ke
lias į civilį laimingą gyveni-

1,500 Amerikos bombane- 
šių ir lengvųjų lėktuvų nai
kino žibalo dirbyklas ir lėk
tuvų fabrikus Leipzige, Ha
novery j ir kituose Vokieti
jos miestuose.

Liepos d. sovietines jėgos 
sunaikino bei iš veikimo iš
mušė 27 vokiečių tankus ir 
nušovė 22 jų lėktuvus.

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame- 

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. Glxjnmore 5-6191

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

CHRONIŠKOS LIGOS
odos, nervų ir PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki- 
tos Mėšlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu- 
Saros skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro- 
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu- 

18^W rnas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS
gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spindulių, 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikri
na tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas —

MEDIKALIS IŠTYRIMAS |2.

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

(Įsist. 28 m.)

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

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptas, 

napiešiam planas.
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 52-8842

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modemišką patama- ! 
vimą. Patogiai ir gražiai ! 
moderniškai įruošta mū- ■! 
sų šermeninė. Mūsų pa- ' 
tarnavimu ir kainomis > 

būsite patenkinti.

1113 Ml. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

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

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

Lietuviu 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 7-1661I GREEN STAR BAR & GRILL |
Ž Lietuviškas Kabaretas ±

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

kad visados bus patenkinti.

Parė Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Telefonas EV. 4-8698
fc 459

(Skersai nuo Republic Teatro)

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAŠ GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
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Raudonoji Armija Atva
davo Švenčionis ir Lydą

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

kaip sakė Londono radijas 
pirmadieni iš ryto.

Sovietu lakūnai bombai'- 
davo geležinkelių mazgus 
Kaišedoryse ir Varėnoje, į j 
pietų vakarus nuo Vilniaus, 
ir Gardine. Šalia kitko, jie 
sunaikino kelis karinius 
priešų traukinius.
RAUDON. ARMIJA ĮSI

VERŽĖ LATVIJON
Pirmoji Baltijos armija, 

užėmus Drują, pietinėje 
Dauguvos (Dvinos) upės 
pakrantėje, pasiekė Latvi
jos rubežių, 35 mylios į ry
tus nuo Dvinsko, didžiojo 
Latvijos geležinkelių maz
go; kartu raudonarmiečiai 
atėmė iš nacių Braslavą, 
geležinkelio stotį, už 25 my
lių į pietų rytus nuo Dvins
ko.

Visame 500 mylių fronte 
Sovietų kariai per dieną iš
laisvino daugiau kaip 1,270 
miestų, miestelių, geležinke
lių stočių ir kitų gyvena
mųjų punktų.

LINKUI TILŽĖS
Londono karininkai įžiū

ri, kad generolo Černiakov- 
skio armijos dešinysis spar
nas patrauks į šiaurvaka
rius nuo Vilniaus į Kauną, 
linkui Tilžės, idant atkirst 
nacius Baltijos kraštuose 
nuo susisiekimų sausuma 
su Vokietija.

Užimdami Švenčionis, 
raudonarmiečiai pasiekė 
punktą už 6 mylių į vaka
rus nuo geležinkelio tarpe 
Vilniaus ir Dvinsko.

Pietinis gen. Černiakov- 
skio armijos sparnas nu- 
maršavo jau 15 mylių pir
myn' šiauriniais Nemuno 
krantais.

Kiti Raudonosios Armijos 
junginiai atvadavo Novo- 
grudoką, penkių plentų 
mazgą nuo Vilniaus; užėmė 
pozicijas už 17 mylių nuo 
Pinsko miesto, ir už 9 mylių 
nuo Lunineco geležinkelių

centro, Pripiatės balų sri
tyje.

Pranešama, kad Sovietai 
Lenkijos fronte pralaužė 
naująją vokiečių gynimosi 
liniją palei Vakarinio Bugo 
upę, į vakarus nuo Love
lio.

Livingston, N. J.
Newarko Kliubiečių Pare
Čia įvyko Newarko-Livings- 

j tono mezgėjų kliubiečių sma- 
! gus parengimėlis, kuriame da- 
i lyvavo per 50 svečių. Turėta 
. gerų užkandžių, alaus ir ka
vos su pyragaičiais. Draugė 
Stanionienė pagamino gražų 
pyragą. Pirmininkė, d. Žukaus
kienė, paaiškino susirinku
siems, ką kliubietės jau nuvei
kė dėl lietuvių raudonarmie
čių : numezgė kelis tuzinus sve- 

i derių, pančekų ir šalikų. Atei- 
tyje irgi žada darbuotis. Svei
kintinas, draugės, jūsų dar
bas. Tačiau galima būtų dar 
gražiau pasidarbuoti ir spėkas 
glaudžiau subendrinti. Pavyz
džiui, kad ir šiame parengi- 
mėlyje, nei pusė draugių ne
dalyvavo, net ir kom. narė vy
lėsi kitur laiką praleisti. Visą 
darbą šio rengimo turėjo at
likti dvi draugės: Tyliunienė 

' ir Anna Jamison. Prie stalų 
pagelbėjo d. Žukauskienė.

Dar vienas dalykas, tai sa
vo darbų negarsinimas spau
doje, Tai ne visai tinkama. 
Kad ir šią žinutę turi rašyti 
vyras ir tai jau po laikui.

Vėliau dar geri žmonės ir 
dėl vilnų aukavo per d. Žu
kauskienę. Manau, ji pati pa
darys pranešimą apie tai. Bu
vo draugų, kurie iš anksto au
kojo, tarpe tų ir man davė 
auka d. A. Kazakevičius — 
$1.50, kaipo įžangą; taipgi 
aukų gauta ant blankos Liet. 
Pagalbos Teikimo Komitetui 
sekamai:

Po dolerį: J. Griciunas, Ed. 
Į Baziliauskas, Ig. Bačes, W. 
Tyliunas, G. A. Jamison, J.

i Stanelis, Eva Žilinskas, C. 
Anuškis, A. E. Palson, A. 
Dulskis ir A. Stanionis. Viso 
11 dolerių. Ačiū.

Albinas.

PIRKITE KARO BONUS!

LAISVĖS 
PIKNIKAI

BOSTONO APYLINKE
Rugpjūčio—August 12 ir 13

Tai Dviejų Dienų Piknikas

Lietuvių Tautiškame Parke, 
Montello (Brockton), Mass.

WATERBURY, CONN.
Rugpjūčio-August 13

LIETUVIŲ PARKE 
CHESTNUT HILL RD.

PHILADELPHIA, PA.
Jų Piknikas |vyks Prieš Labor Day 

Rugsėjo-September 3

WORCESTER, MASS.
Piknikas su Dovanomis Įvyks 

Rugsėjo-September 10 dieną 
OLYMPIA PARKE SHREWSBURY, MASS.

Amerikiečiai Pleškino 
Naciy Žibalo Įmones
London. — Didieji Ame

rikos bombanešiai užkūrė 
smarkius gaisrus dviejuose 
didžiuose žibalo fabrikuose 
Ploesti srityje, Rumunijoje.

Kiti Amerikos bombane
šiai sprogdino ir degino 
vokiečių žibalo fabrikus ir 
lėktuvų aikštes arti Vienos, 
Austrijoje.

Amerikiečiai nušovė 57 
nacių lėktuvus. Negrįžo 21 
Amerikos lėktuvas.

Vienas Didžiausių Oro 
Smūgių Vokietijai—

London. — Savaitės gale 
daugiau kaip 1,100 didžiųjų 
Amerikos bombanešių palei- 

l.do 3,000 tonų bombų į Vo
kietijos žibalo dirbyklas ir 
lėktuvų fabrikus ir kitas 
karines įmones Hannoveryj, 
Braunšveige, Šlesvige Hols- I 
tein ir kituose miestuose. !

Tuo tarpu 500 kitų Ame
rikos bombanešių, atskridę 

į iš Italijos ir -lėkdami į So- 
; vietus, pleškino karinius 
i Vokietijos fabrikus Mo- 
| ckau, Lutzkendorfe, Bern- 
burge, Leipzige, Silezijoj ir į 

! kitose vietose arti Lenkijos 
rubežiaus.

Tuose žygiuose amerikie
čiai nušovė 114 nacių lėktu- 
įvų, o savo nustojo 36 bom-! 
bombanešių ir šešių lengvų- i 

i jų lėktuvų.

Elizabeth, N. J.
Birželio 10 dieną buvo su-Į 

rengta parė proga Jurgio iri 
Helen Kudirkų 2-ties metų ve
dybų gyvenimo. Buvo susirin- [ 
kę labai gražus būrys draugų į 
ir pažįstamų ir su gėlėmis pa- i 

I sitiko jubiliantus . ;
Prie skanios vakarienės, d.l

A. Skairius pakvietė svečius j 
pakalbėti. Sveikino ir tinkamai 
visi kalbėjo, bet vietos laik
raštyje sutaupinimui, neminė
siu jų vardus.

Draugai Kudirkai gyvena 
mūsų kaimyniškame miestely
je, Hillsidėje, bet pažangiųjų 
visuomeniniame veikime daug 
padeda ir Elizabetho drau
gams. Jie nuolatos dirba ir ne
pailsta.

Drg. A. Stripeika buvo svo
tas, puikiai jis atliko savo pa
reigas ir nuoširdžiai visus pa
vaišino, o svočia drg. J. Bi- 
linskienė visus pavaišino su py
ragu.

Šio jubilėjaus proga buvo 
: paremta ir Lietuvos žmonės, 
nes jų pagalabai aukavo seka
mai: G. ir H. Kudirkai $1.50; 
po $1: F. šaulis, D. F. Vilčins
kai, A. Stripeika, A. Yankaus- 
kienė, K. Majauskas, J. Bi- 
linskis, V. Brazaitis, J. Simo
naitis, J. Zaleckas, A. Skairius,
B. Makutenienė, J. Usonis, P.
Poškus, M. Shavcl, A. Saulė- 
nas ir po 50 centų: J. Urbo
nienė, Šakenis, Grajenas, K. 
Augustino; Ačiū visiems už au
kas. ,,.

Linkiu drg. Kudirkams ilgai 
ir laimingai gyventi.

Ncdėlioj, liepos 16 d. Lietu
vių Liberty Parke, Liwdene, 
atsibus didelis LDS 3-čio aps
kričio kuopų piknikas. Jį ren
gia visos apskričio kuopos ben
drai ir kiek katra parduos 
įžangos tikietų iš kalno, tai 
visas pelnas tos kuopos ižde 
ir pasiliks. Tai gera proga pa
sidaryti pelno. Platinkime ti- 
kietus ir visi dalyvaukime.

Ukrinas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
ELIZABETH, N. J.

LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadieni, iiepos 12 d., 8 v. v., 
LDP Kliube, 408 Court St. Malonė
kite visi dalyvauti susirinkime, nes 
bus daug svarbių dalykų aptarti.— 
V. K. Sheralis, sekr. (161-162)

Hartford, Conn:
Nelaime Cirkuose

Liepos 6 d. įvyko didelė ne
laimė Ringling Brothers & 
Barnum & Bailey cirke. Apie 
2:30 vai. po pietų, kada šėt- 
troj, spccialėj tam patalpoj, 
buvo apie 8,000 žmonių, dau
giausiai motinų ir vaikų, iški
lo gaisras.

Nelaimėj žuvo 152 žmonės 
ir 225 yra apdegusių ir sužeis
tų. Gal į kokią 15 minučių, toji 
milžiniška patalpa supleškėjo. 
Aišku, kad tas iššaukė susi
rinkusių tarpe paniką, kas dar 
daugiau padidino žuvusių kie- 
ki-

Tarpe nelaimingų motinų 
yra ir lietuvė Anna Dilius, 35 
metų su 8-nių metų dukrele. G. 
Dilius savo brangią šeimą ga
lėjo pažinti tik ant žiedų. Abi 
jos buvo palaidotos viename 
grabe, liepos 10 d.

Lietuviu Amerikos Piliečiu*■ i 
Kliubas suteikė prie žuvusių I 
karsto labai gražų galių vai-j 
niką. Tebūna mirusioms am
žinas poilsis, o kliubo nariui 
G. Dilius reiškiame gilią už
uojautą. J. A. P.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Chicagos Draugas sakosi 
gavęs laišką nuo dviejų lietu
vaičių iš Sibiro. Laišką at- 
siuntusios Zina ir Lidija An- 
tanauskaitės.

Draugas nori pasidaryti po
litinio kapitalo iš to laiško. | 
Bet niekas iš tų pastangų ne- ] 
išeina.

Nuo savęs pridėjęs “tyrus” 
ir “taigas,” Draugo redakto
rius turi pripažinti, kad tos 
Lietuvaitės net turi įsigijusios 
“mažą bakūžėlę, prie upės 
kranto, kur tyrlaukių nuošalu-j 
mas, bet kur laikraščiai vis’ 
dėl to pasiekia.

“Tyrlaukius” pridėjo pats! 
redaktorius.

Vadinasi, jeigu merginos net į 
turi įsigijusios nuosavą pašto-į 
gę, tai reiškia, kad jos gyve
na labai gerai. Amerikoje 
daugelis mūsų gyvename po | 
keletą desėtkų metą ir tai ne
pajėgiame nuosavų, nors ir 
mažų, bakūžėlių įsigyti.

Ką tos lietuvaitės daugiau 
rašo? Well, Draugo redakto
rius sako: “Abidvi jos dirba 
koclhoze,” tai yra, kolektyvia
me žemės ūkyje.

Tikrai jos laimingos, išbė
gusios iš karo nasrų ir nacių 
vergijos. Turi namą, turi dar
bą, gauna ir skaito laikraščius!

Jos, žinoma, pasiilgusios sa
viškių, kurie pasiliko nacių 
vergijoje. Bet neužilgo jos su
grįš išlaisvinton Lietuvon, kaip 
ir tūkstančiai kitu lietuvių, ku- 
rie randasi Tarybų Sąjungos 
gilumoje.

NEBŪKITE NERVUOTI

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

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

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

THOMSON’S NATURAL FOOD CO.
45-42—41»t STREET LONG ISLAND CITY,, N. Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

THE BALTIMORE & OHIO 
RAILROAD CO.

ST. GEORGE, STATEN ISLAND, N. Y.

REIKALAUJA X

GELŽKELIŲ
TAISYTOJAI

Tarp 18 iki 55 metų

Kreipkitės: G. J. GOOLIC
Gelžkelių Užvaizdą

Arti prie
NORTH SHORE RAILROAD 

PASSENGER TERMINAL
ST. GEORGE, STATEN ISLAND

Asmenys dirbantieji būtinose pramonėse privalo turėti atlieka- 
mumo pareiškimą. (161)

VYRAI
DIRBTI 

MŪSŲ BANANŲ 
DEPARTMENTE

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
GERA ALGA 

SU PAKILIMAIS 
PASTOVUS

SMILEN BROS. INC.
47-02 METROPOLITAN AV., 

BROOKLYN, N. Y.
EVERGREEN 7-1473

(161)

SVARBIAUSIAS IŠRADIMAS
PASAULYJE

Kuris Yra Naudingas Visai žmonijai, 
Ypatingai Darbo žmonėms.

Miracle Ointment —Stebuklinga 
Mostis, keturių (4) rūšių, kuri pra
šalina daugybę blogų ligų, užsisenė- 
jusių ir naujų. Išmintinga ir naudin
ga visuomet turėti namuose M. J. 
Švilpos Stebuklingų Mosčių. Apsau
gos sveikatą, neturėsite didelių iš- 
kaščių. Vardai mosčių:
No. 1—Nuo dantų gėlimo, ir smege

nų nesveikumo.
No. 2—N u o Rheumatiškų ir įvairių 

paviršutinių skausmų: Kojų, 
Rankų, Pusiau Pečių, Sąnarių, 
Mažuolių, Nutirpimo, Blogos
Cirkuliacijos ir nuo sušalimo. 

No. 3—M. J. Švilpas Miracle Salve: 
Ši mostis prašalina daugybę 
įvairių odos ligų: žaizdas, Iš
bėrimus, Votis, Rash, Nuo Už
sigavimo, Odos, Piles, Athlete’s 
Foot, Gėlimo Ausies, Peršali
mo, Sinus, nesveikumo Nosies, 
Burnos, Nudeginimo, Nuštini- 
mo, Susižeidimo, nuo šalčio nu- 
šašimo, Skaudėjimo Blauzdų, 
Gėlimo Kornų ir nuo daugy
bės Odos ligų.

No. 4—M. J. S. Salve, Mostis nuo 
niežėjimų, šviežių ir užsisenė- 
jusių, nuo Poison Ivy ir nuo 
Saules Nudegimo. Greit pa
gelbsti. Padaryta iš gydančių 
žolių, ne kenksmingų.

Mosčių Kainos: No. 1 — 55c ir 
$1; No. 2 — $1; No. 3 — 65c ir 
$1.25; No. 4 — $1.25. Per paštą ne- 
siunčiam už mažiau kai $1.25. Užsi
sakydami mostis, siųskite pinigus— 
monoy-ordorį ar čekį. Joi C.O.D., tai 
kainuos keli centai daugiau. Prisiųs- 
kite 30c stampomis, jei norite siųsti
C.O.D. Adresuokite sekamai:

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta. A., 

Hartford 6, Conn.
Krautuvė: 614’/z Zion Street.

KODĖL KENČIATE
Dėl Nevirškinimo ir Gesų 

Po Kiekviena Valgia?
TAMSONO AID ISO L 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 w per paštą 100 Aidisol 
tabletukų.

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

VAGONŲ 
KROVIKŲ

Tarpe 18 iki 55 Metų

Kreipkitės • L. R. VAN HORN
Vagonų Agentas

pas
RAILROAD YARDS

PIER 6
ST. GEORGE, STATEN ISLAND

PATYRĘ 
MAŠINOM PROSYTOJAI

NUOLATINIS DARBAS 
GERA ALGA 

POKARINE ATEITIS

PHOEBE SNOW
CLEANERS & DYERS,

90-0S ASTORIA BLVD., 
JACKSON HEIGHTS, L. I.

(162)

AMERICAN AIRLINES 
REIKALAUJA MECHANIKU

Prie sekamų darbų į LaGuardia Field:

PLOKŠČIŲ METAIS MECHANIKU 
ORLAIVIŲ MECHANIKŲ 

MAŠINISTŲ 
RADIO MECHANIKŲ 

PURŠKIMU MALIAVOTOJŲ

Pradžiai alga: 65, 75, 80, 85, 90 centų, 
$1. į valandų, remiantis praeities patyrimu. 

48 valandų savaitė

BATERIJŲ MECHANIKAI 
AUTOMOBILIŲ MECHANIKAI 

Pradinė alga: 65, 75, 80, 85, 90 centų, 
$1 į valandą, remiantis praeities patyrimu. 

48 valandų savaitė

Laikomasi visų WMG taisyklių

Kreipkitės į 
AMERICAN AIRLINES, INC., 

103 E. 41st St., N.Y.C. 
tarp 9 A.M. ir 5 P.M.

(šeštadieniais iki 12:30 P.M.)
(162)

25 VYRAI, TUOJAU
Dailydės, stogdengiai, mechanikai ; taipgi dar
bai pagelbininkams, apskritų metų darbai bū
tinoje pramonėje, su didele darbų pratęsimo 
programa po karo; mūsų vyrai uždirba pui
kiausias algas ir bonus todėl, kad nuolatinis 
darbas ; pilna apdrauda ; duodama visi įrengi

mai prie darbo. Kreipkitės
TILO ROOFING CO., 609 Bloomfield, at

šaukite dėl pasitarimo: BLOOMFIELD 2-1250. 
Prisilaikykite WMC taisyklių.

(161)

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

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)

ELEKTRIKAI 
ŠALDYMŲ 

KOMPRESORIAI 
šaldytuvų 

Mechanikai 
APTARNAVIMO VYRAI 

PATYRIMAS NAUDINGA 
Būtinas Karo Darbas 
Visai Nauja Dirva, 

Pokarinis Užtikrinimas.

MOKAMA AUKŠČIAUSIOS 
ALGOS

DAUG VIRŠLAIKIŲ 

BOWSER, INC. 
MOBILE REFRIGERATION DIVISION 

38-32 54TH ST., 
WOODSIDE, L. I.

I.R.T., B.M.T. subvėm, 52nd St. stotis, 2 
blokai į šiaurius. IND. subve GG lokalu, 

Northern Blvd., 2 blokus j pietus.
(164)

PEČKURIAI 
APVALYTOJAI 

PAGELBININKAI 
Priimami daliai laiko darbininkai. 

Naujos aukštos algos. 
KREIPKITĖS 24-46 29TH ST., 

ASTORIA, L. I. 
ARBA ŠAUKITE RA. 8-3420.

(161)

TROKŲ MECHANIKAI(2) 
APŽIŪRĖJIMUI SKAIČIAUS TROKŲ. 

NUOLATINIS DARBAS. 
VIRŠLAIKIAI VIRŠAUS 40 VALANDŲ. 

POKARINE PROGA. 
M. & M. TRANSPORTATION 

46 EARL ST., NEWARK, N. J.
(164)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORĖS
4 P. M. IKI 12:30 A. M.
Patyrusios prie Singer ir 

Double Needle mašinų.
Taipgi merginos bendram darbui.

Patyrimas nereikalingas.
10% EKSTRA BONAS

INTERNATIONAL FLOUNCING CO.
352 Fourth Ave., 7th Floor

(162)

VINIŲ GALVŲ NUSTATYTOJOS 
Patyrusios

Nuolatinis Darbas; Gera Alga
METROPOLITAN BUTTON CO.

270 West 38th St.
(162)

OPERATORES
ant diržų. Nuolatinis darbas. Gera Alga.

Kreipkitės tarp 10 ir 4.
LOW, 999 3RD AVE..

(Tarpe 69th & 60th Sts.), N.Y.C.
(161)

VALYMUI MOTERYS
OFISUOSE 

NAKTIM. 6—12. 
Stiprios ir nuolatinės.

MICAMOLD
1087 FLUSHING AVE., 

BROOKLYN.
ST. 2-9820, EXT. 6.

(161)

SKALBYKLAI DARBININKES visiems de- 
partmentams. Puikiausia alga. 5 dienos. 

Kreipkitės j Unit System laundry, 
866 DeKalb Ave., Brooklyn.

(164)

MOTERYS
Abelnas kafeterijos darbas. Nuolat. Pilnam 
laikui dieninis darbas. Taipgi daliai laiko.

THOMAS EDISON PLANT, 
51 Lakeside Ave., 

West Orange, New Jersey 
__________________________________________ (165)

REIKIA MOTERŲ
Būtinas Karinis Darbas 

lengvas fabriko darbas 
48 VALANDŲ SAVAITE. 

$28 | SAVAITŲ 
Daug Viršlaikių

KREIPKITĖS
CITY CHEMICAL CORP.

100 HOBOKEN AVE. 
JERSEY CITY, N. J.

(161)

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.

6 P.M. IKI 9 P.M. 
5 DIENOS

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N. Y. <x>

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

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)

OPERATORES 
ant korsetų. Nuolatinis darbas. Gera Alga. 

Kreipkitės tarp 10 ir 4. 
LOW, 999 3RD AVE., 

(Tarpe 59th & 60th Sts.). N.Y.C.
_______________________________________ (161)

MERGINOS 18-35
Patyrimas Nereikalingas 

40 Valandų
5 Dienų Savaitė 

KREIPKITĖS
A. & P. WAREHOUSE 

5910 Decatur St. 
Ridgewood, Brooklyn.

(164)

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

MARŠKINIŲ OPERATORIAI 
ANT VISŲ DALIU SPORT MARŠKINIU. 

NUOLATINIS DARBAS! 
GERA ALGA!
A. KAPLAN CO.

11 Ilojie Street Brooklyn, N. ¥.
Arti Williamsburg Bridge Plaza. 8th Ave. 
subve ar BMT-14th St. Line iki Bedford fr 

Driggs Avės, stotis. (165)

PIRKITE KARO BONUS!



Segtas Puslapis Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

NewWko^^zfcrZiniot
Brooklyniečiy Fondas 

Lietuvos Žmonių 
Paramai Auga

Brooklyniečiai pasiryžusiai 
rūpinasi apdovanoti karo pri
kankintus, hitlerininkų api
plėštus, Lietuvos žmones. Prieš 
ketvertą savaičių paskelbtas 
lietuviams raudonarmiečiams 
cigaretų fondas užbaigtas. Ci- 
garetai sudėti į 5-tą siuntinį. 
Juos gavę raudonarmiečiai jau 
vaišinsis ir su visais Lietuvos 
žmonėmis.

Penki šimtai dolerių sudėta 
per apie 3 savaites.

Prieš savaitę, Laisvės pikni
ke, paskelbtas rinkimas dova
nų 6-tam siuntiniui. To siunti
nio vyriausi dalykai bus drabu
žiai, muilas, batai.

Be individuališkų pundelių, 
brooklyniečiai pasiskyrė sudė
ti $500 nupirkimui minėtų i 
daiktų. Laisvės piknike pada
ryta graži pradžia. Kiti auko
jo paskiau ir jau buvo pa
skelbti. Štai keli dar nebuvę 
skelbti:

Alekas Budris aukojo $5.
Mrs. Sadauskas $4 — pu

siau cigaretams ir pundeliams.
Chas. Dzeveckas $2.
Reikia tikėtis, jog tuo tem

pu dirbant ne užilgo fondas 
bus užbaigtas. Komitetas ga
lės laiku supirkti mūsų šėrą 
dovanų Lietuvos žmonėms.

B-tė.

Rimtai Sušilome

Antradienis, Liepos 11, 1944

! Tiem, Kurie Piknikus Lanko
New Jersey valstijos ir di- 

! džiojo New Yorko ir apylinkės 
piknikų lankytojai įsitėmykite, 
kad šį sekmadienį, 16-tą d. lie- 

I pos, 10 LDS kuopų ruošia gra
žų pikniką. Jis įvyks Lietu- 

' vių Parke, 340 Mitchell Ave., 
Linden, N. J.

Ir kadangi tarpe kolonijų 
LDS kuopų eina lenktynės 
įžangos tikietų platinime, tai 
tikimės gražaus, skaitlingo 
pikniko. Nepamirškite, nebijo
kite karšto oro. Mat, arti pik
niko vietos yra miesto maudy
nės ir norintiems išsimaudyti, 
yra gera proga būti piknike, 
paremti LDS kuopų pikniką ir 
atlikti Coney Island pareigą, 
sušlapti.

Well, ši vasara jau įpusėjo. 
Daugiau didesnių piknikų ne
sigirdi, tai geriausia proga dar 
kartą paremti rengėjus ir pa
sižmonėti, susipažinti su kitų 
kolonijų lietuviais, veikėjais. 
Tikiu, kad LDS kuopų pikni
kas bus vienas iš didesnių pik
nikų po dienraščio Laisvės pik
niko. Prie šio pikniko yra pri
sidėjęs ir LDS Trečias Aps
kritys.

Nauji Rekrūtai
Šiame piknike nauji nariai 

bus priimami visiškai veltui į

LDS. Rengėjai pamokės dakta
ro iškaščius ir, kuomet LDS 
centras priima narius į visus 
skyrius be jokio įstojimo, tai 
gera proga visai veltui įstoti 
į LDS tik pasimokant mėnesi
nes duokles.

Dabar LDS kuopų veikėjai, 
organizatoriai apskričio ribo
se turite gerą progą verbuoti! 
naujus narius, nepaisant, ar j 
jūs būsite piknike, a prirašy-1 
site naujus narius savose ko-! 
lonijose, tik praneškite, kad 
juos gavote pirm LDS kuopų 
pikniko ar laike pikniko ir 
daktaro iškaščiai bus pamokė-' 
ta.

Kelrodis

Važiuojant iš New Yorko 
Liberty St., Central RR of New 
Jersey traukiniai išeina 1:00, 
1:30, 2 :30, 3 :00. Atvažiavę į 
Elizabeth, imkite busą 55-tą į 
Linden iki Wood ir Simson 
Avės. Po kairei bus piknikas—* 
340 Mitchell Ave.

Automobiliais iš New Yor
ko ir tos pusės važiuokite ke
liu No. 1 iki Linden, Wood 
Ave., po dešinei vieną bloką 
iki Simson Avė., vieną bloką 
iki Mitchell Ave.

Kviečia Rengėjai.

Padėkite Lietuvos Žmo
nėms Darbu Drabužių 

Centre
Lietuvos Žmonėms Drabužių 

Centre, 417 Lorimer Street, 
Brooklyne, šiomis dienomis yra 
daug ir skubaus darbo. Atvež
ta daug drabužių iš valytuvės. 
Juos reikia pataisyti šiandien 
ir ryt. Komitetas.

Iš LDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimo ir Veiklos

UZBAIO ? IK A.L.Ą!

Sušumijęs Vyras Sužei
dė Žmoną ir Užmušė 

Dvi Jos Gimines

Majoras Gynė Savo Pla- 
ną Uždėti Taksus, o | 

Ne Kelti Fėrą
Pereitą penktadienį vėl bu

vo stipriai šilta. Oficialis ter
mometras, virš aukšto bildin- 
go, užregistravo 89 laipsnius, 
bet žemai, tarp bildingų, šilu
mos vietomis buvo ir iki 93! 
laipsnių.

šeštadienį jau iš ryto šilu
mos buvo arti 90 laipsnių.

šeštadienį šiluma buvo pa
siekus 92.2 laispmų. aukščiau
sio rekordo šiais metais.

Sekmadienį bildinguose jau
tėsi šilčiau. Įkaitę mūrai ir 
žemė sudarė įspūdį, būk karš
čiau. Tikrenybėje, oficialė 
temperatūra lauke buvo 88 ‘ 
laipsniai. Tarp bildingų, neofi-j 
cialiai termometrai, kai kur ro
dė ir iki 93 laipsnių.

Apie 1,250,000 žmonių jieš-1 
kojo vėsumos Coney Islande. ■ 
Apie tiek pat buvę Rocka- 
ways. Kiti rezortai taipgi turė
jo rekordinius skaičius lanky
tojų.

Pirmadienį šiluma tęsėsi, 
nors iš ryto pūtė gana vėsus, 
gaivinantis šiaurvakaris vėjas.!

MIRĖ
Caroline Norbutas mirė lie

pos 9 d., namuose. Buvo 52 
m. amžiaus. Gyveno po 182 
Stagg Walk, Brooklyne. Laido
tuvės įvyks liepos 13 d., šv. 
Jono kapinėse. Kūnas pašar
votas graboriaus J. Garšvos 
koplyčioje, 231 Bedford Ave.;

Velionė paliko nuliūdime du 
sūnus, Anthony ir Stanley. 
Taipgi 4 dukteris, Helen, da
rą, Matildą ir Anną.

Leo Manipas, 35 metų, jū
rininkas, peiliu nudūrė dvi mo
teris, o kitus du asmenis su
žeidė.

Tragedija įvyko sekmadie
nio vakarą, 126 Lexington 
Ave., Brooklyne.

Šeimoje buvęs barnis jau 
anksčiau. Vakare, susėdus prie 
stalo, Manipas panaujinęs gin
čių ir, įsikarščiavęs, šokęs su 
peiliu ant žmonos. Jam pasto
jus kelią žmonos sesuo, Mrs. 
Sylvia Manorial. Jis ją mirti
nai persmeigė peiliu. Po to jis 
persmeigęs žmoną. Bet ji visgi 
dar pajėgus iššokti pro langą 
ir, šaukdama pagalbos, nubėg
ti pas kaimynu. Taipgi mirti
nai persmeigta Mrs. Josephine 
Contafio, jo žmonos motina, o 
jos tėvas Michael sužeistas.

Kariškas Teismas 
Kuponų Sukčiams

Komandantas Laivyno 3-čio 
Distrikto William R. Munroe 
skelbia, jog kariškas teismas 
teis “mažą grupę” tarnautojų, 
sukčiavusių gazolinos kupo
nais. Teismas prasidėsiąs 17- 
tą šio mėnesio, Brooklyno Na
vy Yard’e.

Už išvogtus kuponus buvę 
galima pirkti apie 40,000 ga
lionų gazolinos.

Teamsters Unija pradėjo 
“Draftuokime Rooseveltą” va
jų. Lokalas 807 turi apie 10,- 
000 narių.

Kalbėdamas iš miestavos ra
dio stoties WNYC, majoras 
LaGuardia pereitą sekmadienį 
vėl gynė savo poziciją miesto 
subway klausimu.

Majoras nurodinėjo, jog 
mieste yra 1, 724,776 rendau- 
ninkai. Ant rendinių įplaukų 
uždėjus po 2 nuošimčius taksų 
išeitų po labai mažai mokėto
jams, o išrištų fėro problemą,! 
teigė majoras.

Kitos lėšos, sakė majoras, 
būtų sukeltos uždėjimu 1 nuo
šimčio ant palūkanų, gauna
mų už morgičius. Ir po 40 cen
tų per savaitę uždėtų ant mies
te dirbančių .užmiestiečių va
žinėtųjų.

Majoras tikrino, jog tas 
esąs vienatinis būdas išvengti 
kėlimo fėro iki 10 centų.

Pamesta 17 Mėnesių 
Mergytė

Pereitą sekmadienį nežino
ma moteriškė su maža mergy
te atėjus į tūlą Brooklyno ali
nę. Kiek pabuvojus, ji papra
šius kitos moters kūdikį palai
kyti valandžiukei. Bet kūdikio 
savininkė daugiau negrįžo. Pa
liktoji mergytė, apie 17 mėne
sių, patalpinta pamestinukų 
prieglaudoj. Ji gavus numerį 
1,001. Visas tūkstantis nepa
geidautų ar neišgalėtų auklėti 
vaikelių yra buvę tos įstaigos 
įnamiais.

Individuališkų karo bonų 
pardavimas tęsiamas toliau.

Susirinkimas įvyko liepos 6 
d., Laisvės svetainėje. Narių 
daug atėjo, bet daugelis iš jų 
užsimoka ir išeina, bijo šilu
mos. Tokiu būdu susirinkime 
veikliai dalyvavo mažas būre
lis. Užrašu raštininko J. Kovo 
nesirado susirinkime, tad lai
kinu sekretorium išrinktas M. 
Stakovas, kuopos vice-pirmi- 
ninkas. Valdybos raportas pri
imtas be diskusijų.

Kadangi šis susirinkimas 
buvo pusmetinis, J. Grubis iš
davė pusmetinį finansų rapor
tą. Knygų peržiūrėjimo komi
sija peržiūrėjo -knygas, surado 
geroj tvarkoj. Per praėjusius 
6 mėnesius įplaukų buvo $2,- 
662.79, išlaidų $2,573.98. Kuo
pos ižde yra $88.81. Komisijoj 
buvo A. Balčiūnas ir G. K.

Atstovų Raportai
Iniciatyva CIO Politinio Ko

miteto buvo sušaukta konfe
rencija birželio 10 d., viešbu
tyje Biltmore, New Yorko 
mieste. Delegatų dalyvavo apie 
300. Daugiausia iš CIO unijų : 
laikraštininkų, advokatų, dak
tarų, amatininkų ir šiaip pa
prastų darbininkų. Buvo pa
šalpos ir apdraudos, taipgi ap- 
švietos organizacijų. Lietuvių 
D a r b i n i n k ų Susivienijimo 
(LDS) ir Lietuvių Literatūros 
Draugijos pirmųjų kuopų da
lyvavo du delegatai.

Konferencijos tikslas buvo 
supažindinti su sumanytu bi- 
lium pagerinimui socialūs ap
draudos ir senatvėje pagelbos- 
pensijos. Tas bilius vadinamas 
Wagner - Murray - Dingell 
Bill. Jis pavaduotų dabartinį 
social security ir senatvės ap
draudos įstatymą.

Konferencijos priimtoj re
zoliucijoj pamatinis reikalavi
mas yra, kad socialio saugumo 
įstatymas ir vedimas turi būti 
Jungtinių Valstijų federalės 
vyriausybės žinioje, ne atski
rų valstijų. Turi būti įvesta 
National Social Insurance sis-

SUSIRINKIMAI
CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. mitingas įvyks tre
čiadienį, liepos 12 d., 7:30 v. v. Lie
tuvių Neprigulmingo Kliubo name, 
269 Front St. Visi nariai būkite lai
ku. — Valdyba. (160-162)

Miręs Ne Nuo Cibuko
Po medikališko egzaminie- 

riaus ištyrimo, paskelbta, jog 
Dominick Erricolo mirė ne nuo 
ausin įgrųsto pypkės cibuko, 
bet nuo širdies atakos. Tačiau, 
kas gi nesusijaudintų, pajutęs 
cibuką ne tarp lūpų, bet au
syje?

Erricolai ausin cibuką įsta
tė pinaklio lošį tėmijęs koks 
vyras, su kuriuo jie susiginčijo. 
Blogdarys dar nesuimtas. Trys 
lošusieji su Erricola pinaklį sa
kosi blogdario nepažįstą.

Po karui automobilių būsią 
tiek daug, kad jiems pastatyti 
vietų trūkumas būsianti svar
biausia problema New Yorko 
mieste.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

LIETUVIŠKAS KABARETAS
STANLEY MISIŪNAS

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti 1 mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergreen 4-8884

— T' Į ftMM- t.. Įllir ■ :

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IK ALINE) į 

Didelis pasirinkimas visokių I 
Vynų ir Degtines I

Kasdien Turime I
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ j

Juozas Zeidat ;
Savininkas j

411 Grand St. Brooklyn

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Ižbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

I
 BROOKLYN

Telephone: E Vergreen 8-9770

“štai kokiais aš noriu matyti juos,” 
pareiškė gen. MacArthur, kai jis pa
matė eiles japonų lavonų ant Admi
ralty Salų, šiame Kare — daugiausia 
lėšuojančiame, nuožmiausiame kare iš 
visų laikų, 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

ną atakos neužtenka. Taigi todėl da
bar eina Penktasis Karinių Bonų Va
jus, tai vajus, kuriam jūs esate rei
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 b o n ų pirkimą 
Penktosios Karinė Pasko
los.

Sadterffaaf/'- BUY MORE THAN BEFORE
Šio atsišaukimo vietą apmokėjo

JUOZAS ZAVECKAS

tema. Turi būti įsteigti valdiš
ki darbo gavimo biurai. Se
natvės pagelba - pensija turi 
būti mokama negalinčiam 
dirbti žmogui bile kada, ar jis 
būtų 30, 50 ar 65 metų. Socia- 
lė apdrauda tu-rėtų paliesti vi
sų kategorijų darbininkus ir 
visus socialio gyvenimo reika
lus paprastų darbininkų, karei
vių, amatninkų ir profesionalų.

Ateityje parašysiu daugiau 
apie tą bilių, ką mes turime 
daryti, kad tokis bilius taptų

^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: j 
į 1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

I įstatymu. Apie bilių susirinki
mui raportavo LDS 1-mos kuo-! 
pos delegatas G. K.

Kuopos Stovis: J. Grubis 
perstatė 4 naujus narius. Li
gonių yra 2. Eina prie susi- 
spendavimo 6. Gaila, kad žmo
nės nesirūpina savais reikalais. 
Suspenduotas negauna pašal
pos sirgdamas ir ištikus nelai- 
mei-mirčiai, negauna apdrau
dos. Tai pagalvokite, kokis 
skaudus nuostolis būtų. Mo
kėję per daug metų, patys pa- 
mestumėt progą turėti iš to 
naudą. Pasimokėkite tuojau.

) —M t O ■— 0 — O—M IJ Will (J I—< t> IIW t < AF. W. SHALINS
| (Shalinskas)

FUNERAL HOME
j 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

Finansų raštininko antrašas: 
J. Grubis, 64 Ten Eyck St., 
Brooklyn 6, N. Y.

Jurgis Kuraitis, Koresp.

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St.

Akis Ištiria 
GYDYTOJAI 

100 nuoš. unija šapoj 
Tclcf.: GR. 7-7553
, ( 2539 Woodward AvenueDETROITE: { 602 1Iofmann jjjdg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

t!

TAIPGI PUIKUS PASIRINKIMAS DOVANŲ: 
Dirmavončm ★ 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.




