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RAUDON. ARMIJA SULAUŽĖ NACIU LINIJAS TIES LVOVU 
SOVIETŲ KARIUOMENE ĮSIVĖRĖ į MARIJAMPOLĘ

Amerikiečiai Laimėjo 3-čią 
Didžiausią [talijos Uostą;

8-o į i Armija Užėmė An eo ną

Sovietai Nutrenkė Nacius virš 30 Mylių 
Atgal, Lvovo Srityj; Prisiartino prie

Brest-Litovsko; Nuėjo 20 Mylių Latvijoj

Daug kas pasikeitė nuo 1911 
metų. Kai kam užėjo didelio 
liūdesio dienos.

Kai 1941 metais vokiškieji 
plėšikai užpuolė ir pavergė 
Lietuvą, Vienybė išėjo specia- 
le laida su milžinišku antgal- 
viu : “Lietuva vėl nepriklauso
ma.”

O dabar, kai Lietuva baigia
ma išlaisvinti iš nacių vergijos, 
Tysliavos žmonelė V. Tyslia- 
vienė šaukia:

“Neužilgo Lietuva... vėl 
bus sovietų okupuota. Iš naujo 
prasidės masinės žudynės. . . 
Prieš mus stovi didesnė pro
blema, negu Lietuvos nepri
klausomybė. Mums tenka gi
liai susirūpinti su Lietuvos j 
žmonių ir tautos gyvybės klau-1 
simu...” (V., liepos 11 d.)

Tai bjauri, veidmaininga ir' 
melaginga hitlerinė rauda.

—
1941 metais, Chicagos Nau

jienų priedas Jaunimas šaukė: 
“Trys valio už Hitlerį ir jo 
legijonus.”

Šiandien, kai Lietuva laisvi- j 
narna iš nacių vergijos, Nau-į 
jienos sako:

“Pabalčio karštai prašo pa- 
gelbos.” Girdi, “visi tie, kurie 
pažįsta Staliną, bijo sovietų 
armijos artėjimo, ją skaito di
džiausiu pavojum.” (N., liepos 
17 d.).

Dabar persikelkime į Mask
vą. Tai buvo liepos 17 d. Ten 
įvyko didelis maršas. Maršavo 
57,000 vokiečių, karo belais
vių. Jie buvo varomi per mies
tą į stotį.

Tai “viršžmogiai.” Juos Hit
leris atsiuntė užkariauti di
džiąją žemę ir padaryti neiš
matuojamą vokiečiams erdvę.

Dabar jie nusiminę ir nuliū
dę. Sako, kai pasigirdo armotų 
šūviai, praneša žinią, kad 
Raudonoji Armija paėmė Gar
diną, daugelis fricų užsikišo 
pirštais ausis. Baisu klausy
tis. . .

Tolygus nusiminimas, kaip 
pas Grigaitį ir Tysliavą.

Laisvėj tilps laiškas iš Nor
mandijos. Jį atrašė Tony Kuz
mickas, veikėjo Stasio Kuzmic
ko brolis. Laiškas nepaprastai 
įdomus.

Tame laiške, tarp kitko, ir
gi minimi nelaisvėn paimti fri- 
cai. Net baisu esą į juos pa
žiūrėti: suvargę, nuskurę, su
dribę. Vienas amerikoniškas 
saldotas, girdi, varo didžiausį 
fricų pulką!

Tai tokie Hitlerio legijonai 
1944 metais, kuriems 1941 me
tais Chicagos menševikų šta
bas šaukė “Three cheers!”

Argi nėra ko nuliūsti ir nu- ‘ 
siminti ? Yra ko. Tiesiog bai
su.. .

O kad fricai tokiais pavir
to, tai, žinoma, nemaža kaltė 
puola ant Raudonosios Armi
jos ir ant Stalino. Argi dyvai, 
tad, kad jie tą armiją skaito 
“didžiausiu pavojum”? Nėra 
jokių dyvų.

Nėra jokių dyvų taipgi, jei
gu Grigaitis ir jo kolegos tą 
pačią armiją, “skaito didžiau
siu pavojum.”

To pavojaus nei jis, nei jo 
kolegos negalėjo numatyti! 
1941 metais. Tada viskas at-! 
rodė kitaip. Tada Grigaitis sa
kė: Hitlerio armija pereis per 
Raudonąją Armiją kaip aštrus 
peilis per minkštą sūrį!

Bet užteks tų nemalonių pri- 
(Tąsa 5-me pusi.) i

Roma, liep. 19. — Jungti
nių Valstijų kariuomenė va
kariniame Italijos šone užė
mė Livorno (Leghorn) uos
tamiestį, trečią didžiausią 
Italijos uostą.

Amerikos kovūnai, vado
vaujami generolo M. dar
ko, jau pramaršavo pro Li
vorno į šiaurius linkui Pi-! 
sos miesto, geležinkelių ma
zgo ir svarbaus pramonės 
centro. Tą miestą amerikie
čiams pasiekti telieka kele
tas mylių.

Sumušti Bvorno priemie-

Anglai Suardė 
Nacių Linijų 

Ties Caen
Franci j a, liep. 119. — Ang

lai rytiniame Franci jos 
fronto gale suardė vokiečių 
apsigynimo linijas j pietus 
nuo Caen miesto ir įsiveržė 
į Cagny miestelį.

Gen. Montgomery, anglų- 
amerikiečių komandierius, 
pranešė, kad nuo įsiveržimo 
dienos iki šiol talkininkai 
šiaurinėj Francijoj užmušė 
16,000 nacių, suėmė 60,000 
ir sužeidė 80,000. O talki
ninkų nuostoliai buvo paly
ginamai maži.

Piliečiai Pasipiktinę Ita
lų Belaisvių Skandalais 

Bayonne, N. J.
Bayonne, N. J. — Čonai- 

tiniai gyventojai verda pyk
čiu, kad italams belaisviam, 
buvusiems Mussolinio karei
viams, leidžiama taip man- 
drauti ir sauvaliauti. Tėvai 
nužiūri, kad tie italai darko 
jų dukteris. Bayonnės mies
to vyriausybė kreipėsi į vie
tinius karinius amerikiečių 
viršininkus ir reikalavo su
valdyt perdaug sportaujan- 
čius belaisvius.

Bayonnės apylinkėj, Port 
Johnson’e yra laikoma apie 
700 tų buvusių fašistų ka
reivių. Jie yra paskirti kai
po pagalbiniai patarnauto
jai kariniams amerikiečių 
reikalams.

Bet šie belaisviai vieni 
po miestą bastosi, apsikabi
nę jaunas mergaites per lie
menį arba, sulindę į stovin
čius kariuomenės karus, ro- 
mansuoja su jomis iki vėlu
mos ir viešai didžiuojasi 
kaip specialistai merginin
kai.

sčių kalnuose, naciai ištrau
kė savo kariuomenę iš Li
vorno ir nesigynė pačiame 
mieste. Pirm pasitraukiant, 
jie sunaikino prieplaukų pa
status ir kitus įrengimus, 
kiek paspėjo.

Rytiniame Italijos pajū
ryje Aštuntosios anglų ar
mijos kariai, anglai ir len
kai, paėmė Ancona uosta
miestį; suėmė 2,000 vokie
čių kareivių ir oficierių ir 
pagrobė daug priešų ginklų 

i ir kitų reikmenų.

Amerikos Kovū
nai Atėmė St. 
Lo Francijoj

Franci j a, liep. 19. —Ame
rikos kariuomenė atėmė iš 
vokiečių St. Lo miestą, plen
tų stebulę ir geležinkelių 
centrą, vakariniame Fran- 
cijos fronto gale; sunaikino 
priešų likučius St. Lo apy
linkėje ir perkirto plentą iš 
St. Lo į Periers, vieškelių ir 
geležinkelio mazgą.

Smūgiai Suomiams ir 
Hitlerininkams

Maskva. — Sovietų ka
riuomenė iš laivų išsikėlė į 
Vuoratsunsaąri salą, šiaur
vakarinėje Ladogos ežero 
dalyje, supliekė suomius ir 
užėmė tą salą. Sovietinių 
laivų artilerija nuskandino 
4 suomių sargybos laivukus.

Raudonieji lakūnai oro 
torpedomis sunaikino Balti
jos Jūroje vokiečių trans
porto laivą 10,000 tonų.

ĮSIVERŽĖ Į BREST- 
LITOVSKĄ!

London, liep. 19. — žinios 
iš Sovietų fronto teigia, kad 
Raudonoji Armija jau įsi
veržė į priemiesčius Brest- 
Litovsko, kuris laikomas 
vartais į Varšavą.

Amerikos lakūnai pleški
no japonus Guame.

Darbininkų Vadai ir Pažangūs Demokratai Remia Wallace
Chicago, liep. 19. — Lau

kiama atvykstant Jungtinių 
Valstijų vice-prezid. Henry 
Wallace’o į nacionalį demo
kratų partijos suvažiavimą. 
Wallace darbuosis, kad su
važiavimas jį vėl nominuotų 
į vice-prezidentus, kaip kad 
linki ir prez. Rooseveltas.

Lietuvoj Atva
duota dar Virš 

20 Vietovių
Washington. — Maskvos

radijas pranešė, jog Sovie
tų kariuomenė į šiaurius ir 
pietus nuo’ Alytaus miesto 
tebeplatina savo papėdes 
vakarinėse Nemuno pakran
tėse ir atėmė iš vokiečių dar 
kelias gyvenamąsias vietas.

Pirmesnis Sovietų prane
šimas sakė, jog Raudonoji 
Armija atmušė skaitlingas 
nacių kontr-atakas vakari
niame Nemuno šone; atva
davo dar 20 gyvenamųjų 
vietų, tik vienoje šio fronto 
dalyje užmušė 800 hitleri
ninkų ir sudegino bei iš vei
kimo išmušė 9 priešų tan
kus ir motorines kanuoles, 
panašias į tankus.

Raudonarmiečiai Puola 
Nacius Marijampolėje, 
25 Mylios nuo Prūsų
Berlyno radijas pranešė, 

kad Sovietų kariuomenė į- 
siveržė į Marijampolę, Su
valkijos apskričio miestą, 25 
mylios nuo Rytų Prūsijos ir 
23 mylios nuo Kauno. Eina 
mūšiai Marijampolės gatvė
se.

(Galima įžiūrėt, kad nuo 
Marijampolės Raudon. Ar
mija maršuos perkirst arti
mąjį geležinkelį, vedantį iš 
Kauno į Gumbinę ir Kara
liaučių. Tuomet vokiečiams 
neliktų jokio geležinkelio 
pasitraukt iš Kauno, nes jau 
pirm kelių dienų buvo pra
nešta, kad Sovietai perkirto 
naciam kitą geležinkelį, į 
šiaurių rytus nuo Kauno.)

Per 90 Dieną Pasirodys, kas 
Laimėjo Karą, Sako Naciai
London.— Naciai per Pa

ryžiaus radiją sakė:
“Trumpiau kaip per 3 mė

nesius mes jau žinosime, ar 
talkininkai karą laimėjo ar 
prakišo. Sovietiniame fron
te dabar griežtai sprendžia
mas pats gyvybės ar mirties 
klausimas. Vakarų frontan 
talkininkai permetė į mūšį 
visas jėgas, kiek tik jie pa
jėgė suburti, ir bus karčių 
mūšių.”

CIO darbo unijų genera- 
lis pirmininkas Philip Mur
ray karštai ragina nomi- 
nuot Wallace’ą į vice-prezi- 
dentus. Jis pareiškė: “Dar
bininkai ir eiliniai ameri
kiečiai abelnai stoja už Wal
lace.”

CIO Politinio Veikimo

t

£

London, liep. 19. <— Pir
moji Ukrainos armija, ko
manduojama maršalo Kone- 
vo, nubloškė vokiečius iki 
31-nos mylios atgal linkui 
pietin. Lenkijos visame 124- 
rių mylių ilgio fronte ir už
ėmė pozicijas už 20 myl. nuo 
Lvovo, nacių tvirtumos Va
karinėje Ukrainoje. — Lvo
vas yra nepaprastai svarbus 
9 geležinkelių centras. Per 
jį eina geležinkeliai į Ru
muniją, Varšavą, Krakovą 
ir kitus miestus Lenkijoj ir 
vidurinėj Europoj.

Sovietai Nušlavė bei Suėmė 
Tūkstančius Nacių; Sunaikino 
Ir Pagrobė Daugybę Jų Ginklų
Washington. — Iš Mask

vos oficialiai pranešta se
kamos žinios apie naujuo
sius vokiečių nuostolius so
vietiniame fronte:

Raudonoji Armija, atim
dama iš nacių Sebež miestą 
ir geležinkelio stotį į rytus 
nuo Latvijos, paėmė nelais
vėn virš 2,000 vokiečių ir 
pagrobė daug karinių reik
menų.

Į vakarus nuo Volkovys- 
ko sovietiniai kariai, atva
duodami Svisloč miestą, už
mušė daugiau kaip 1,000 
priešų kareivių ir oficierių, 
pagrobė 11 kanuolių, 48 kul
kosvaidžius ir kiekius kitų 
įrengimų.

Opočkos srityje, linkui 
Latvijos, per dieną buvo nu
šluota virš 3,500 vokiečių ir 
dar daug suimta. Į šiaurva
karius nuo Drissos miesto 
tapo visiškai sunaikintas 
batalionas nacių.

Brest-Litovsko ruože per 
dieną užmušta virš 2,000 vo
kiečių kareivių ir oficierių,

Brest-Litovsko Partizanai
Maskva. — Partizanai 

Brest - Litovsko srityje per 
mėnesį susprogdino daugiau 
kaip 50 vokiečių karinių 
traukinių ir sunaikino šim
tus vagonų su ginklais, a- 
municija ir pačiais naciais.

Komiteto pirmininkas, Sid
ney Hillman užreiškė: “Mū
sų pasirinkimas yra tiktai 
Wallace, ir niekas kitas.”

72 Pennsylvanijos dele
gatai ir 52 Californijos de
legatai pasisakė už Wal- 
lace’ą. Kiti pažangūs demok
ratai, viso virš 300 delega-

Toliau į šiaurius Sovietų 
kariuomenė dasigrūmė iki 
ketverto mylių nuo kitos vo
kiečių tvirtumos, Brest - Li
tovsko, šešių geležinkelių 
mazgo, ir pasiekė punktus 
už 29 mylių nuo Bielostoko 
miesto, penkių geležinkelių 
centro, paversto į stiprią 
hitlerininkų tvirtumą.

Per Latviją Raudonoji 
Armija numaršavo jau 20 
mylių pirmyn ir pailgino 
savo ofensyvo frontą prieš 
vokiečius Latvijoj iki 60 
mylių.

pagrobta daug karinių reik
menų ir suimta didelis skai
čius priešų.

Raudonieji lakūnai Lvovo 
fronte sunaikino bei sunkiai 
sužalojo šimtus vokiečių 
tankų ir daugiau kaip 700 
jų trokų ir automobilių; nu
tildė virš 100 priešų kanuo- 
liu ir nušovė 128 nacių lėk
tuvus.

Galinga Oro Bombų 
Audra Vokietijai

London, liep. 19. — Tre
čiadienį 2,500 Amerikos 
bombanešių ir lengvųjų lėk
tuvų bombardavo ir apšau
dė fabrikus ir kitus taiki
nius Muniche, Šveinfurte ir 
kituose Vokietijos miestuo
se. Jie taipgi pleškino kari
nius nacių punktus Franci
joj-

Į EITKŪNUS
Maskva.—Associated Press 

įžiūri, kad Raudon. Armija 
iš Kauno fronto trauks į 
Eitkūnus, pasieninį Prūsų 
miestelį, geležinkelių cent
rą.

Talkininkų parašiutistai 
užėmė 60 mylių plotą į 
šiaurius nuo Paryžiaus.

tų, taipgi remia Wallace’ą. 
Jo reikalauja ir negrai.

Bet atžagareiviai iš pieti
nių valstijų stengiasi įpiršt 
nepažangųjį senatorių Byr
nes kaip kandidatą į vice
prezidentus.

Gręsia Vokiečiams Replės
Per tris dienas Sovietai 

Lvovo fronte atėmė iš prie
šų virš 600 miestų, geležin
kelių stočių ir kitų gyvena
mųjų vietų. Raudonosios 
Armijos paimtas Kamenkos 
miestas ir geležinkelio sto
tis yra už 20 mylių į šiau
rius nuo Lvovo ir už 9 my
liu nuo Varšavon einančio 
geležinkelio.

Sovietiniai kovūnai perėjo 
per Vakarinio Bugo upę ir 
užėmė Krasnoje miestą su 
geležinkelių mazgu, 25 my
lios į rytus nuo Lvovo. Kiti 
Raudon. Armijos kariai pa
ėmė Skomorochi miestą ir 
geležinkelio stotį prie Bugo 
upės, 35 mylios į šiaurius 
nuo Lvovo. Čia jie pasiekė 
tą liniją, per kurią hitleri
ninkai pirm trejų metų ir 
26-šių dienų įsiverežė į So
vietų Sąjungą.

Iš dabar laimėtų pozicijų 
Sovietai riečia apsupimo 
lanką prieš vokiečius Lvo
ve.

Raudonosios Armijos ko
vūnai visų pirma šturmu 
atėmė iš nacių Brody tvir
tumą, į rytus nuo Lvovo; 
sutriuškino pirmąją priešų 
apsigynimo liniją ir prakir
to antrą jų tvirtovišk. ruož
tą, vadinamąją “Kunigaik
ščio Eugenijaus” liniją.

(Tąsa 5-me pusi.)

Lenkų Ponai “Linksta” 
Tartis su Sov.; Savinasi

Partizanų Žygius
London. — Pranešama, 

kad londoniškė lenkų “val
džia” labiau linksta, girdi, į 
“draugiškas” derybas su So
vietais. Prie to ją verčia 
nauji didingi Raudonosios 
Armijos laimėjimai linkui 

s Lenkijos.
Emigraciniai lenkų valdi

ninkai Londone vėl giriasi, 
būk “slaptoji lenkų armija” 
Vilniaus apygardoj padėjusi 
Sovietams sumušti vokie
čius. Jie pasakoja, būk ta 
(nebuvėlė) lenkų kariuome
nė esanti londoniškės val
džios komandoje.

Tikrumoje tai sovietiniai 
partizanai, lietuviai, balta
rusiai ir kiti Vilnijos gyven
tojai, pagelbėjo ten Raudo
najai Armijai mušti prie
šus, o lenkų ponai Londone 
savinasi partizanų nuopel
nus. Tai jau ne pirmą kartą 
jie kaišosi svetimomis 
plunksnomis.



XV’"‘««Wr

y »w w"Rw«'( ..i įį ui

Ketvirtadienis, Liepos 20, 1944AhtraaPuslap is................  . , Laisve—Liberty, Lithuania^ Daily*
....     — — ' *" » —!___ , , , •■.■'.• ~ -- ------- --------------- ■—-■■ | | . ■■■ ■ ■■ ■   - I ■—

LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc.
Every day except Sundays and Holidays 

Established April 5, 1911
427 LORIMER ST., BROOKLYN 6, NEW YORK

Tel. STagtf 2-8878

President Jos. Weiss
Secretary Treasurer D. M. Sholl 
Editor Roy Mizara

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ...................... $6.50
United States, six months ..................  $3.50
Brooklyn, N. Y., per year .................... $7.00
Brooklyn, N. Y., six months ..............  $3.75
Foreign countries, per year ................  $8.00
Canada and Brazil, per year ..............  $7.00
Canada and Brazil, six months ........... $3.75

būk mes esame aukštesni už lietuvius, 
ukrainiečius ir bielorusus, yra klaidin
ga.”

Gerai, kad yra lenkų, kurie tą supran
ta. Ponai Mikolajczikai, pasirodo, dar vis 
yra tos nuomonės, būk lenkai esą aukš
tesni už lietuvius, būk lietuviai esą cha
mai, mužikai, neturį teisės valdyti Vil
nių.

Juo greičiau ponai tos nuomonės atsi
kratys, tuo bus sveikiau Lenkijai, jiems 
patiems ir Lenkijos kaimynams, kuriuos 
sudaro lietuviai, ukrainiečiai, bielorusai, 
čechoslovakai.

Vilnių, ponai, pamirškite!

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

Act of March 3, 1879.

Amerikos Žmonės Nori, Kad 
Wallace Būtų Nominuotas.

Vis daugiau ir daugiau kyla balsų, rei
kalaujančių, kad Henry A. Wallace būtų 
renominuotas kandidatu vice-prezidento 
vietai.

Tie balsai dar labiau padidėjo po to, 
kai buvo paskelbtas prezidento Roosevel- 
to laiškas, kuriame jis pasisako už Wal
lace nominavimą.

Vice-prezidentas Wallace yra ne tik 
geras asmeninis prezidento Roosevelto 
draugas, — jis yra uolus prezidento po
litikos pravedėjus gyveniman; jis yra 
darbštus, ir pasirįžęs kovoti už prezi
dento Roosevelto programa, tautine ir 
tarptautine plotme.

Taigi, jeigu demokratų partijos suva
žiavimas nominuos (o dėl to nelieka jo
kių abejojimų) prezid. Roosevelta ketvir
tajam terminui prezidento vietai, tai jis, 
suvažiavimas, turėtų nominuoti ir vice
prezidentą Henry A. Wallace antrajam 
terminui vice-prezidento vietai.

To nori, to didžiai pageidauja plačio
sios Amerikos žmonių masės. Su jomis 
demokratų partija privalo skaitytis, jei 
ji nenori nutraukti ryšių su masėmis.

Ponai Lenkai ir Vėl Išsišoko.
Žymusis žurnalistas Ralph Parker, ku

ris jau kelinti metai gyvena Maskvoje ir 
rašinėja Amerikos spaudai, šiomis dieno
mis parašė įdomią korespondenciją dien- 
račiui PM (liepos 18 d.) apie Vilnių. 
“Jeigu norima išvengti praeities klaidų, 
tai Vilnius niekad neturi būti lenkų ran
kose”, skamba korespondencijos antraš
tė.

Mr. Parker žymi, jog lenkų valdžia 
Londone ir vėl neapgalvotai išsišoko, kai 
josios premjeras Mikolajezikas prieš ke
letą dieni] pasakė, būk Vilnius priklau
sąs Lenkijai, nes jis esąs lenkų miestas. 
Šis Mikolajcziko pasisakymas papylė 
Maskvoje juo abejonių ir dar sykį pa
tvirtino tą nuomonę, kad tie ponai nieko 
nepamiršo ir nieko neišmoko.

Atžymėjęs kai kuriuos istorinius apie 
Vilnių faktus, Mr. Parker nurodo, kad 
Vilnius istoriniai ir geografiniai priklau
so Lietuvai ir kad tą tiesą vsuomet pri
pažino Tarybų Sąjungos vyriausybė.

“Jei norima rytinės Europos žaizdas 
visiems laikams užgydyti,” rašo Mr. Par
ker, ‘tai Vilnius, einant prityrimais, įgy
tais per praeitus 20 metų, niekad nepri
valo priklausyti Lenkijai.”

Šitaip mano Mr*. Parker ir kiti žurna
listai, laikraštininkai ir visuomenininkai, 
žiūrį į dalykus plačiau. Vienas lenkas vi
suomenininkas, su kuriuo p. Parker kal
bėjosi, jam šitaip pasakė:

“Mes, lenkai, privalome išsidirbti savo 
ateičiai naują sistemą. Toji nuomone,

“Rąudonoji Armija Artėja Prie 
Lietuvos...”

Lietuviškieji laikraščiai, leidžiami kur 
nors Tarybų Sąjungoje, nuolat ir nuolat 
primena Lietuvos žmonėms: “Raudonoji 
Armija artėja prie Lietuvos...” Ir šitokis 
pasakymas, be abejo, labai daug reiškė 
tiems Lietuvos patrijotams, kurie pasi- 
rįžusiai kovojo prieš hitlerinius okupan
tus. Ir kai tie suraminimai Lietuvos žmo
nėms buvo teikiami, Raudonoji Armija, 
palyginti, dar buvo toli nuo Lietuvos sie
nos, tačiau buvo jaučiama, buvo žinoma, 
jog, kuomet toji armija pasijudins, ji per 
trumpą laiką bus Vilniuje!

Štai, mes turime po ranka laikraštį 
“Už Tarybų Lietuvą” (išleistas š. m. 
sausio mėnesį), kuris, matyt, buvo pla
tinamas okupuotoje Lietuvoje. Laikraš
čio įvedamajame skaitome:

“1943 metais ir mūsų tėvynėje Lietu
voje žymiai išsiplėtė partizaninė išsiva
davimo kova. Po visą mūsų kraštą eina 
garsas apie “Žalgirio”, ’’Vilniaus,” ”Už 
Tėvynės” ir kitų partizaninių būrių žy
gius, kuriais vokiečiams suduota nema
ža rimtų smūgių. Nežiūrint okupantų 
teroro ir siautėjimo, diena po dienos 
auga lietuvių patriotų partizanų eilės.

“Vokiečiai žino, kad suskaitytos jų 
viešpatavimo dienos Lietuvoje. Galvoda
mi trauktis, jie jau ruošiasi galutinai 
nusiaubti mūsų kraštą ir visus jo-turtus 
išvežti į savo grobuoniškąjį faterlandą.

“Bijodami vis beaugančio partizaninio 
judėjimo, hitlerininkai bei jų tarnai 
kubiliūnininkai ėmė steigti niekšingas iš
davikų gaujas, pavadindami jas “vietos 
savisaugos būriais” ir ’’atskirais kariuo
menės daliniais.” Šių gėdingų išgamų bū
riai steigiami kovai prieš mūsų patriotus 
—partizanus. Mūsų tautos, visų dorų lie
tuvių atsakymas į šias priešo klastas te
gali ir teturi būti vienas: nė vienas lietu
vis neis į hitlerinių žvalgybininkų eiles.

‘Atsakydami į šias okupantų klastas, 
lietuviai privalo dar plačiau remti ir pri
sidėti prie patriotinės partizaninės kovos 
Lietuvoje.

“Lietuviai! Raudonoji Armija artėja 
prie Lietuvos. Hitlerininkai bei jų lietu
viški pakalikai nori jus apgauti. Nesi
duokite apmulkinami. Lietuvių partizanų 
kova yra mūsų tautos patriotų kova. Juo 
aktingiau jūs talkininkausite partiza
nams, juo mažiau žalos padarys Lietuvai 
hitleriniai okupantai.

“Visais būdais teikite pagalbą parti
zanams, kovojantiems prieš hitlerinį jun
gą. Patys dar plačiau įsijunkite į aktyvią 
antihitlerinę kovą. Steikite partizanų 
grupes, užpuldinėkite ir naikinkite vokie
čius. Demaskuokite melus bei provokaci
ją, kurią skleidžia vokiečiai ir jų lietu
viški samdiniai. Dar nevėlu. Kiekvienas 
priešui tarnaująs lietuvis dar gali ir turi 
susiprasti, turi prisidėti prie antihitleri
nės lietuvių tautos kovos.”

Lietuviai —leitenantas Vitalskas ir kovūnas Gurgolis nu
stato minosvaidžio ugnį i vokiečių pozicijas. Dabar jie ko
voja už Lietuvos išlaisvinimą.LIETUVOS IŠLAISVINIMO VALANDAJAU IŠMUŠĖ

Atsiminimai Apie Velionį 
Mano Dėdę, J. Ramanauską **

Sovietų Raudonosios Armijos pėstininkai atakuoja naciu pozicijas. Šitie kovūnai 
yra generolo Rokossovskio komandoje.

Liepos 10 dienos “Prav- 
doje” rašo A. Sniečkus, Lie
tuvos Komunistų Partijos 
Centralinio Komiteto sekre
torius:

“Savo triumfai iškame žy
gyje į vakarus Raudonoji 
Armija jau išlaisvino dalį 
Tarybinės Lietuvos. Ji triu
škina vokiškuosius įsiveržė
lius Lietuvos sostinėje Vil
niuje (Vilnius jau išlaisvin
tas.— Red.).

“Kaip nepamirštamais 
1940 metais Lietuvos žmo
nės vėl gyvena istorinį lai
kotarpį. Tarybinė vėliava, 
žmonių laisvės ir džiaugsmo 
simbolis, vėl plevėsuoja ant 
Lietuvos žemės. Raudonoji 
Armija nesulaikomai žy
giuoja pirmyn ir nebetoli ta 
diena, kada Lietuva vėl su
grįš prie tarybinės tautų 
šeimos krutinės. Visų lietu
vių širdys plaka daug smar
kiau. O tie, kurie prieš tris 
metus naikino Tarybinę 
Lietuvą ir pavergė jos žmo
nes, žudė šauniausius jų at
stovus, dabar persigandę.

“Pradžioje karo, kai vo
kiečiai įsiveržė Lietuvon, jie 
didžiavosi, kad jie Lietuvą 
padarysią vokiška provinci
ja. Lietuvos ekonomija bu
vo besąlyginiai pavesta Hit
lerio karinės mašinos tar
nybai. Vokiečiai norėjo pa
versti lietuvius kanuolių pa
šaru, arba darbo gyvuliais 
ir sunaikinti tuos, kurie 
jiems nepasiduos. Bet jie 
apsiriko. Šiandien ne tik 
Raudonoji Armija naikina 
vokiečius įsiveržėlius, bet 
ant visados sunaikina jų 
planus apkolonizuoti ir su
naikinti kraštą.

“Per su virš tris metus 
lietuviai nešė nacių vergiją. 
Karo frontas buvo už kelių 
šimtų kilometrų. Lietuva 
tapo tolimu vokiečių užnu
gariu. Vokiečiai manė ga
lėsią sutriuškinti beginklių 
Lietuvos žmonių pasiprieši
nimą — tų žmonių, kurie 
teišbuvo tarybinės tautų 
šeimos nariais tiktai vienus 
metus. Vokiečiai daug ant 
to vilties dėjo. Bet ir vėl 
jie skaudžiai apsiriko. Ne 
tik pasipriešinimas vokie
čiams buvo visuotinas, bet 
jis kasdien stiprėjo. Įsiver
žėliai nuo pažadų ir apga
vysčių perėjo prie bruta
laus teroro prieš Lietuvos 
žmones. Bet nepaisant

^žiauriausio teroro, ūkinin
kai atsisakė pildyti oku
pantų įsakymus ir pristati
nėti jiems žemės ūkio pro
duktus. Vienam vokiečių 
laikraštyje buvo rašyta: 
‘Labai laikas padaryti galą 
tokiai padėčiai, kur Lietu
vos ūkininkas pamatęs vo
kietį viršylą pasiima su sa
vimi karvę ir bėga į mišką 
pasislėpt.’ Bet Lietuvos val
stietis pasiėmė su savimi ne 
tik karvę, bet ir šautuvą...

“Neigi vokiečiai galėjo 
pilnai pasiimti Lietuvos pra
monę. Nežiūrint okupantų 
režimo įvestų bausmių, Lie
tuvos darbininkai nesiliovė 
priešintis ir sumažino įmo
nių darbingumą. Jie dirbo 
neapsakomai lėtai ir išleis
davo nepaprastai aukštą 
nuošimtį sugadintų produk
tų. Pasyvus pasipriešinimas 
ir sabotažas buvo Lietuvos 
darbininkų atsakymas nacių 
tironijai.

“Lietuvos inteligentija 
taipgi stojo bendroj on 
žmonių kovon prieš oku
pantus. 1943 metų pavasarį 
didelis skaičius mokslininku 
ir menininkų buvo sumesta 
į kalėjimus. Tą patį pavasa
rį bausmės buvo padidintos 
keleriopai ir daugybė inte
lektualų buvo pasiųsta į 
koncentracijos stovyklą.”

Čia Sniečkus nurodo, kad 
net trimis atvejais vo
kiečiai bandė pravesti Lie
tuvoje mill tarinę mobiliza
ciją, bet visos jų pastangos 
biivo bergždžios. Pagaliau 
vokiečiai pastatė gen. Ple
chavičių suorganizuoti “rin
ktinę” prieš partizanų ju
dėjimą. “Ir nors Plechavi
čius suorganizavo savo bū
rius,” sako Sniečkus, “iš to
kių, kurie jam atrodė pilnai 
pasitikimais, bet ir jie su
kilo prieš vokiečius. Vokie
čiai buvo priversti Plechavi
čiaus batalijomis nuginkluo
ti. Ir taip baigėsi trečioji 
mobilizacija.

“Prieš deportavimą civi
linių žmonių Vokietijon pa
kilo audringi protestai neį
vyko prieš okupantus de
monstracijos Kaune, Šiau
liuose, Marijampolėje ir ki
tuose miestuose. Tūkstan
čiai žmonių bėgo nuo areštų 
ir stojo į partizanų eiles.

“Okupantai bandė žmonių 
pasipriešinimą nuslopinti 

(Tąsa 3-me pusi.)

Tai buvo liepos 12 d., 11911 
metais, kai aš atvykau į šią 
šalį pas dėdę Vincą Rama
nauską, kuris pasikvietė 
mane į šią šalį, užmokėda
mas visas kelionės išlaidas.

Pottsvillės mažutėj stotyj 
su lietuvišku krepšiu (mai
šu) rankoje laukiau dėdės 
Vinco mane sutikti, bet jam 
tą dieną dirbant, dėdė Juo
zas sutiko. Su juo pirmą 
kartą asmeniškai ir susipa
žinau (nes abudu Rama
nauskai išvyko iš Lietuvos 
dar man negimusiai). Tai 
buvo viena iš linksmiausių 
valandų mano gyvenime...

Ma viena liūdniausių die
nų buvo, kuomet gegužės 
22 d., 1944, po ilgos ir var
gingos kelionės iš Michiga- 
no valstijos, palikus svarbų 
karo darbą, nusiskubinau į 
Minersville, Pa., atiduoti 
paskutinę pagarbą neužmir
štamam dėdei Juozui.

Jam esant grabe, palie
čiau jo šaltą ranką ir ta
riau savo mintyje: “Juozai, 
palikau tau daug skolinga 
idėjos darbais, kuriuos tu 
dirbai. Tavo mirtis tesuža- 
dina mano jėgas ir energi
ją mesti tingėjimą ir grieb
tis už darbo, kurį tu palikai 
kovoje už teisybę ir prieš 
išnaudojimą.”

Man augant tarp pulko 
sesučių ir broliukų, mes 
Juozą žinojome iš jo darbų; 
taipgi Lapankos ir Išlan- 
džių sodžiai ir visa mūsų 
apylinkė Juozo vardą žino
jo. Caro laikais, kuomet lie
tuviškos literatūros buvo 
sunku gauti, Juozas siunti
nėjo mano'tėvui įvairiausios 
literatūros, kurią mano tė
vas dalinosi su kaimynais ir 
pažįstamais. Jis prisiuntė 
mums didelę dainų knygą, 
iš kurios visa mūsų apy
linkė sėmė lietuviškas dai
nas ir dainavome visi kar
tu. Jis su Vincu nepamir
šo savo tėvų ir mūsų — da
linosi savo mažais uždar
biais su jų seneliais ir mu
mis, rašė mums, kad tai bū
tų didelis pažeminimas jei 
jų seneliai elgetautų.

Su kiekviena metine 
švente Juozas aplankė mus 
su literatūra ir pinigais.

Kadangi mano tėvas mo
kėjo rašyti, tai pas mus su
eidavo visos apylinkės mo
tinos, kad mano tėvas per
skaitytų joms laikus nuo jų 
vaikų iš Amerikos. Jis rašė 
ir skaitė joms, o mes, maži 
vaikai, tupėdami ant pe
čiaus (priepečkio) klausė
mės jų turinio, kuriuose 
mažai kas buvo pasakyta 
išskyrus: ’’žengdamas per 
slankstį, tariu tegul bus pa
garbintas Jėzus Kristus, tu
riu nodieją, kad atsakysite 
ant amžių amžinųjų amen.” 
Paskiau sekdavo padavimai 
baltų rankelių, į baltas ran- 
kelęs bučiavimai, ir t.t.

Bet Juozo laiškai buvo 
skirtingi, nušviečianti tikrą 
lietuvių išeivijos būvį: kad 
Amerikoj aukso kalnų nėra, 
o tik anglių kalnai riogso, 
iš po kurių jis anglis kasa 
ir nuo kurių jo rankos pūs
lėtos ir pajuodę.

Nors Juozo metai daugė
jo ir jėgos mažėjo, bet min
tyse buvo visuomet jaunas, 
kaip visuomeniniame, taip 
ir asmeniniame darbe, tai- ' 
kėši prie jaunųjų minčių ir 
dalinosi su jais savo minti-’ 
mis. Po pirmojo karo jis ne-1 
siliovė susirašinėjęs su ma
no jaunesnėm sesutėm Lie
tuvoje, aiškindamas joms 
klasių skirtumus tarpe dar-; 
bininkų ir išnaudotojų ir jų i 
kovas, kvietė jas prie mok

slo, rėmė jas moraliai ir fi
nansiniai.

Depresijos laikais Juozas 
neteko darbo ir per apie 15 
metų su savo drauge Mari
jona tik iš sutaupų gyveno, 
bet ir tuomet nesiliovė au
kauti darbininkiškiems rei
kalams ir gelbėjo savo gy
venimo bendrakeleiviams 
asmeniniai.

Kadangi mes pasigendam 
ir įvertinam žmogaus gerus 
darbus tik po jo mirties, 
tad čia ir kalbu tik apie 
Juozą, bet tikrumoje tai ir 
Vincas neatsiliko nuo Juozo, 
kaip idėjos, taip ir asmeni
niuose darbuose. Abu su sa
vo šeimom gyveno arti vie
nas antro, dalinosi skaus
mais ir džiaugsmais. Ne vel
tui Vincas liūdi savo brole
lio netekęs.

Dėde Vincai! Juozo vieta 
laukia jūsų. Visai neseniai 
Juozas rašė Laisvėje, saky
damas, kad gal mes esame 
perseni w dirbti fizinį darbą, 
bet niekados neperseni idė
jos darbams, tuom padėsim 
laimėti demokratijai ir ne
leisim savo smegenim senė
ti ir silpnėti.

Minersvilliečiai ir visa a- 
pylinkė pasiges Juozo: visai 
netolimoj praeityje nebuvo 
laisvų laidotuvių, kuriose 
JuoJas nebūtų dalyvavęs ir 
nepasakęs atitinkamos pra
kalbos prie grabo. Jis net 
buvo pramintas laisvamanių 
kunigu. Pasiges jo visas 
progresyviškas judėjimas 
toj apylinkėj.

Sakoma, kad susitaupy- 
mas turto, kad senatvėje 
nereikėtų tikėtis iš kitų ir 
gražiai amžį užbaigti, pri
klauso nuo namų šeiminin
kės gabumų ir taupumo. 
Viena iš tų yra velionio 
žmona, Marijona, kurią vi
si žino kaipo puikią šeimy- 
ninkę ir namų tvarkos vedė
ją; ji kartu su Juozu ėjo 
sunkiu gyvenimo keliu kai
po padėjėja visuose jo rei
kaluose ir teikė daug mora
lės paramos jo visuomeni
niame darbe. Jie išauklėjo 
5 gabius vaikus; jauniausią 
mergaitę išleido į aukštus 
mokslus, ir gražų gyvenimu
ką turėjo, rodos reikėjo dar 
ilgiau pagyvent. Bet mirtis 
atėmė gyvybę, neleisdama 
Juozui pamatyti laisvą Lie
tuvą, ko jis labai troško.

Norėtųsi prašyti dėdienės 
Ramanauskienės neleisti 
Juozo plunksnai rūdyti, o 
rašinėti į Laisvės ir Vilnies 
Moterų Skyrių, perduodant 
savo žinojimą ir sumanumą 
mums. Ką sakote, drauge 
Ramanauskiene?

Varde savo šeimos (kuri 
dabar yra Lietuvoj po faši
zmo kurka) linkiu tau, dėde 
Juozai, amžinos ramybės 
tavo kilnios sielos rūmuose, 
kuriuos tu subudavojai gy
vendamas.

Uršulė Ramanauskaitė 
(Bagdonienė).

P. S. Pildydami Juozo 
prašymą: vietoje gėlių ant 
jo grabo, aukojame $15.00 
Laisvei, kuri gina demokra
tiją. Ištikrųjų, draugai, mes 
beaukodami pinigus kovū- 
nams už laimėjimą karo ir 
demokratijos, pamirštame 
savo spaudą, kuri irgi tu
rėjo pakelti savo darbinin
kams algas.

Uršulė, Genovaitė ir 
Osvaldas Bagdonai.

Jankiai Italijoj įžengė į 
Arno upės lygumą.

Japonai Chinijoj varo o- 
fensyvus daugelyje frontų.
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J. Šimkus

Raudonosios Armijos Lietuviškosios Pa lys Suduoda Vokiečiams Naujus Smūgius
Retasis iš mūsų prisime

na tokią žiemą, kaip šiemet. 
Dvi dienas trupučiuką šąla, 
o tris dienas — atlydis ir 
net lietus. Todėl nenuosta
bu, kad ir mūsų kariai, kel
dami iš purvo duobės sunk
vežimį dažnai visu smarku
mu nusikeikia tokio netiku
sio oro sąskaiton.

Bet štai kelios dienos vi
sai “padorios’, vadinasi šal
tos. Šaltas vėjas švilpauja 
storu sniego klodu apdeng
tais Baltarusijos laukais. 
Smulkutis sniegas širpda- 
mas lekia pažeme ir kar
tais, tartum paklydęs susi
suka ir kartu pasikėlęs pū
steli tiesiog kovotojams į 
veidą.

Tokią dieną greitai lau
kuose dingsta pėdsakai, 
dingsta duobės ir grioviai. 
' Laukais, miškais, keliais 
ir takeliais žygiuoja pirmyn 
mūsų kariuomenė. Baltu 
sniego paviršiumi eina mū
sų kariai apsirengę baltais 
maskuojančiais chalatais, 
ant kaklų pasikabinę baltai 
nudažytus automatus. Net 
ir aiškią dieną tokie kariai 
greit susilieja su sniego bal
tuma ir priešui juos sunku 
pastebėti. Lygiai taip pat 
apsirengę, ant rogučių pas
tatę savo kulkosvaidžius, 
žygiuoja kulkosvaidininkai. 
Be perstojo dūzgią didžiu
liai sunkvežimiai, prikrauti 
šaudmenų, maisto produktų 
ir kitokių krovinių. Plačiais 
vikšrais spausdami sniegą 
ir apstingusią žemę rieda 
tankai ir motorizuotoji ar
tilerija. Šiame galingame 
baisių ginklų sriaute galima 
jausti tą nepaprastą Rau
donosios Armijos jėgą, prieš 
kurią nebeįstengia atsilai
kyti vokiečiai. Ta nenugali
ma karo mašina daugiau 
negu bent kokios kalbos ar 
įrodinėjimai stiprina mūsų 
karių dvasią ir kelia juose 
pasitikėjimą, jog greit vo
kiečiai bus sutriuškinti. 
Nuo aušros iki sutemų dun
da artilerijos kanonada, 
trata kulkosvaidžiai ir ore 
kaukia lėktuvai. O atėjus 
nakčiai dangus pradeda kai
sti ir raudonuoti nuo gais
rų pašvaiščių: vokiečiai de
gina kaimus. Mūsų kariai, 
matydami tuos gaisrus, nir
šta ir tokiu metu jie vokie
tį, galbūt į gabalus sudras
kytų. Bet pasirodžius gais
rui kareivių tarpe kyla ir 
kitoks jausmas, būtent, jie 
jau žino, kad vokiečiai neat
silaikydami turės pasi- 
trauti dar toliau. Mūsų ka
riai sako: — gaisrai nu
šviečia mūsų kelią į Lietu
vą.

Ir jie dreba pamatę, kad 
tokie pat gaisrai gali nu
šviesti kelią ir per Lietuvą. 
Štai kodėl tokiu metu jų į- 
niršis prieš vokiečius dar 
labiau padidėja.

Vokiečiai, vos kvapą at
gaudami, laikosi iš paskuti
niųjų. Jie nė vienos, net ma
žiausios vietovės nepalieka 
savo valia. Jie telkia greit 
permestas iš kito fronto, ar 
iš užnugario, karines jėgas 
ir kontratakuoja mūsų dali
nius. Jie puldinėja be per
stojo ir vis dėlto, pakloją 
šimtus savo karevių, turi 
trauktis. Trauktis ir trauk
tis!...

Šiose žiemos kautynėse 
vėl pasižymėjo nemaža lie
tuvių. Viename bare mūsų 
tankai puolė vokiečių tebe

laikoma kaima. Ant vieno 
tanko sėdėjo artileristas- 
žvalgas jefreitorius Jonas 
Brazdžiūnas. Jo pareiga bu
vo stebėti priešą ir jo judė
jimą kaime. Tankui priva
žiavus prie kaimo, Braz
džiūnas nušoko nuo jo ir 
nubėgo į kaimą. Mūsų tan
kų desantas taip pat metė
si į kaimą. Staiga Braz
džiūnas mato, kaip vokiečių 
karininkas iš automato tai
kosi šauti į vieną mūsų lei- 

i tenantą, kuris tuo metu 
-veržėsi į vieną trobą. Braz
džiūnas keliais šuoliais pri

epuolė prie vokiečio ir, esant 
I pavojui šaudyti, kirto savo 
: automato buože jam ’ per 
galvą. Tuo metu prie jų pri- 

1 bėgo kiti du mūsų kariai, 
! kuriems Brazdžiūnas per- 
i davė pritrenktą vokietį, o 
pats metėsi toliau į kaimo

I gilumą.
Pasiekę kitą kaimo galą, 

jis pastebėjo vokiečių gru
pę. Nelaukdamas jokios pa
ramos, jis ėmė iš savo au
tomato svilinti fricus. Du 
vokiečiai liko begulį negy
vi, o kiti pabėgo.

Apvalius kaimą mūsų 
tankai pasileido vytis vo
kiečius. Brazdžiūnas vėl sė
dėjo ant tanko. Užklydusi 
kulka pataikė į tanko šaulį- 
radistą. Brazdžiūnas užėmė 
jo vietą ir iš kulkosvaidžio 
naikino priešus.

Į mūsų tanką pataikė vo
kiečių sviedinys ir buvo su
naikintas tanko radijo ry
šys. Tada Brazdžiūnas me
tėsi iš tanko su pranešimu 
kitų tankų įguloms. Jis bė
go nuo vieno tanko prie ki
to priešui atkakliai šaudant.

Baigiant perduoti įsaky
mą, Brazdžiūnas buvo su
žeistas. Bet iš kovos lauko 
neišėjo. Tik tada, kai dali
nio vadas įsakė, Brazdžiū
nas nuvyko į medicinos 
punktą. Brazdžiūnas už sa
vo narsius žygius jau anks
čiau buvo apdovanotas Rau
donosios žvaigždės ordinu 
ir medaliu Už drąsą. O po 
šio žygio jis pristatytas ap
dovanoti Raudonosios Vė
liavos ordinu. • • • "" • “

Viršila Šimutis buvo iš 
mūsų karių vienas labiau
siai mėgstančių discipliną ir 
visuomet tiksliai įvykdyda
vo vadovybės įsakymus. Kai 
kurie kariai, ne taip stro
pūs disciplinai, Šimutį pava
dindavo “striūna”. Bet tas 
jo disciplinuotumas ir ap
sukrumas ir jam ir jo drau

Lietuviai raudonarmiečiai saperai jieško vokiškų minų. Priešakyj matome, kaip vienas 
kovūnas nuginklavęs ją iškasa.

gams karo lauke daug kuo 
padėjo.

Po vieno mūsų puolimo 
vokiečiai perėjo į kontrata
ką. Jų kontrataka buvo 
staigi ir mūsiškiams teko 
greit susikaupti, kad nesu
mištų. Viršila Šimutis pir
masis greit sutelkė savo pa
dalinį ir pirmasis kontrat
akuojančiam priešui sudavė 
smūgį. Jis pats lakstė nuo 
vieno kulkosvaidžio prie ki
to, kad padrąsintų karius ir 
pilnai aprūpintų juos šovi
niais. Kai priešo mina su
žeidė vieno kulkosvaidžio 
tarnybą, Šimutis pats atsi
gulė prie kulkosvaidžio ir 
neprileido kontratakuojan
čio priešo. Jo ir draugų ap
skaičiavimu, šimučio kulko
svaidis nudėjo ir sužeidė a- 
pie 50 vokiečių ir vokiečių 
kontrataka buvo sužlugdy
ta.

*" • "* •

Priešas labai gerai buvo 
įsirengęs naujose pozicijose, 
matyti, paruoštose iš ank
sto. Jis tikėjosi galėsiąs žie
moti. Eilė ugnies taškų, 
blindažu ir žeminiu sudarė 
ištisą “pylimą”. Naujokui 
kariui galėjo- pasirodyt, kad 
tokių gausių ir stiprių prie
šo kliūčių neįmanoma nu
galėti. Ypač visus baugino 
šimtais vokiečių minų nu
sėti laukai saugą vokiečių 
pozicijas.

Bet įgudusiems mūsų 
kariams nėra tokių kliūčių, 
kurios sulaikytų jų verži
mąsi pirmyn. Štai naktį 
puskarininkis - pionierius 
Levitas su savo draugais 
buvo pasiųstas išminuoti 
lauką. Jie dirbo beveik visą 
naktį be šviesos, “aklai”, 
bet minų lauke buvo pada
ryti du platūs praėjimai. Be 
to, jie suspėjo keliose vie
tose prakirpti ir vielų už
tvaras. Ryto metą, kai mū
sų tankai pasileido atakon, 
lauke nesprogo nė viena mi
na. Priešas buvo greit nu
galėtas ir paskui tankus žy
giavę pėstininkai užėmė vo
kiečių apkasus.

• "* “ 0

Vietomis" fronte sniego y- 
ra priversta tiek, kad iki 
žemės prisikasti tie
siog neįmanoma, nors žemė 
po sniegu neįšalusi ir nesun
kiai būtų galima į ją įsi rau
sti. Sniege gulėti šalta. Bet 
vis sniegas gelbsti nuo mir
ties ir sužeidimo. Du mūsų 
kariai: Drąsutis ir Brunas 
su lengvuoju kulkosvaidžiu 
prasismelkė per balas į pa
kelę už vokiečių apkasų li

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

nijos. Jiedu pasirinko gilią 
pusnį, įsikasė į ją ir pradė
jo persekioti vokiečius. Vo
kiečiai pastebėjo mūsų nar
suolius ir ėmė šaudyti iš 
dviejų minosvaidžių. Bet 
minos krito aplinkui ne
įstengdamos sužeisti giliai 
sniege gulinčių mūsų ka
rių. Vokiečių transportas 
buvo nutrauktas ir po ket- 
vertos valandų mūsų pada
liniai, sulaužę šaudmenų 
nebegaunančių vokiečių pa
sipriešinimą, prasiveržė į 
kelią ir mūšio pasekmėje 
buvo nužygiuota 7 kilomet
rai pirmyn. Abu mūsų nar
sieji kariai buvo apdovanoti 
ordinais. 

• •
Priešas, turėdamas sku

biai trauktis, neįsteigė get
rai užmaskuoti savo pozici
jų. Vyr. seržantas Juozas 
Bereiša pastebėjo, kad visai 
iš atviros vietos šaudo prie
šo pabūklas. Tada ir Berei
ša išstūmė savo pabūklą į 
atvirą poziciją. Dvejetas jo 
taiklių šūvių sudaužė vokie
čių 75 mm. pabūklą. Savo 
lengvąjį prieštankinį pa
būklą Bereiša perkėlė pir
myn.

Mūsų puolantieji kariai 
buvo sutikti sunkiojo vokie
čių kulkosvaidžio ugnies. 
Jiems į pagalbą atėjo Be
reiša. Jis gerai nusitaikęs 
vėl dviem šūviais likvidavo 
priešo ugnies tašką ir du 
priešo kareivius.

Netoliese ėjo kelias, ku
riuo dar važinėjo priešo 
sunkvežimiai, su šaudmeni
mis. Bereiša atsuko į juos 
savo pabūklą ir į vieną 
sunkvežimį pataikė. Skun- 
vežimis taip sprogo, kad vė
liau mūsų kariai, užėmę tą 
vietą, surado tik atskirus 
sunkvežimio ir vokiečių kū
nų gabalus.

Drauge su Bereiša pui
kiai pasižymėjo vyr. seržen- 
to Jono Mozelio pabūklo 
tarnyba. Ji sudaužė vieną 
sunkųjį ir vieną lengvąjį 
priešo kulkosvaidį, sudaužė 
priešo 37 mm. pabūklą ir 
vieną priešo blindažą su vi
sais ten buvusiais vokie
čiais. 

• •
Gerai pasirod^ ir mūsų 

kulkosvaidininkai. Seržan
tas Jankauskas greitai su
sekė vieną, gerai paslėptą, 
priešo ugniavietę ir atiden
gė ugnį. Nuo jo minų žuvo 
4 vokiečiai ir buvo sunai
kintas 75 mm. priešo pabūk
las. Dviem valandoms pra
slinkus, Jankauskui pavyko 

savo minoąvaidžiu sunai
kinti du vokiečių' kulkosvai
džius. Mūsų pėstininkai 
prasiveržė per balnotą vie
tą ir greitai užėmė kaimą. 
Apie 30 vokiečių pasidavė į 
nelaisvę, o kiti pasileido 
bėgti vakarų kryptimi.

Už kaimo, stebėtojų pra
nešimu, buvo aptikta vokie
čių Vadovietė. Seržantas 
Jankauskas perkėlė savo 
ugnį ir priešo lizdą apsibė- 
rė minomis. Ketvirta mina 
sudaužė vokiečių blindažą. 
3 vokiečiai žuvo, o du su
žeisti buvo paimti į nelais
vę.

• •
Visai neseniai lietuviškie

ji Raudonosios Armijos da
liniai iš armijos vadovybės 
gavo įsakymą, kuriame pa
sveikinami lietuviai kariai 
su naujais kovos laimėji
mais ir išreiškiama padėka 
už didvyrišką kovą. Mūsų 
kariai, išklausę įsakymo, 
pasižadėjo dar, atkakliau 
mušti priešą.

Kiekvieną dieną, po dau
giau ar po mažiau, bet vis 
pasistumia pirmyn Lietuvos 
kryptimi.

Lietuvos Išlaisvinimo 
Valanda Jau Išmušė

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
žiauriausio teroro pagelba. 
Suiminėjo ir šaudė šeimas 
tų, kurie pabėgo į miškus. 
Vokiškieji banditai apsup
davo ištisus kaimus ir su
areštuodavo visus fizin. pa
jėgius žmones, neatsižvel
giant į jų lytį bei šeimos 
stovį, ir ilgais konvojais iš- 
deportavo Vokietijon. Tik 
šią vasarą buvo išleistas 
slaptas įsakymas uždaryti 
visas Lietuvos įmones, ku
rios nedirba tiesiog dėl Vo
kietijos karinių jėgų reik
menų. O darbininkai, tapę 
“bedarbiais”, turi būti su
imti ir išdeportuoti Vokie
tijon!”

Bet Lietu v. žmonių pasi
priešinimas pasirodė nesu
triuškinamas. “Lietuviai į 
vokiečių ugnį atsakė ugni
mi,” nurodo Sniečkus. “Pa
sipriešinimas okupantams 
išsiplėtė po visą šalį. Tam 
pasipriešinimui vadovavo 
Lietuvos Komunistų Parti
ja. Komunistai atgimdė se
nas kovos tradicijas, kuo
met Smetonos režimo lai
kais jie buvo priversti ko
voti slaptai. Visi nuoširdūs 
patriotai susiglaudė aplin
kui Komunistų Partiją...”

Mums, amerikiečiams, itin 
įdomu išgirsti, kad Lietuvos 
Komunistų Partija nepalio
vė nė dienos veikus prieš 
okupantus. Ji leido į mases 
kovos šūkius. Ji organizavo 
ir vadovavo partizaninį ju
dėjimą, kuris virto masiniu 
judėjimu prieš okupantus.

Priešas žino, kad jam at
eina galas. Jis desperacijo
je. Jis žino, kad jam reikės 
užmokėti už visas krimina- 
lystes. Tai jis bando paslėp
ti tų kriminalysčių žymes. 
“Štai,” sako Sniečkus, 
“Kauno apylinkėje okupan
tai atkasė ir sudegino dvi
dešimt penkius tūkstančius 
lavonų. Tai buvo lavonai 
nužudytų nekaltų žmonių. 
Ir šiandien, kada jie yra 
grūdami atgal, naciai naiki
na viską Lietuvos teritori
joje. Tik jų nelaimė tame, 
kad Raudonoji Armija grū
da juos taip smarkiai, jog 
jie nebesuspėja savo naiki
nimo planus pravesti gyve- 
niman pilnai.”

Raudonoji Armija yra 
Lietuvos išlaisvintoja. “1940 
metais lietuviai sveikino 
raudonarmiečius kaipo savo 
brolius,” sako Komunistų 
Partijos sekretorius, “šian
dien juos sveikina vėl kaipo 
brolius ir išlaisvintojus.”

Pirmutiniai “Over the Top
Garbe rochesteriečiams. Jie parode, kaip reikia gra

žius patriotingus žodžius paremti taip pat gražiais pa- 
triotingais darbais.

Pasiskaitykite sekamą laiškutį:
Rochester, N. Y.

Liepos 16 d., 1944
A. BIMBAI,
Brooklyn, N. Y.
Gerb. Drauge:

Vakar turėjome parengimą Lietuvos pagalbai ir per- 
viršinome paskirtą kvotą daugiau kaip šimtu dolerių! 
Eutuziazmas didelis! Jeigu kaip, tai dar galime ir su- 
dubeltavoti savo kvotą.

čekį su aprašymu gausite pabaigoje savaites.
Draugiškai, ČERNAUSKAS.

Rochesteriečių šeštojo Siuntinio kvota yra $300. Mies
tas ne didžiausias, lietuvių kolonija ne didžiausia. Bet pir
mutine “over the top”.

Kuri kolonija bus sekama?
Pasirodykite. Laiko turime mažai.

LIETUVAI PAGELBOS TEIKIMO KOMITETAS, 
417 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

PIONIERIAI
(Iš fronto bloknoto)

Bataliono vadas inžinie
rius kapitonas Strelčiūnas 
su savo štabo viršininku 
vyr. Įeit. Žemaičiu svarstė 
sekančios dienos veikimo 
planą. Žygio lemputė sklei
dė žeminėje menką šviesą, 
ir fantastiniai šešėliai dre
bėjo ant sienų. Vado krūti
nę puošė Raudonosios 
žvaigždės ordenas, kuriuo 
tarybinė vyriausybė jį ap
dovanojo už pasižymėjimą 
1943 m. vasaros mūšiuose.

Kieme staiga suskambėjo 
griežtas sargybinio balsas: 
“Kas eina? Abu karininkai 
nutraukė plano svarstymą 
ir atydžiai įsiklausė. ’Pasi
girdo pasikeitimas parole- 
mis. Į žeminę įėjo divizijos 
vado ryšininkas.

Batalionas gavo sunkų, bet 
garbingą uždavinį: reikėjo 
trumpiausiu laiku įvykdy
ti daugelio kilometrų žygį 
ir pastatyti pantoninį tiltą 
per gilią upę siaurame 
pralaužimo bare, kurį prie
šas intensyviai apšaudė vi
somis artilerijos ir mino
svaidžių ugnies rūšimis, 
siekdamas atkirsti prasi
veržusias į priekį tarybines 
dalis.

— Draugas Žemaitis, 
įsakykite tuštuojau išri
kiuoti batalioną!

— Taip, drauge vade, iš
rikiuoti batalioną!

Žemaitis greit atsikėlė. 
Prie menkos lemputės švie
sos buvo matyti blizgantis 
antrojo laipsnio Tėvynės 
karo ordenas, kuris puošė 
jaunojo karininko krūtinę. 
Jis greit apsivilko kailiniu
kus ir greitais žingsniais 
išėjo iš žeminės.

Naktis buvo rami ir gra
ži. Plonas sniego sluogsnis 
apklojo žemę. Iš tarp debe
sų išplaukė mėnulis. Kada 
Kapitonas Strelčiūnas, su
sipažinęs su žygio maršru
tu, išėjo į mišką, batalionas 
jau buvo išrikiuotas. Žmo
nės pilnoje kovos aprangoje 
laukė tolimesnių įsakymų.

Praėjus kelioms minutėms 
batalionas išžygiavo atlikti 

kovos uždavinio.
Jau pradėjo aušti, kai 

batalionas priėjo prie nu
žymėtos ribos. Vienintelis 
kelias, kuriuo mūsų dali
nai galėjo veržtis toliau į 
pralaužtos priešo gynybos 
gilumą, ėjo per eilę nedide- 
’ių aukštumų, apsuptų iš 
kairės ir iš dešinės stam
bių balų. Nedidelė, tačiau 
>’ili ir sriauni upė perkirto 
kelią tarp dviejų kalvų. 
Vojfe vietoje upė buvo 2.5 
netro gilumo. Per tą upę 

reikėjo trumpiausiu laiku 
pastatyti tiltą ne tik pėsti
ninkams, bet ir pabūklams 
ir tankams.

Vietovė buvo atvira. Jos

Trečias Puslapis

nepridengė nei medžiai, nei 
krūmynai. Priešas galėjo 
ją laisvai stebėti ir apšau
dyti. Mūsų pionierius “pa
sveikino” lietus vokiečių 
granatų. Tačiau lietuviai 
kariai nesudrebėjo. Jie ra
miai ėmėsi darbo.

Ilgas valandas pionieriai 
stovėjo šaltame vandenyje, 
dirbdami išsijuosę, skubė
dami pastatyti tiltą, nuo 
kurio priklausė prasidėjusio 
sėkmingo puolimo išvysty
mas. Priešas be paliovos 
apšaudė didvyrius lietu
vius. Vokiečių minos ske
veldra užmušė seržantą 
Kalimą. Už kelių minučių 
žuvo jo draugas raudonar
mietis Domaras. Tai buvo 
geriausi bataliono pionie
riai.

Kalūnas ir Domaras žu
vo didvyriškai, atlikdami 
savo pareigą tėvynei. Jie 
dirbo be paliovos, nepaisy
dami uraganinės priešo ar
tilerijos ugnies. Jie žinojo, 
kad brangi kiekviena minu
tė, kad pastačius tiltą, per 
upę persikels mūsų kariuo
menės daliniai ir galingoji 
mūsų kovos technika. Jie 
žinojo, kad, jei mūsų jėgos 
sustotų prie upės, priešas 
būtų įgalintas pereiti į 
kontrapuolimą. Ir jie gar
bingai atliko savo pareigą, 
paaukodami savo gyvybę. 
Amžina garbė didvyriams!

Dviejų drąsuolių mirtis 
dar labiau pakėlė visų ko
votojų pasiryžimą. Noras 
atkeršyti priešui už draugų 
mirtį, uždegė visų širdis. 
Žmonės dirbo atkakliai ir 
pasiaukojančiai, nekreipda
mi dėmesio į priešo ugnį.

Uždavinys buvo įvykdy
tas laiku.

Mūsų padaliniai prasi
veržė į priekį, apvalydami 
nuo priešo svarbų placdar
mą. Beviltiškos vokiečių 
pastangos likviduoti fronto 
pralaužimą ir atkirsti mū
sų prasiveržusias dalis nuė
jo niekais.

Veikiančioji Armija.

Amerikiečiai ir chinai 
stumia japonus atgal Būt
inoje.

Philadelphia, Pa.
Vėl Galima Gauti

Kam reikalingas gyvenamo
jo kambario (Living Room) 
setas, dabar jau vėl galima 
gauti su Spring’sais, tokius, 
kaip buvo daromi prieš karą.

Taipgi dar turim prieškari
nes medžiagos miegamo kam
bario (Bed Room) setų ir ki
tokių rakandų. Kainos daug 
žemesnės negu kitur.

Stanley’s Home Appliance 
2700 E. Madison St.
(Richmond).
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Justas Paleckis.

Pabaltijo Tautų Kova Prieš 
Vokiškuosius Okupantus

LOWELL, MASS

(Tąsa)
Išnaudodami savo plačiai išsišakojusių 

agentūra Pabaltyj, hitlerininkai prieš 
karų vykdė griaunamųjų darbų, organi
zavo diversijas, užsiiminėjo žalingų gan
dų skleidimu ir šnipinėjimu. Raseinių, 
Mažeikių ir Rokiškio apskrityse buvo su
imti vokiečių agentai, pas kuriuos at
rasta ginklai, granatos, sprogstųmoji 
medžiaga ir instrukcijos. Suimtieji agen
tai parodė, kad nurodymus jie gaudavo 
per ryšininkus iš Klaipėdos arba būda
vo instruktuojami emisarų, kurie išėjo 
apmokymų Vokietijoj gestapo vadovau
jami. Likviduojant vienų šnipų centrų 
Vilniuje, buvo suimti agentai, kurie per
ėjo sienų su tikslu organizuoti diversijos 
gaujas iš priešingų Tarybų valdžiai gai
valų. Pas juos buvo atrastos smulkios 
diversinio darbo ir sabotažo organiza
vimo instrukcijos. Šiaulių apskr. buvo 
susekti vokiečių agentai, kurie organizavo 
oro desanto priėmimų. Hitlerininkų a- 
gentai bandė ruošti diversinius aktus 
fabrikuose, bet darbininkų budrumas su
trukdė tuos bandymus. Lygiai taip pat 
veikė hitleriniai agentai Latvijoj ir Es
tijoj. Karo pradžioje Bikernickų miške 
ties Ryga vokiečiai nuleido dideles pa
rašiutininkų grupes iš “repatrijantų,” 

kurių jau laukė slapti hitleriniai agen
tai. Paskui tie diversantai vykdė gink
luotus užpuolimus Rygoj, stengdamiesi 
sukelti panika.

Šie faktai vėl ir vėl liudija apie tai, 
kad nei šimtmečiai, nei eilė nepasiseki
mų negalėjo pakeisti vokiečių grobikų 
plėšikiška veržimosi į Rytus, kad kruvi
nųjų vilkų kryžiuočių išperos hitleriniai 
galvažudžiai ruošia nauja avantiūrų.

5. Hitleriniai užpuolikai naikina 
Pabaltijo tautas.

Pabaltijo tautos ramiai ir su didžiau
siu entuziazmu dirbo kūrybinį darbų. 
Kaipo jaunos tarybinės tautos jos statė 
nauja socialistinį gyvenimų, įsijungė į 
tų didingąjį darbo tempų, kuriuo gyveno 
ir kūrė broliškos tarybinės tautos. Šio 
ramaus darbo sukūry hitleriniai plėšikai 
užpuolė Tarybų Sąjungą. Ir vėl kaip 
prieš 700 metų teutonų gaujos garmėjo 
visais Pabaltijos keliais. Ir vėl kartojosi 
senovės metraštininkų nupiešti vaizdai 
kaip vokiškieji grobikai džiaugsmingai 
degino, plėšė, griovė, žudė, “naikino vi
sus šios šalies užkampius.”

Apibūdindamas priešo tikslus draugas 
Stalinas savo kalboje 1941 m. liepos 3 d. 
pasakė:‘Priešas žiaurus ir negailestin-

gas. Jo tikslas — užgrobti mūsų žemę, 
aplaistytų mūsų prakaitu, užgrobti mū
sų duonų ir mūsų naftų, įgytus mūsų 
darbu. Jis užsibrėžė tikslų gražinti dva
rininkų valdžia, gražinti carizmų, su
griauti tautinę kultūrų ir tautinį vals
tybingumų mūsų, ukrainiečių, baltaru- 
sų, lietuvių, latvių, estų, uzbekų, totorių, 
moldavų, gruzinų, azerbaidžanų ir kitų 
laisvųjų Tarybų Sąjungos tautų, jas su
vokietinti, \paversti vokišk. kunigaikš
čių ir baronų vergais. Vadinas, spren
džiamas klausimas apie tarybinės vals
tybės gyvybę ir mirtį, apie tai ar Tary
bų Sąjungos tautos bus laisvos, ar bus 
pavergtos.”

Patrankų šūviais į Palangos vaikų pio
nierių stovyklų, kur buvo užmušta ir 
sužalota šimtai vaikų, barbarišku miestų 
ir kaimų bombardavimu, moterų, vaikų 
ir senių apšaudymu iš lėktuvų pradėjo 
savo kruvina žygį po Pabaltijį hitlerinin
kai. Kraujo klanais užliejo vokiškieji 
grobikai Pabaltijo žemę, kaip ir visas 
tarybines žemes, patekusias laikinai po 
hitlerinės okupacijos jungu. Lietuvoj, 
Latvijoj ir Estijoj iškilo kartuvės, sušvi
tėjo budelių kirviai, suzvimbė hitlerinių 
okupantų kulkos, vokiškųjų smurtininkų 
bizūnai.

Štai ką pasakoja Kretingos gyvento
jas V. Litvinskas, pabėgęs iš okupantų 
1942 metais: “Kretingoj vokiečiai elgėsi 
kaip tikri plėšikai ir galvažudžiai. 1941 
metais birželio 26 d. vokiečiai provokaci
niais tikslais padegė miestelį ir paskel
bė, kad tai padarę žydai ir komunistai. 
Prasidėjo tarybinių aktyvistų, komunis
tų, komjaunuolių ir žydų “medžioklė.’^ 
Pagrobtus žmones smogikai vežė į Ba
jorų kalėjimų, bet daugelį žudė vietoje 
ir gyvus metė į degančius namus. Aš 
mačiau, kaip netoli miesto aikštės vokie
tis ištraukė iš moters rankų 2-3 met. kū
dikį, paėmė jį už kojų ir trenkė galva į 
stulpų. Kretingoj ir apylinkėse nužudyta 
4000 žmonių”. Partizanas N. savo laiš
ke rašo: “Rokiškio valsčiuje S. dvare yra 
kapai, kuriuose guli 5-6000 žmonių, hit
lerinių teroro aukų. Šaudė grupėmis. Iš
kasdavo gilias duobes 8 metrų ilgio ir 
8 metrų pločio, kur suversdavo sušaudy- * 
tuosius. Tokių duobių yra 6. Šaudyti vež
davo suguldę kaip silkes į mašinas. Prie
kyje ir užpakaly vežamų šaudyti važiuo
davo mašinos, prisigėrusių degtinės ban
ditų, kurie važiuodami dainuodavo. Tai 
buvo 1941 metais rudenį.”

(Bus daugiau)

Iš Gerai Nusisekusio Parengi
mo Maple Parke, Ir Besiren

giant Prie Liepos 23-čios 
Dienos Pikniko

Lawrence, Mass. LDS 125-ta 
kuopa, gegužės 21 d., Maple 
Parke, turėjo surengus ska
nius pietus atvirame ore—po 
žaliuojančiom pušim. Tai bu
vo savo rūšies piknikinis ban- 
kietas, kuriame dalyvavo ge
ras perviršis dviejų šimtų žmo
nių. Ir ten padaryta gražaus 
pelno pagalbai Lietuvos žmo
nių. Katrie nesijautė alkanais 
ir nesisėdo prie bendrų pietų, 
tokie savotiškai piknikavo ir 
kitaip biznį darė tam pačiam 
tikslui .

Tas piknikas buvo gražus ne 
‘vien dėl to, kad ankstyvame 
pavasaryj suruoštas, bet ir dėl 
to, kad jame dalyvavo svečiai 
iš keturių tos apylinkės mies
tų — Lawrence, Haverhill, 
Nashua ir Lowell.

Nieko nesakau apie Methu
en, nes ten, Maple Park, jų 
visa karalystė. Jie ant šimto 
nuošimčių visi dalyvauja pa
rengimuose. Jie tai įrodys ir 
Laisvės piknike, Liepos 23 d. 
Su tokiais tvirtais pabijotais 
niekad nepralaimėsi.

Patys pietūs irgi buvo labai 
skaniai pagaminti gabiųjų te
nykščių gaspadinių. Tik joms 
ir tenak kreditas už skanų su
ruošimą ir paįvairinimą valgių. 
Taipgi už malonų patarnavi- 
ma visiems 
iųf

Nežinau, 
dalyvavo,
čiaj<norėdami savo kaimynam 
'gražiai 
pik nike 
nių.

Tame
Penkauskas ir J. šupetris rin
ko dovanas pundelių siuntimui 
lietuviams Sovietų Sąjungoj. O 
draugai: Ignacius čiulada ir 
A. Raskow (Račkauskas) pa
rinko aukų dėl manęs, kaipo 
koliekai ir negalinčiams užsi
dirbti jokių įeigų.

Viso suaukota ir man pri
davė draugai Ig. čiulada ir A. 
Račkauskas $29. žemiau tel
pa aukojusių vardai.

Bet dabar dar noriu primin
ti apie būsiantį pikniką liepos 
23 d., tame pačiame gražiame 
Maple Parke, Methuen, Mass. 
Tai bus didelis žmonių sąskri- 
dis.

Brangūs draugai ir draugės, 
visi liuosybę mylinti lietuviai 
šios plačios apylinkės, mes čia
norime jums priminti, jog šis eiti. Dirbti negaliu, tai negaliu

svečiams prie sta-

spė-

X A. L. D. L. D. REIKALAI Cleveland, Ohio

po kiek 
bet mes,

iš kitur
1 o wellie-

atsilyginti, tai tame 
dalyvavome 19 žmo-

piknike draugai: S.

keturių miestų bendrom 
kom rengiamas piknikas, pa
ramai LLD 7-to apskričio ir 
liaudiško dienraščio Laisvės, 
turi susilaukti plačiausios pa
ramos iš visų demokratiniai 
nusistačiusių lietuvių. Nei vie
nai kolonijai neturėtų būti per 
toli. Niekam nebus per didelių 
keblumų parką pasiekti.

Lai liepos 23 dieną visų ke
lių galai mus suveda į vieną 
tašką, kuris duos stambią fi
nansinę paramą mūsų prakil
niems tikslams!

Rėmimas ir stiprinimas mū
sų LLD — apšvietos organi
zacijos ir mūsų geriausio ko
votojo prieš fašizmą, dienraš
čio Laisvės, yra pirmaeiliai rei
kalai. Rūpinkimės jais ir rem
kime juos.

Be to, juk čia suvažiuosime 
tame laike, kuomet Lietuva 
baigiama apvalyti nuo besti- 
jiško fašizmo, kuris žvėriškai 
žudė mūsų gimtinio krašto 
žmones per su virš 3 metus, 
kokią celebraciją galėsime tu
rėti, kuomet iš visur suvažiuo
sime į Maple Parką! čia bus 
ir prakalbos.

šių keturių miestų demokra
tiniai lietuviai stropiai organi
zuoja žmones važiuoti į ketu
rių miestų pikniką; pardavi
nėja įžangos tikietus ir kito
kiais būdais ruošiasi, kad tik 
neapsileisti kitai, kaimyniniai, 
kolonijai, kad žymiai dalyvau
ti bendrame piknike.

Na, tai ir darbuokimės, 
draugai veikėjai, tuomet visi 
džiaugsimės ne tik senos tė
vynės išvadavimu, bet ir ben
dro pikniko gražiu pasisekimu. 
Dirbkime, kaip dirba bjaurio
jo hitlerizmo nakintojai ir de
mokratijos vaduotojai, tuomet 
greičiau pergalę laimėsime, 
malonią taiką įvykdysime ir 
savo brangų jaunimą susilauk
sime atgal į tą patį Maple 
Parką, kuriame jie išsiauklėjo, 
visiems brangūs buvo ir visus 
žavėjo.

Šiais metais ir parko kam
bariai visai kitaip atrodo: jie 
puikiai pertvarkyti ir skonin
gai išpuošti. Dalyvaudami lie
pos 23 dieną piknike, visi tą 
pastebės.

Ir iki malonaus susitikimo.
Jūsų Jonas.

Širdinga Padėka už Aukas
Brangūs draugai ir draugės!

Dėl to, kad esu koliekas — 
su medinėm kojom turiu vaikš
čioti, jeigu yra reikalas kur iš-

užsidirbti nei cento. O tas be 
galo sunku. Nors gyvename 
kartu su duktere Adele ir žen
tu Charles žusinu, tai jokių bi
lų nereikia mokėti, bet vistiek 
reikia apsirengti, į organizaci
jas duokles pasimokėti ir šiaip 
esant nuolatiniam veikime, la
bai sunku be pinigų, jeigu kar
tais ir popieros neišgali nusi
pirkti. Lengviau esti, kuomet 
kada gaunu dolerį kitą nuo sa
vo gerojo žento dovanos. Ir tas 
būna apart to, ką mano ne
sveikuojanti moteris ir aš kas 
dieną maitinamės prie dukters 
ir žento. Tokia mūsų padėtis ir 
iš jos negalima nei išbristi, nei 
pabėgti.

Taigi, jūsų, brangūs draugai 
ir draugės, ši stambi dovana, 
$29, kuriuos suaukojote gegu
žės 21 d., Maple Parke, yra 
man labai didelė ir brangi pa
rama ir už tą brangią dovaną 
aš nebesurandu nei vertingų 
žodžių, kaip galėčiau jums vi
siems širdingiau paačiuoti. Už, 
brangią dovaną ir draugišką | 
atjautimą ačiū jums, draugai, 
ir draugės!

Į
Čia Aukavusių Vardai:

Penkis dolerius aukojo 
draugas Al. Birželionis.

10c aukojo Ig. Bazulevičius.
Po $2: K. Vaikšnorius ir J. 

ir J. Šleiviai.
Po $1: A. Kavaliauskas, J. 

Egeris, P. Lipsevičius, Mrs. 
Violet Taraškienė, B. čiulada, 
M. Davidonis, J. Kuodis, P. 
Aleksionis, A. Karmazinas.

Po 50c: P. Milius, J. Milvi-

das, A. Butėnas, M. Balevičius, 
Ed. Miškauskas, M. Dvarec- 
kienė, Rožė čiuladienė, Valeri
ja Zulzienė, Josefina Blažo- 
nis, J. Supetris, J. Dzidolionis, 
S. Benkus, J. Rudis, V. Kruls- 
kis, J. Grigeliūnas, Al. Rut
kauskas.

Marė Žilinskas aukojo 35c.
A. Raskow 30c.
Po 25c: Ignacius čiulada, 

M. Raskow, C. Kojutis, D./Su
kackas, S. Miliečka, A. AĮlek- 
sionis, J. Orbačius, Al. Man- 
kovski ir Chuvacki.

Labai ačiū už dovanas!
J. Karsonas.

Lawrence-Haverhill 
Lowell-Nashua

Rengia Didelį Pikniką Dien
raščio Laisves Naudai Lietuvos 

Išlaisvinimo Proga 
Piknikas įvyks

Liepos-July 23
MAPLE PARK

METHUEN, MASS.

Rengėjai ne juokais ėmėsi 
šio didelio darbo. Turime su
ruošti tokį pikniką, kokio dar 
nesame turėję, šiais didžiai
siais laimėjimais prieš nacius, 
džiaugsmu ir entuziazmu pri
valome remti savo dienraštį. 
Skaitlingai dalyvaukite šiame 
piknike. Pasilinksminkite ir 
paremkite savo dienraštį.

Komisija.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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. elevel terlo stoties. Tel. EVergroen 4-9508

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

i sunkus pristatymas anglies.

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

Lietuvių Literatūros Draugijos 
Šešto Apskričio Reikalais

Gerbiami LLD 6-to Apskr. Kp. 
Draugai ir Draugės:—

Apskričio komitetas laikė 
posėdį 9 d. liepos ir gana pla
čiai apdiskusavo mūsų apskri
čio reikalus. O po rimtų ir 
draugiškų diskusijų priėjo prie 
sekamų dviejų išvadų, kurios 
paliečia veik visas kp., esan
čias 6-to apskričio ribose.

1) Nutarta kreiptis į komi
tetus ir kitus veiklesnius drau
gus ir drauges, kad išrinkus 
iš narių užvilktas duokles, kas 
pataisys narių stovį ir sustip
rins visą mūsų apšvietus drau
gijos stovį. Dėl silpnesnių kuo
pų sudrūtinimo ir pasitarimo 
su jų draugais yra apsiėmę 
dd. V. Jakštys (Senas Vincas) 
ir A. J. Šmitas, Centro Komite
to narys. Kaip gausite nuo virš 
minėtų draugų susirašinėjimo 
laiškus, tai kp. sekretoriai ko- 
operuokit su jais, o jie atvykę 
pas jumis gal daug ką galės 
pagelbėti ir patarti.

Atsiminkime, kad gerbūvis, 
kokiame mes esame dabar, at
rodo, greit baigsis. Karas baig
sis ir daugelis iš mūsų atsi
dursim bedarbių eilėse. Kas 
bus, jei mes neturėsime jokio 
organizuoto darbininkų judėji
mo? Mes neorganizuoti nega
lėsime išleisti savo idėjos lie
tuviškų laikraščių ir knygų. 
Atrodo, kad tai būtų didelė 
katastrofa mūsų gyvenime. 
Mes neturime dasileisti prie to. 
Imkimės visi už skubaus dar-

6-to apskričio
Jum, kuopos

bo ir pataisykime savo kp. sto
vį.

2) Tai gana svarbus klau
simas, būsima 
konferencija.
draugai ir draugės, yra žino
ma, kad praeita apskričio kon
ferencija nutarė kitą konfe
renciją laikyti Baltimorėj. Gal 
tada delegatai visai neįdoma
vo tomis aplinkybėmis, kokios 
yra dabar. Kad 7 kp., Phila
delphia ribose, prie geriausių 
norų, negalės pasiųsti apie 20 
delegatų į Baltimorę, kuomet 
jos gali labai tą lengvai pa
daryti su mažom išlaidom Phi
ladelphia apylinkėj. Vadinasi, 
tik apie dviejų ar trijų kp. de
legatai galės nuvykti į Balti
morę ir atlaikyti konferenci
ją. O visgi jūsų apskričio ko
miteto ir jūs, draugai, many
mu, konferencija skaitlinga 
mums svarbiau, kur mes susi
ėję galime pasidalinti minti
mis ir vėl panaujinti veikimą 
abelnai visoj apylinkėj. Todėl 
apskričio komitetas jums, 
draugai, kp. rekomenduoja 
persvarstyt konferencijos šau
kimo klausimą, kaip greit ga
lima ir pranešti sekretoriui J. 
B. 3238, Teesdale St., Phila
delphia 36, Pa. Komitetas re
komenduoja vietą konferenci
jai — Philadelphia, Pa., ne 
todėl, kad čia mes gyvename, 
bet dėl daugelio galimybių, 
geresnių aplinkybių, kurios, 
komitetas mano, gerai žinomos 
visiems apskričio draugams ir 
draugėms.

LLD 6 Apskr. Sekr. J. B.

kiek laiko Liet. Lite- 
Draugijos 57 kuopa 

centro laiškutį ir pra-

Prieš 
ratūros 
gavo iš 
šymą paremti knygų leidimą
—Apšvietos Fondą. Drg. A. 
Zink paėmė aukų rinkimui 
blanką ir tarpe’ savo draugų 
ir pažįstamų surinko $5.

Aukavo po 80c: P. Kurulis 
P. Boika.

Po 55c: F. Skleris ir A. Ja- 
siūnas. Gi J. Poška 50c.

Po 25 centus: A. Zink, J. 
Armul, H. Augustinas, V. Juo- 
zaponis ir R. Kliauga.

Ačiū už aukas. Labai geras 
dalykas paremti apšvietą. Nė
ra mums brangesnio dalyko, 
kaip darbininkiška apšvieta. 
Prašome ir ateityje parerhti 
apšvietą. Reikės pasiųsti kny
gų ir Lietuvon.

Greitai mūsų senoji tėvynė 
bus laisva. Visų pagalba būti
nai reikalinga Lietuvos žmo
nėms, nes hitlerininkai plėšė 
juos virš tris metus ir dabar 
vogs ir plėš bėgdami.

Kas turite gerų drabužių, 
tai prašome paaukoti Lietuvos 
žmonėms. Atneškite arba at- 
vežkite juos pas draugus V. 
Romandą arba G. Žebrauską.

P. Boika.

Me

\EXTRA 
SBONDS

fTY CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PIL-VO, HEMORRHOIDAI ir ki- 

urffi J t°s Mčšlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūsles sugedimai, Nu- 
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro- 
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu- 
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI Ir MOTERYS 

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
—• Vidutinis Atlyginimas —

MEDEKALI8 IŠTYRIMAS >2.

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

(Isist. 28 m.)

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

i GREEN STAR BAR & GRILL |
± Lietuviškas Kabaretas ±

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

kad visados bus patenkinti.

Parė Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

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

Telefonas EV. 4-8698
* 459

(Skersai nuo Republic Teatro)

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS 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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Sovietai Nutrenkė Na
cius Virš 30 Mylių
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Išdaužė Galingas Hitleri
ninkų Jėgas

Hitlerininkai, desperatiš
kai stengdamiesi atremt so
vietines atakas, metė į mū
šius daugybę savo tankų, 
motorinių kanuolių, šarvuo
tų automobilių ir kitų me
chanizuotų jėgų. Tik viena
me šio fronto tarpe 200 vo
kiečių tankų dalyvavo kau
tynėse. Sovietų artileristai 
pirma sudaužė dauguma 
priešų mašinų, o paskui pė
stininkai jau nesulaikomai 
veržėsi pirmyn.

Kazokai raitininkai vėl 
pasižymėjo, prasiverždami 
per Bugo upę, ištaškydami 
nacius Kamenkoj ir paim
dami tą miestą.

Kiti Sovietų kariuomenės 
junginiai Brest - Litovsko 
srityj ir kitur tą dieną at
vadavo 440 miestų, mieste
lių, geležinkelių stočių ir 
kaimų. Pačioje Brest-Litov- 
sko apylinkėje raudonar
miečiai, tarp kitko, atėmė iš 
priešų Zabinka ir Gainovka 
geležinkelių mazgus ir Ano- 
pol miestą su geležinkelio 
stočia ir pagrobė kelis trau
kinius su kariniais krovi
niais. Su Amelinkos paė
mimu arti į šiaurius nuo 
Brest-Litovsko Sovietai už
ėjo šonan vokiečiam toj 
tvirtumoj ir grūmoja ap
siausti ją.

Latvijoje, tarp atvaduotų 
Dvorcanų ir Zeltinų, rau
donarmiečiai pažygiavo nuo 
7 iki 20 mylių pirmyn, iš
laisvindami virš 150 gyve
namųjų punktų.

REMKITE DIENRAŠTĮ
LAISVĘ

Skaitlingai dalyvaukite Laisvės naudai 
įvykstančiuose piknikuose

LAISVES NAUDAI PIKNIKAI
Įvyks Sekančiose Vietose:

LAWRENCE-HAVERHILL-NASHUA
Liepos - July 23

MAPLE PARK, METHUEN, MASS.
4*

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 Įvyks Prieš Labor Day 

Rugsėjo-September 3

WORCESTER, MASS.
Piknikas su Dovanomis Įvyks 

Rugsejo-September 10 dieną 
OLYMPIA PARKE SHREWSBURY, MASS.

Kelias j Prūsus Atviras, 
Rašo Izviestija

1 _____

Maskva. — Sovietų vy
riausybės laikraštis Izviesti
ja sako redakciniam straip
snyje, jog po Gardino atė- 

; mimo iš vokiečių pasidarė 
atviras kelias į Rytų Prūsi
ją. Izviestija, tačiau, įspė
ja, jog bus smarkių mūšių, 
beartėjant Raudonajai Ar
mijai prie Prūsijos.

Kova dėl Kiekvieno Colio
Izviestija rašo: “Aišku, 

jog desperatiški hitlerinin
kų pasipriešinimai toliau 
dar labiau sukietės. Nes vo
kiečių armija neužleidžia 
nei vieno žemės colio be mū
šio.”

Zacharovo Armija Išlaisvino 
7,000 Vietų

Maskva. — Vien tik Ant
roji Baltarusijos Armija, 
komanduojama generol. Za
charovo, atvadavo nuo vo
kiečių virš 7,500 gyvenamų
jų vietų per tris savaites, 
numaršuodama daug iau 
kaip 300 mylių pirmyn. Ši 
armija dabar veikia Kauno- 
Gardino srityje.

Naikinimas Vokiečių Tankų
Maskva. — Sovietai liep. 

17 d. visuose frontuose su
naikino bei išmušė iš veiki
mo 76 vokiečių tankus ir 
nušovė 42 jų lėktuvus.

Nacių bombanešiai robo
tai sprogdino Londoną.

Švedijoj eina gandai, kad 
naciai aplinkiniais keliais 
prašėsi i taikos derybas su 
Sovietais. Sovietai griežtai 
atmetė šį nacių manevrą.

Chinai Hengyange Kerta 
Spragas Japonų Apsupime
Chungking.— Hengyange 

apsupti chinai įvarė gilius 
kylius į apsupančių japonų 
linijas. Chinų kariuomenė 
padarė tokių didelių nuosto
lių japonam ties Leiyangu, į 
pietus nuo Hengyango, jog 
spėjama, kad ten turės su
smukti japonų ofensyvas.

Amerikos lakūnai pleški
no japonų pozicijas ir lėk
tuvų aikštę Hengyango sri
tyje.

VEJA JAPONUS Iš RYTŲ 
INDIJOS

Ceylon. — Anglai baigia 
vyti iš Manipur kal
nų likučius supliektų japo
nų Rytinėje Indijoje.

Chinai ir amerikiečiai, ko
manduojami generolo Stil- 
wellio, dar pasivarė pirmyn 
Myitkinos srityj, šiaurinėje 
B urmo j.

Philadelphia, Pa.
M. Jocienė Laisvės skaityto

ja, Lietuvių Literatūros ir Mo
terų Kliubo narė sunkiai ser
ga. Neseniai sirgo jos duktė 
Cecilia, kad greičiau sustiprin
ti dukros sveikatą, jos išvažia
vo 6-šioms savaitėms į pajūrį, 
Wildwood, N. J. Kuomet duk
tė baigia atgauti sveikatą, ne
laimė ištinka motiną. Liepos 8 
d., naktį, į šeštadienį gauna 
“stroke” — suparaližiuoja de
šinę pusę. Iš sykio manyta, 
kad lengvai praeis, bet pirma
dienio rytą pradėjo eiti blo
gyn. Gydytojas įsakė paimti li- 
gonvežimį gabenti namo. Da
bai' randasi General Hospital. 
Linkiu greitai pasveikti.

/ 
Naujas Drabužiams Centras

Kurie turite panešiotų gerų 
drapanų ir kitokių dovanų Lie
tuvos žmonėms, atgabenkite 
pas V. Urbienę, 628 N. 12th 
St. S. V. R.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
GREAT NECK, N. Y.

Labor Party masinis susirinkimas 
įvyks 21 d. liepos. Kasmočių salėje, 
91 Steamboat Rd., 8 v. v. Bus gerų 
kalbėtojų. Kviečiame dalyvauti. Po 
susirinkimo bus ir užkandžių. Įžan
ga veltui. — P. Bečis. (168-169)

DETROIT, MICH.
Detroito Liet. Moterų Pažangos 

Kliubo ’susirinkimas įvyks liepos 20 
d., 7:30 v. v. Draugijų Salėje, 4097 
Porter. Narės, jūsų yra užduotis da
lyvauti jūsų kliubo susirinkime. — 
M. Ginaitienė, sekr. (168-169)

WILKES-BARRE, PA.
Drg. J. Vilkelis išvažiuoja iš mū

sų miesto, kur jis turi tiek daug pa
žįstamų. Jis energingai ir nenuilsta
mai daug čia veikė. Todėl, jo išlei
dimui rengiame vakarėlį. Įvyks šeš
tadienį, liepos 22 d., vakare, Liet. 
Prog. Kliube, 325 E. Market St. Vi
sus ir visas prašome dalyvauti. — 
Rengėjai. (168-169)

ELIZABETH, N. J.
Lietuvai Teikimo Pagelbos Komi

teto susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, 20 d. liepos 8 v. v. LDP Kliubo, 
408 Court St. Visi atstovai nuo 
įvairių organizacijų pravilo dalyvau
ti šiame susirinkime, nes būtinai tu
rėsime daug gana svarbių darbų at
likti. Į šį susirinkimą kviečiame at
silankyti buvusieji Elizabetho Drau
gijų Sąryšio Komiteto nariai dėl ap
kalbėjimo nekuriu sąryšio dalykų. 
LTP Komiteto Sekr., D. Krūtis.

(168-169)
MONTELLO?MASS.

ALDLD 7 Apskritys rengia pikni
ką, Liet. Taut. Namo Parko. Sek- 
rpadienį, liepos 23 d. Pradžia 1 v. 
dieną. Įžangos nebus. Minėtame pik
nike privalo dalyvauti 7-to Apskr. 
Valdyba. Bostono ir Norwoodo 
draugai turi padėti dirbti. Prašome 
svečių iš kitur dalyvauti, taipgi ir 
vietinius. Reng. Kom.: G. Shimaitis, 
J. Kukaitis, St. Baronas. /168-169)

PHILADELPHIA, PA.
Moterų Kliubo susirinkimas įvyks 

20 d. liepos, 8 vai. vakare, 735 Fair
mount Ave. Prašau visas drauges 
dalyvauti šiame susirinkime.—J. S.

(168-169)

LAWRENCE-METHUEN, 
HAVERHILL, MASS. IR 

NASHUA, N. H.
Liepos 23 d. įvyks Laisvės pikni

kas, Maple Parke, Methuen. Pra
džia 10 vai. ryto. Kviečiame visus 
dalyvauti šiame dideliame piknike, 
kuris rengiamas dienraščio Laisves 
naudai. Jį rengia viršminėtos koloni
jos. Nepamirškite dalyvauti!

(168-169)

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

siminimų ir palyginimų, žmo
nės juk sako: Kiti metai, kiti 
lapai...

Kalbėkime apie tikrai svar
bų dalyką. Nacių nualintiems 
Lietuvos žmonėms reikia grei
tos medžiaginės paramos.

Kaip sutelkti plačiausias 
Amerikos lietuvių mases tam 
darbui?

Man atrodo, kad reikia 
šaukti plačias apskričių arba 
miestų konferencijas tam rei
kalui. Ir reikėtų imtis už dar
bo be jokio delsimo.

K o n f e rencijų sušaukimas 
ima laiko. Tuo tarpu Lietuva 
bus jau visai išlaisvinta. Gal 
už mėnesio kito jau bus apsi
dirbta su hitleriniu slibinu ir 
laivai galės laisvai kursuoti 
tiesiai į Klaipėdą !

Kiek paramos Lietuvos žmo
nėms Amerikos lietuviai gales 
pasiųsti ?

Priklausys nuo to, kaip grei
tai ir energingai bus tam pa
sidarbuota.

Easton, Pa.
Buvo Daug Svečių

Laike švenčių, liepos 4, pas 
mus apsilankė svečiai S. Mei- 
son, su žmona, Laisvės kores
pondentai ir vajininkai iš Wa
terbury, Conn; J. Bimbai, S. 
Vilkas, Ch. Yankus, V. Ulba, 
iš Paterson, N. J. Ir drauges 
Šlapikienės brolis Charles 
August-AugustinaviČia, Lais
vės skaitytojas ir šėrininkas- 
darbuotojas iš Manchester, 
Conn. Vieni pabuvojo po sa
vaitę, kiti po kelias dienas, vi
si išvažiavo patenkinti įspū
džiais iš mūsų kalnuoto miesto.

V. J. Stankus.

Binghamton, N. Y.
Lietuvai Pagalbos Teikimo 

Komiteto skyriaus posėdis įvy
ko liepos 7 dieną, Lietuvių 
Svetainėje. Ne visi nariai da
lyvavo, tai ne gerai.

Nutarta priimti centralinio 
Lietuvai Pagalbos Teikimo Ko
miteto paskirtą $300 kvotą 
Binghamtonui ir tuojau sukel
ti, kad nupirkus šiltų apatinių 
drapanų, muilo ir avalinės Lie
tuvos žmonėms.

Kvotos sukėlimui bus ren
giama vakarienė 29 d. liepos. 
Bus skanių, namie gamintų, 
valgių, o tikietas tik $1. Pra
šome visų pirkti tikietus iš kal
no, kur tik komisijos nariai 
jums pasiūlys, kad rengėjai ži
notų, kiek reikės gaminti mais
to. Vakarienė įvyks Lietuvių 
Svetainėje, 315 Clinton St., 
pradžia 6:30 vai. vakare. Mes

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 
jie pagelbės ir jums.

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

THOMPSON’S NATURAL FOOD CO.
45-42—41st STREET 

manome, kad $300 kvota, tai 
nėra didelė, tikslas labai svar
bus, žmonės uždirba, tai to
kiam (reikalui gali paaukoti, 
kad ir po $5, tai nebus dide
lis pasiaukojimas palyginus su 
Lietuvos žmonių vargais.

Aišku, kad Lietuva jau tuo
jau bus išlaisvinta, jos laisvi
nimas jau eina, tai mūsų pa
galba, kaip tik tiesiai bus siun
čiama į Lietuvą, kur ji taip la
bai reikalinga.

Aną dieną pas mus užėjo 
fotografas A. Klimas, besikal
bant apie kovas Vilniuj ir mū
sų kvotą, jis tuojau paaukojo 
$2 tam reikalui, o vėliau gė
lininkas J. Vaičekauskas kvo
tos sukėlimui aukojo $5, kriau- 
čius A. Navalinskas taipgi $5. 
Sutikau rėmėją pažangaus ju
dėjimo V. Gaidį, jis aukojo 
$2. Reiškia, į vieną dieną kvo
tai jau sukelta $14. Taipgi, V. 
Gaidis aukojo anglų kalboj 
dienraščiui Daily Worker $1.

Mes pasitikime, kad daug 
binghamtoniečių Lietuvos žmo
nių pagalbai gausiai aukos. 
Visi ir visos dirbkime, kur tik 
komiteto nariai paprašo, tai 
neatsisakykite paaukoti, at
minkite savo tėvus, brolius, se
seris, gimines Lietuvoje, atmin
kite, kad jie virš tris metus 
labai vargo po naciais ir jiems 
mūsų pagalba yra labai reika
linga.

J. K. Navalinskiene.

SVARBIAUSIAS IŠRADIMAS 
PASAULYJE

Kuris Yra Naudingas Visai žmonijai, 
Ypatingai Darbo žmonėms.

Miracle Ointment — Stebuklinga 
Mestis, 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 sušalifno.

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 
Saulės Nudegimo. Greit pa
gelbsti. Padaryta iš gydančių 
žoiių, ne kenksmingų.

Mosčių Kainos: No. 1 — 55c ir 
81; 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— 
money-orderį ar čekį."Jei 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: 614H Zion Street.

KODĖL KENČIATE
Dėl Nevirškinimo ir Gesų 

Po Kiekvienu Valgiu?
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 per paštą 100 Aidisol 
tabletukų.

Vidurių užkietėjimas yra priežastis 
visokių ligų. Išvengimui tų nelemtų 
ligų yra privalumas ir sutvarkyt* 
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.

LONG ISLAND CITY, N. Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

TOOLMAKERS
MAŠINISTAI

MILLING MAŠINŲ 
DARBININKAI

Dirbti masinŠRpeje, siūlančiai pokarines 
progas.

MOKAMA AUKŠTOS
KAINOS »

Puikinusios darbo sąlygos. 
Prisilaikykite WMC taisyklių.

C. C. CAWTHORNE & CO., 
330 MORRIS AVĖ.

ELIZABETH, N. J.
ELIZABETH 2-6435

(171)

TROKŲ DRA1VERIAI IR PAGELBININKAI 
GERA ALGA. NUOLAT.

Dirbti Hoboken’e.
TRIANGLE 5-3608

MALIORIAI
Aukštos klasės rezidencijiniam viešbučiui.

. $40. 5i/2 DIENŲ SAVAITĖ
Kreipkitės J Headpainter,

HOTEL ONE FIFTH AVENUE, 
5th Avenue, prie 8th Street.

 (171)

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)

APVALYTOJAI 
NAKTIM DARBAS 

$33.73 I SAVAITĘ 
6 P.M. IKI 2 A.M. 

Sekmadieniais Nedirbama. 
KREIPKITĖS 6 P.M. 

ROOM 503, 350—5TH AVE. 
_______________________________________ (171) 

SALDAINIŲ DARYTOJAI 
VIRŠIAUSIOS ALGOS 

PRISIDEDA PROCENTAI 
Maža, darbšti, švari dirbtuvė 

NUOLATINIAI DARBAI.
ANDERSON CANDY, 

25 Lackawanna Place, 
Bloomfield, N. J.

(174)

VYRAI, NUOLAT 
KAIPO PAGELBININKAI 

LABORATORIJOJE. 
STIPRŪS, VEIKLŪS. AMŽIAUS 45 IKI 

48 TIKTAI 
C DIENOS, $41.60 

ŠAUKITE MR. WHITE, 
LEHIGH 4-2552.

(174)

MOKINIAI, ELEKTRAMS PAGELBININKAI, 
MAŠINISTAI, METALO ŠVEITĖJAI. PA- 
KUOTOJAI. ELEKTROS TRANSFORME- 
RIAI, STATĖJAI, MOKINIAI prie apdirbimo 
elektrinių produktų. Aukštai būtina pramonė 
laike karo ir taikoje: prisilaikykite WMC 

taisyklių.
Hanovia Chcni. & Mfg. Co.,

233 N.J.R.R. Ave., Newark, N. J.
__________________________________________ (173)

KUBILŲ STATE JAI
REIKALINGI 

‘SUVERŽTI BAČKAS’
Iš Būtim! Darbų Reikia Paliuosavimo

Pareiškimo.
AMERICAN MOLASSES CO.,
280 RICHARDS ST. BROOKLYN.

(170)

NAKTIMIS VALYTOJAI
Kreipkitės

JOHN WANAMAKER
PERSONNEL OFISE

12-tos lubos
9th ir Broadway, N.Y.C.

(170)

STALIORIAI
Prie puikių namų rakandų. 

Nuolatinis darbas. Gera alga.
john McConville, 

801—3RD AVE., N.Y.C.
(168)

AUTO SPECIALISTAI
MECHANIKAI

Pas Savininką Populiarių Karų įstaigoje 
APMOKAMA VAKACIJOS 

LIGOJE PAŠALPA 
PUIKIAUSIA ALGA 

POKARINIS UŽTIKRINIMAS 

NORMAN MOTORS 
1872 East Tremont Ave.

TAlmadge 9-4844 (174)

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

APVALYTOJAI
DIENĄ IR NAKTĮ

NAKTIM 
MOTERYS VALYMUI

5 DIENOS, 40 VALANDŲ

HEARN’S
74—5TH AVE., N.Y.C.

(174)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

VALYTOJOS
MOTERYS

BENDRAM VALYMO 
DARBUI

SALDAINIŲ DIRBTUVĖJE 
Valand. 12:30 P.M. iki 9 P.M. 
šeštadieniais: 8 A.M.-12 Pietų

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA. 
__________________________________________ (182) 

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Geros algos. Kreipkitės j Timekeeper.

HOTEL BARBIZON FOR WOMEN 
110 East 63rd Street.

(171)

SIUVĖJOS 
5Vi dienų savaitė.

Geros algos. Kreipkitės j Timekeeper.
HOTEL BARBIZON FOR WOMEN 

140 East 63rd .Street.
(171)

MOTERYS 
Eleveitorių Operavimui.

Geros algos. Kreipkitės j Timekeeper.
HOTEL BARBIZON FOR WOMEN 

110 East 63rd Street.
(171)

MERG INOS PASIUNTI N Ė JIM UI 
Geros algos. Kreipkitės j Timekeeper.

HOTEL BARBIZON FOR WOMEN 
140 East 63rd Street.

__________________________________________ (171)

TELEFONŲ OPERATORĖS 
Daliai laiko ir pilnam.

Geros algos. Kreipkitės j Timekeeper.
HOTEL BARBIZON FOR WOMEN

140 East 63rd Street.
(171)

VALYTOJOS
MOTERYS

VALYTI OFISUS
$22 J SAVAlTIj:

Sekmadieniais nedirbama. 6 P.M. iki 1 A.M.
KREIPKITĖS ROOM 503,
350—5TH AVE., G P.M.

(174)

MERGINOS—MOTERYS
KOSMETIKŲ FABRIKUI 
NUOLATINIS DARBAS.

6 DIENOS, $23.40

ŠAUKITE MR. WHITE, 
LEHIGH 4-2552.

(174)

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 8 P.M.
6 P.M. IKI 9 P.M. 

5 DIENOS 

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N. Y.

MERGINOS-MOTERYS
• BE PATYRIMO
PILNAM AR DALIAI LAIKO 

KEPĖJOS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS 

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICHIU DARYTOJOS

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS
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)

REIKIA MOTERŲ
VALYMUI

Valandos 5:30 — 12:30 P. M. 
5 DIENŲ SAVAITĖ

Kreipkitės

JOHN WANAMAKER
9th & Broadway, 12-tos lubos 

Personnel Ofise
(170)

BUY fftmi
WAR BONOS
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NewYorko^M^feZInioL
Brooklyniečio Įspūdžiai 
Iš LDS Pikniko Lindene

Išgirskite Apie Vėliausius 
Įvykius Lietuvoje

Pereitą sekmadienį, liepos 
16 d., Lindene, N. J. įvyko ar
timu Brooklynui New Jersey 
apylinkėj kuopų bendras pik
nikas, kuris, kaip šiuos žo
džius rašančiam atrodo, buvo 
gana pasekmingas, nes pelno, 
esu tikras, liks.

Prie šio pikniko pasekmin- 
gumo prisidėjo du, gana žy
mūs Brooklyno biznieriai, tai 
Petras Kapickas ir Vincas 
Skuodis.

Kadangi P. Kapickas yra 
artimas Laisvės kaimynas ir 
kartu jos ir pažangių organi
zacijų rėmėjas, tai, aišku, pas 
jį įstaigoje tankiai galima su
sitikti su vienu ar kitu laisvie-

Penktadienio vakarą, 7:30 
valandą, liepos 21-mą, įvyks
ta prakalbos. Rengia Brookly
no organizacijos. Prakalbos 
bus Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo svetainėje, 280 Union 
Avė., kampas Stagg St., Brook- 
lyne.

Liepos 21-mą sukanka trys 
metai ir mėnuo, kai Hitlerio 
fašistų gaujos užpuolė Lietu
vą, ją okupavo. Per tą visą lai
ką tos gaujos plėšė, ką tik ga
lėjo iš Lietuvos liaudies.

Dabar Sovietų Sąjungos 
Raudonoji Armija ir jos lie
tuviškieji pulkai laisvina mies
tą po miestui, kaimą po kai

mui. Lietuvos žmonės dabar su 
plėšikais fašistais tinkamai at
siskaitys. Taigi, šiose prakal
bose sužinosime daugiau apie 
tuos Lietuvos laisvinimo žy
gius. Sužinosime apie sugrįži
mą Lietuvos tarybinės vyriau
sybės į sostamiestį Vilnių.

Turėsime gerus kalbėtojus: 
R. Mizarą, D. M. šolomską, ir 
J. Gasiūną, didžiųjų organiza
cijų viršininkus.

Skaitantieji šį pranešimą pa
sakykite apie tą svarbų masi
nį mitingą - prakalbas ir ki
tiems.

Komisija.

Pagavo Žmogžudį ir 
Jauną Plėšikę

Fred Schmidt, 24 metų, tre
kų krovėjas, pereitą antradie
nį suimtas ir policijai prisipa
žinęs nušovęs Paul Volchak 
bandyme jį apiplėšti pereitą 
pirmadienį. Sakoma, jog keli 
mačiusieji jį prie Volchako 
krautuvės buvę pakviesti pa
matyti jį policijos stotyje ir 
Ii ūdiję, kad tai tas pats as
muo. Schmidt jau pirmiau tu
rėjęs policijos rekordą. Prieš 
porą mėnesių buvęs paleistas 
iš pataisų įstaigos.

Schmidto parodymais areš
tuota Virginia Ornmark, 19 
metų, blondinė. Jisai sakęs, 
būk nuo jos gavęs revolverį. 
Iškrėtus jos kambarį, G41

Schmidt ir persistatęs juomi. 
Iš karto jinai manius esant tik 
juokais. O kada pamačius, jog 
ne juokai, jie prikalbėję eiti su 
jais pažadais brangių kailinių, 
žiedų, turto.

Laike arešto jinai tebedėvė- 
jo paprastu k e balta bliuze ir 
pilku sijonėliu. Neturėjo nei 
turto. Bet kalėjimo, tai tikrai 
užpelnė. Ji sulaikyta po $25,- 
000 kaucijos iki tolimesnio 
kvotimo. Įkaitinta, kaipo suo
kalbininke apiplėšti, kaipo tu
rėjusi ginklus be leidimo.

Jos motina esanti paprasta 
darbininkė. O tėvas, civilinis 
karo darbininkas, mechanikas, 
išdirbęs dvejus metus Aleutų 
Salose, esąs liguistas ir grįžtąs 
namo, esąs kelyje namo iš Se
attle.

Apgaudinėjo Teatro 
Mylėtojus

New Yorke sulaikytas tūlas 
Eddie Lehman, 47 metų. Jis 
nuo balandžio mėnesio susižė- 
ręs apie $5,000 pardavimu te
atrams tikietų, kurių jis visai 
neturėjo.

Sukčius vartodavęs gana po
nišką sistemą. Jis sukindavęsis 
ne prastuose kliubuose, kur 
sueina biskelį labiau prie gra
šio pasilaiką ar bent šuniniai 
norį pasirodyti žmonės. Aniem 
užvedus kalbą apie teatrus, 
įsi k išdavęs ir jis su savo dvy
lekiu, koks tas ar anas veika
las puikus. Atsidusę nauji pa-

Palaidu Šuny Pavojus
Bronxo šunų daboklėj šią 

savaitę nugaišo 22-ras šuo nuo 
pasiutimo ligos. Jie visi buvo 
nuo pereitos žiemos iki šio lai
ko sugaudyti gatvėmis riau
mojant palaidi. Nežinia, kiek 
kitų šunų jie užkrėtė ir kiek 

į vaikų jie galėjo užkrėsti.
Pasiutusių šunų pagauta ir 

Brook lyne.
Pamačius palaidus šunis rei

kia juos raportuoti Sveikatos 
Departmentui, nes jie yra pa
vojumi žmonių sveikatai.

SUSIRINKIMAI
Brooklyno Moterų Atydai

čiu. Ir dėl to, Kapickas, norė
damas atsilyginti dažniau pas 
jį atsilankantiems laisviečiams 
ir pasisiūlė juos nuvežti į 
Lindeną, kad tuomi atsilyginti 
už jo įstaigos neužmiršimą ir 
sykiu paremti savo organizaci
ja.

Piknike, Lietuvių Laisvės 
(Liberty) Parke, drg. Kapic
kas sakėsi prafundinęs apie 
pusę šimtinės. Be to, dar teko 
nugirsti jį kalbant, kad jis ne- 
pasiduosiąs nei vienam brook- 
lyniečiui biznieriui Lietuvos 
rėmime ir pasirodysiąs, ką jis 
gali tuomet, kai Kaunas bus 
išlaisvintas.

Antras, drg. Skuodis, taipgi 
kiek prisidėjo prie piknikau- 
jančių brooklyniečių. Jis taipgi 
kelis “raundus” pasuko ir vie
ną kitą dešimkę prafundino.

Pats piknikas, kaip ir visuo
met, buvo linksmas, grojant 
puikiai A. Pavidžio orkestrai. 
Tik gaila, kad jaunimo mažai 
tesimatė, tai senesni ne taip 
paslankūs į šokius ir už tai 
melodingi orkestrus garsai ne
buvo įvertinti ant tiek, kiek 
būtų buvę įvertinami esant 
daugiau jaunimo.

Visa pikniko eiga buvo pui
kioje draugiškoje nuotaikoje.

Tikiu, kad rengėjai patys 
aprašys smulkmeningiau apie 
savo pikniką, čia norėjau pa
liesti tik savo įspūdžius, nesi
gilinant į detalius.

Brooklynietis.

Apsaugai Dukters, Mo
tina Kreipėsi Policijon

Motinai rūpi kožnas vaikų 
žingsnis. Mrs. X ypatingai rū
pinosi, kada jos 19 metų duk
relė pradėjo pavėluoti namo. 
Jai atrodė neleistina jaunai 
mergaitei taip pavėluoti. Aną 
vakarą mergina vėl pavėlavo 
namo. Susirūpinusi, motina 
peržiūrėjus dukters daiktelius, 
ar neras ką nors, kas išaiškin
tų jos dukrelės vėlai užtruki
mo priežastį ar žmones, su 
kuo jinai užtruko.

Ne ilgai jieškojus po duk
ters mažą sandėlį, motina su
radus šaunamąjį įrankį. Išsi
gandus, spėdama, jog ne geri 
žmonės, ne gerais tikslais tu
rėjo mergaitei įduoti šautuvą, 
motina nusprendė geriau da
bar patraukti dukterį atsako
mybėn, negu kad leisti įsivel
ti j kokią tragišką blogdarybę, 
papildyti blogą darbą. Motina 
raportavo apie radinį policijai. 
Duktė sulaikyta teismui už tu
rėjimą šautuvo be leidimo.

Ištiktoji tos nelaimės šeima 
yra lietuviai. Gyvena Wil- 
liamsburge. Rep.

Times Nupirko Radijo 
Stotį

New York Times skelbia nu
pirkęs radijo stotį WQXR, ant 
kurios daugelis smulkių orga
nizacijų ir įstaigų turėdavo 
savo programas. Vedėjai, sa
koma, paliekami tie patys ir 
kitokių stambių pakaitų kol 
kas nedarysią.

Siuvėją Piknikas
Šį šeštadienį, liepos (July) 

22 d. įvyks ACW of A, Lietu
vių 54 skyriaus piknikas. Jis 
bus Dexter Parke, 74-11 Ja
maica Ave., Woodhaven, N. Y.

Antano Pavidžio orkestrą 
gros šokiams ir bus įvairių gė
rimų ir skanių užkandžių. Pik
nikas prasidės 2:30 vai. dieną 
ir tęsis iki vėlai nakčia. Įžan
ga tik 25c. Taksai įskaityti.

Širdingai kviečiame visus 
brooklyniečius ir iš apylinkės 
dalyvauti šiame puikiame Lie
tuvių Siuvėjų 54 Skyriaus pik
nike. Bus puikus pasimatymas 
ir pasivaišinimas gražiame 
parke, skaitlingoje sueigoje.

Pikniko Komisija.

Nuteisė už Erzinimą 
Meškų

Teisėjas Blanchfield perei
tą antradienį trim Brooklyno 
Prospect Parko meškų erzinto
jam uždėjo baudos po $5, vie
toj paprastai skirtų $1 ir $2. 
Turėdamas mintyje p-lės Sear
les nelaimę, teisėjas pasakė, 
jog “geriau atsiminti sunkią 
pabaudą, negu netekti ran
kos.”

Meškoms prasikaltę “maž
vaikiai” buvo: Mrs. Bertha 
Winick, 55 m., 1402 W. 4th 
St., Stanley Lustig 17 m., 235 
Stagg Walk; Harry Fischer, 
31 m., 374 Midwood St. Visi 
iš Brooklyno.

Vaikai Renka Popierą ir 
Vakacijomis

Paskelbus vaikams popieros 
rinkėjams lenktynes ir vakaci- 
jų metu, įvairių susiedijų žais- 
mavietes lankanti vaikai sten
giasi neužleisti rekordų ki
tiems. Pirmą vakacijinių lenk
tynių savaitę, pasibaigusią lie
pos 14-tą, laimėtojais buvo:

Brooklyno žaismavietės 161- 
mos tymas. Jie surinkę 9,958 
svarų. Bronx žaismavietės 67- 
tos tymas surinko 7,027 sva
rus. Flushingo žaismavietės 
120-tos surinko 4,879 svarus. 
Manhattan žaismavietės 52- 
ros — 4,212 svarų. Richmon- 
do 11-tos žaismavietės 2,024 
svarus. Kitos po mažiau.

Iš kožno laimėjusio tymo po 
10 geriausia pasižymėjusių 
vaikų pakviesta Laikraštininkų 
Sąjungos svečiais pietums at
einantį penktadienį. Po pietų 
tie maži čampionai bus laivu 
Seattle nuvežti pamatyti trijų 
tūkstančių amerikiečių ir ang
lų jūrininkų treiniruotę. O po 
to jiems išrodys visą laivą.

Šią savaitę lenktyniuojančių 
popieros rinkliavoje vaikų 
čampionų laukia kelionė į ar
mijos centrą ir pasivažinėji
mas “džypsais.” Kas savaitę 
skiriama skirtingi veiksmai 
įvertinimui vaikų darbo karo 
laimėjimui.

Sveiksta
William Sheinis sveiksta. Jį 

aplankęs jo draugas užėjęs 
Laisvėn pranešė, jog Sheinis 
randasi namie, 106-12 107th 
Avė., Ozone Park, L. I. Susi
žeidęs darbe strėnkaulį, jis 
jau apie penketą savaičių iš
buvęs ligonio padėtyje. Bet 
jaučiąsis daug geriau ir už po
ros ar kiek savaičių tikisi galė
siąs grįžti darban.

★ ★ ★
Taipgi dar vis lovoje, bet 

pamažu eina geryn Antanina 
Zablackienė, maspethietė, il
gametė aidietė ir Moterų Kliu
bo veikėja, mezgėja. Jai po 
operacijos kraujo srovė susi
bėgo kojon. Dabar tenka ilsė
tis ir laukti, kol kraujas bus 
iš ten išnešiotas ir užlietoji 
sritis sugys.

West 207th St., New Yorke, 
rasta du užtaisyti pištalietai, 
32-ro kalibro. Rasta amunici
jos, rasti žalvariniai krump
liai. Bet to revolverio, kuriuo- 
mi nudėtas Volchak, neradę. 
Schmidt sakęsis, kad jis revol
verį nunešęs jai po nušovimo 
Volchako.

Jieškoma kitų 3 plėšikų iš 
tos grupes. Policija skelbia, 
kad mergina prisipažinus ir 
pati buvus prie trijų apiplėši
mų. Taipgi saki.us, kad jie bu
vo prisirengę apiplėšti Sher
man Square viešbutį. Tuo tiks
lu pereitą šeštadienį ten buvę 
pasirendavoję ii’ kambarį. Bet 
viską sugadinęs Schmidt, kuris 
parėjęs girtas. Ji taipgi sakiu
si, jog jinai jau buvus pasi
rengus ateinančią savaitę eiti 
dirbti į Federal Reserve ban
ką, 33 Liberty St., tikslu iš
šniukštinėti iš vidaus, kaip bū
tų galima apiplėšti.

Palinksmino Sužeistus 
Kariškius

Pereitą pirmadienį į Mit- 
chell Field buvo suvežta-su- 
kviesta keli šimtai kariškiu li
gonių, kai kurie iš tų ką tik 
parvežti iš frontų, neišbuvę po 
kelionės nei paros. Jiems duo
ta šauni koncertinė-teatrališka 
programa, joje dalyvaujant 
Lawrence Tibbett’ui, Bert 
Wheeler, Wally West ir ki-

žįstami atsako, kad jie seniai 
dėjo pastangas 
bet vis dar negavę, 
nematė.

Lietuvių Moterų Apšvietos Kliu
bo ir mezgėjų su siuvėjomis susirin- 

gauti tikietų, I Rimas įvyks šj ketvirtadieni, liepos 
20 d., 8 v. v., 419 Lorimer St. Kvie
čiame ir ne nares. Valdyba.

—O aš galiu tikietų gauti, 
kiek noriu, — atsakydavęs 
sukčius. Išsitraukęs iš kiše- 
niaus porą gerų tikietų paklo
davęs, o po to čiupt, čiupt, po 
kišenius. — Ale kitus būsiu 
pamiršęs namie, bet galėčiau 
atsiųsti.

Nauji pažįstami pakloja ke
lis desėtkus, o kartais ir šim
tines už visa bloką tikietų. Po 

į to daugiau nemato to pardavė
jo nei tikietų.

PARDAVIMAI
REAL ESTATE

2-jų šeimynų mūrinis namas. At
skirai statytas, aplink langai. Cyp
res Hills. Garadžiai, žemė—40x100. 
Prekė $7500. Parsiduoda už prieina
mų kainą. Turi būt parduota. Dėl 
daugiau informacijų, telefonuokite: 
REpublic 9-1506. (169-171)

Parsiduoda gera Tailor’s Singer 
Sewing Mašina No. 3115. Taipgi no
riu parduoti Electric Fan. Galima 
atsišaukti bile laiku. A. Jesmontas, 
294 Suydam St., Brooklyn, N. Y.

(168-170)

tiems.

Tėvas Atsiėmė Kūdikį
Paliktąją viešbutyje Lexing

ton, New Yorke, 4 metų mer
gaitę atsiėmė jos tėvas, atvy
kęs iš Bethlehem, Pa. Mergai
tę atvožusios ir palikusios mo
tinos tebejieškoma.

Atostogauja
Ona Balčiūnienė, Varpo ke

pyklos savininkė, su jauname- 
te savo dukrele ir pagelbinin- 
ke darbe Ruth išvyko į savo 
vasarnamį pasilsėti. Kepyklos 
reikalais, kiek suspėja vienas 
už tris (faktinai už keturis, 
nes ir kariškoje tarnyboje 
esąs sūnus Algirdas buvo pa- 
gelbininku), rūpinasi patsai 
A. Balčiūnas.

Krautuvei pasitaikius užda
rai, Varpo duonos galima ras
ti grosernėj, kampas Stagg ir 
Lorimer Sts., tik už kelių du
rų nuo kepyklos. Jų duonos 
yra ir daugelyje kitų krautu
vių.

Meškos sužeistoji p-lė Ca
therine Searles pasveiksianti.

Ornmarkiūtė sakosi, kad ji
nai su plėšikų gauja turėjusi 
ryšius tik per apie pusantro 
mėnesio. Ji susipažinusi su 
Schmidtu, pradėjus su juo 
draugauti. Jie kartą išsikalbė
ję apie plėšikus. Jinai pasa
kius, kad jai būtų įdomu susi
tikti nors vieną plėšiką.

1
 LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINK) į 

Didelis pasirinkimas visokių |

Vynų ir Degtinės j

Kasdien Turime |

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikui 
•teičius »u naujausiai* įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRŲ BARBERIAI

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVE. BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

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

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

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

Tel. GLenmore 5-6191

NED ALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

napiešiam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS 

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

F. W. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka- . 

mai visose dalyse miesto.
Tot Virginia 7-4499 

'I — ■ »i» i »■■»■■■ ■ ii in —■ ■■ ■ n ii— n — i<

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770 

-------------- ------------------ -

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

1Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
STANLEY MISIŪNAS

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR
NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 

DAUG STALŲ KOMPANIJOM 

kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti i mūsų

PARAMOUNT CABARET
473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergreen 4-6864—

$50.00

©r bm*
$20.00

ft

2>
14950

potli 
^ADISON

1»4950

1
I

M < Jį 7 <
T J

*1

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

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone STagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS.




