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Tėvynės redaktorius Bajo
ras šaukia: “Sakoma, kad Lie- 
tuvą rusai tik išvaduoja. Tai 
didelė melagystė! Todėl mes,
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Amerikos lietuviai, budėkime 
dabar!’’ (T., liepos 21 d.).

Jam tūravoja Garso redak
torius Zujus: “Deja, Lietuvos 
vargams ir kančioms .nesimato 
galo. Bolševikai eina ne išlais
vinti Lietuvą, bet ją užimti ir 
pavergti.” (G. , liepos 20 d.).

Gaila tų dviejų vyrų. Jie 
protingų žmonių akyse pasista
to dideliais neišmanėliais. Pa
tys serga ir kitiems nori įk 
bėti ligą.

Niekad niekur rusai nesakė,; myn, 
kad jie nori Lietuvą pavergti.1 
Bajoro ir Zujaus šauksmas yra 
desperacijon įpuolusių hitleri
ninkų balsas. Amerikos lietu
viai to balso neklausys.

Amerikos lietuviai skubinsis 
išlaisvintos Lietuvos žmonėms 
pagalbon užsigydyti karo žaiz
das. Amerikos lietuviai sveiki
na kiekvieną Raudonosios Ar
mijos žygį link Baltijos.

Spaudoje pasirodė svarbus 
darbo unijų pareiškimas. Pa
reiškimas liečia šio karo vete
ranus. Unijos sako, kad sugrį
žę iš karo mūsų didvyriai su
silauks šilto priėmimo Į orga
nizuotų darbininkų eiles. Jie 
turės visas pirmenybes vėl bū
ti unijų nariais ir naudotis vi
somis iškovotomis privilegijo
mis.

Nebebus taip, kaip buvo po 
Pirmojo Karo.

Kas liečia republikonų kan
didatą Thomas Dewey, tai jam 
šis karas jau užbaigtas. Karo 
laimėjimas jam visai neberūpi. 
New York Tribune praneša, 
kad Dewey rinkimų kampani
jos svarbiausias šūkis bus, 
kaip pereiti iš karinio gyveni
mo į taikos gyvenimą.

Tai falšyva platforma. Ji 
patarnaus republikonams už 
meškerę gauti balsus tamsiojo 
elemento. Bet sąmoningi ame
rikiečiai ant jos nekibs.

Jie nekibs, nes jie žino, kad 
dabar svarbiausias klausimas 
tebėra karo laimėjimas. Kas 
bando šitą tiesą paneigti ir pa
kišti kitą reikalą, tas netar
nauja Amerikos interesams.

The New York Times liepos 
25 dienos editoriale rimtai 
svarsto karo laukuose padėtį. 
Dienraštis mano, kad Hitlerio 
jėgos silpnėja.

Dabar, sako Times, laikas 
kirsti priešui naujus ir daug 
didesnius smūgius iš vakarų! 
Rytų fronte viskas tvarkoje. 
Raudonoji Armija atlieka sa
vo pareigas su aukštu kaupu!

Reikia pilnai sutikti. Reikia 
sutikti su Timesu, kad Ame
rikos ir Anglijos jėgos toli 
gražu ne visos įtrauktos į 
sprendžia muosius mūšius. 
Francijoj kariauja tik keli 
šimtai tūkstančių, o mes turi- 
me gatavai paruoštų kareivių 
kelius milijonus.

Dabar tuos milijonus reikia 
paleisti darban ir priešą par
blokšti.

Vienas po kitam užsieniniai 
korespondentai stebisi lenkiš
kais ponais, sėdinčiais Londo
ne. Jiems kas nors galvas su
sukę. Jie turėję progą susitai
kyti su Tarybų Sąjunga, bet 
pražiopsoję!

Kur jie dabar dings? Len
kijoje susidarė laikina val
džia. Londoniškei nebėra vie
tos. Jos įtaka pačioje Lenkijo
je pasirodė labai menka. Jos 
grūmojimas sukelti pogrindinį 
judėjimą prieš Raudonąją Ar-

AMERIKIEČIAI NUBLOŠ
KĖ NACIUS DVI MYLIAS 

ATGAL FRANCIJOJE
London, liep. 26. — Ame

rikos armija vakariniame 
ai-1 Francijos fronto gale per 

audringus mūšius pasigrū- 
mė beveik dvi mylias pir- 

paplatino savo ofen-
syvo frontą iki 7 mylių tarp 
St. Lo ir Periers ir įsiveržė 
į Marigny priemiesčius. 
Pranešama, kad siaučia įtū
žę mūšiai Marigny gatvėse.

Amerikiečiai atėmė iš vo
kiečių dar vieną kaimą.

Hitleris Įsake Pajungti Visus 
Vokietijos ir Pavergtų Kraštų 
Žmones Karinei Nacių Mašinai
London. — Hitleris pa

skyrė Hermanną Goeringą 
pirmininku Tarybos Vokie
tijai Ginti ir davė jam dik
tatorišką galią naudot visus 
vokiečius ir jų turtą, taipgi 
visus nacių užimtų kraštų 
žmones ir ju nuosavybę ka
riniams Vokietijos reika
lams.

Visi Vokietijos ir jos pa
vergtų kraštų žmones, vyrai 
ir moterys, nuo jauniausių 
iki seniausių, būsią mobili
zuoti Vokietijai, ginklus 
dirbti bei už ją kariauti.

Berlyno radijas užreiškė: 
“Kas nekariauja ar ginklų 
nedirba, tas neturi teisės 
nei vaikščioti nei kvėpuoti.”

Hitleris neva leido Goe-

Pažangus Demokratas 
Laimėjo Nominacijas
Columbia, S. Car., liep. 

26. — Rooseveltinis demok
ratas, gubernatorius Olin 
D. Johnston laimėjo nomi
nacijas į Jungtinių Valstijų 
senatorius didele dauguma 
balsų prieš Cotton Ed Smi- 
thą, Naujosios Dalybos 
priešą.

Smithas yra jau 36 metus 
išbuvęs Jungt. Valstijų se
natorium nuo South Caro
lines valstijos, bet dabar vėl 
kandidatuodamas liko su
muštas.

Anglų lakūnai bombarda
vo Bremeną ir Stuttgartą.

Sovietų Sutartis su Lenkų Komitetu Tautai Laisvinti
London. — Maskvos radi

jas pranešė, kad Sovietų vy
riausybė padarė sutartį su 

i Lenkų Komitetu Tautąi 
Laisvinti. Tas komitetas y- 
ra įsisteigęs kaipo laikino
ji Lenkijos valdžia Chel- 
miją jiems patiems akis išsvi
lino.

Tie ponai, žinoma, tebegie- 
da savo ir tebeprotestuoja 
prieš Tarybų Sąjungą. Ypatin
gai jiems nepatinka, kam So
vietų spauda Vilnių skaito am
žinai sugrąžintu Lietuvai. Ale 
kas jų paiso...

Rytiniame Francijos fron
to gale naciai desperatiškai 
savižudiškai atakavo anglus 
ir privertė juos šiek tiek pa
sitraukt atgal iki Tilly-La 
Campagne priemiesčių, pus- 
penktos mylios į pietų rytus 
nuo Caen miesto.

Gavę daugiau jėgų, ta
čiau, anglai ir kanadiečiai 
vėl pradėjo atakuot hitleri
ninkus.

ringui pasiskirti ‘pilniausiai 
galiojantį padėjėją”, kaipo 
visų jėgų mobilizuotoją ka
rui; ir Goeringas turėjo pa
siskirti propagandos minis- 
terį Goebbelsą, asmeninį sa
vo priešą..

Pirm to Hitleris paskyrė 
kruviniausią budelį Heinri
chą Himmlerį, slaptosios po
licijos ir Hitlerio sargų va
dą, kaipo naminio fronto 
diktatorių. Ir Himmleris su 
savo žandarais ir šniukštais 
dieną naktį darbuojasi, a- 
reštuodamas ir šaudydamas 
nepalankius Hitleriui gene
rolus, oficierius ir civilius 
žmones.

Kaip Goeringas, taip ir 
Goebbels bijo Himmlerio ir 
neapkenčia jo.

LVOVE HITLERININ
KAI NUGALABINO 

140,000 ŽYDŲ
Pabėgę nuo vokiečių iš 

Lvovo, Isadoras Hertz ir jo 
žmona Laura pranešė ame
rikinei žinių agentūrai Uni
ted Press, kad naciai Lvove 
išžudė iki 140,000 žydų. 
Hertzai ištrūko tik tuom, 
kad papirko nacių sargą.

Jiedu liudija, kad hitleri
ninkai įrengė Lvovo užmies
tyje didžiulį fabriką žydams 
žudyti. Ten žydai buvo ku
pinais traukiniais vežami, 

i žudomi ir deginami.

me (Cholme), atvaduotame 
lenkų mieste.
SOVIETŲ PAREIŠKIMAS

Sovietų Sąjungos užsienių 
reikalų komisariatas liep. 
25 d. išleido sekamą pareiš
kimą dėlei santykių su Len
kų Komitetu Tautai Lais
vinti:

“Raudonoji Armija, sėk
mingai maršuodama pir
myn, pasiekė valstybinę sie
ną tarp Sovietų Sąjungos ir 
Lenkijos.

“Vydamiesi besitraukian

EXTRA
Sovietai Puola 
Nacius Kaune,

Berlynas
Berlyno radijas skelbė 

trečiadienį, jog Raudonoji 
Armija su didelėmis jėgo
mis puola vokiečius Kaune; 
sako, kad Sovietai atakuoja 
nacius Kaune iš dviejų pu
sių, iš rytų ir šiaurių rytų.

Suimtas Jau 25-tas 
Vokiečių Generolas 
Sovietų Ofensyve

Maskva. — Miške tarp 
Brody ir Lvovo sovietiniai 
kariai suėmė generolą Hau- 
ffe, komandierių 13-jo vo
kiečių pėstininkų korpuso, 
su visais jo oficieriais. Tai
gi Raudonoji Armija dabar
tiniame savo ofensyve, pra
dėtame birželio 23 d., pa
ėmė nelaisvėn jau 25 vokie
čių generolus.

Apsupime įlietų vakarus 
nuo Brody, kaip jau minė
ta, Sovietai užmušė 30,000 
hitlerininkų ir suėmė virš 
17,000. Generolas Hauffe ir 
jo karininkų štabas tapo 
suimti, bevalant raudonar
miečiams paskutinius tų vo
kiečių likučius.

VOKIEČIAI NUKOVĘ 
KELIOLIKA NACIŲ

London, liep. 26. — Pra
nešama, jog per susikirti
mus tarp Hitlerio žandarų 
ir vokiečių armijos karių 
Brusselyj, Belgijos sostinėj, 
tapo užmušta du žandarų 
generolai ir eilė nacių 
“gvardijos” oficierių.

NUSIŽUDĘS VOKIEČIŲ 
GENEROLAS

London. — Tarp vokiečių 
kariuomenės Franci jo j pas
klido gandai, kad Lenkijoje 
nusižudė feldmaršalas von 
Busch, buvęs ten jų koman- 
dierius iki paskutinio laiko.

Pats Berlyno radijas pra
nešė, jog Sovietai Lenkijoj 
jau pasiekė Vislos upę ties 
Deblin tvirtove, 56 mylios 
nuo Varšavos.

Jankiai stiprina savo po
zicijas Guam saloj.

čią atgal vokiečių kariuo
menę, Sovietų kariai drau
ge su lenkų armija, veikian
čia Sovietų - vokiečių fron
te, perėjo per Vakarinio 
Bugo upę, taigi perėjo So
vietų - lenkų sieną, ir įžen
gė į Lenkijos žemę. Tokiu 
būdu padaryta pradžia lais
vinti ilgai kentėjusią broliš
ką lenkų tautą nuo vokiečių 
okupantų.

“Sovietų kariuomenė į- 
žengė lenkų žemėn, persiė
musį tik šiuo vienu pasiry
žimu — supliekti priešų vo

RAUDON. ARMIJA PASIEKĖ VISU; 
IMA Į REPLES NACIUS DVINSKE, 

BREST-LITOVSKE IR BIELOSTOKE
London, liep. 26. — Žy

giais į vakarus nuo Gardi
no Raudonoji Armija paė
mė Lipską, stovintį už 26 
mylių nuo Rytų Prūsijos ir 
už 3 mylių nuo to Suvalki
jos trikampio, kurį vokiečiai 
1|939 m. prijungė Prūsijai.

Švedijos spauda rašo, kad 
Sovietai nuleido savo karei
vių grupes iš lėktuvų į Ry
tų Prūsiją, Mazūrijos ežerų 
srityje.

Lenkų 'Ponai Jieško Užtarėjų 
Londone ir Washingtone prieš 

Lenkijos Žmonių Komitetų
London, liep. 26. — Lon- 

doniškės lenkų “valdžios” 
ministeris pirmininkas Mi- 
kolaičikas ir užsieninis mi
nisteris T. Ronler atbėgo 
pas anglų užsienio ministe- 
rį A. Edeną, prašyti užtari
mo prieš naujai įsikūrusį 
Lenkų Komitetą Tautai 
Laisvinti, kurį Sovietai pri
pažįsta.

Lenkų ponų įprašytas, E- 
denas, todėl, pareiškė seime, 
kad. anglų valdžia pripažįs
ta tiktai emigracinę lenkų 
valdžią Londone, kaipo “tei
sėtą Lenkijos vyriausybę.”

(Minimasis lenkų komite
tas nurodė, kad londoniškė 
valdžia neatstovauja Lenki
jos žmonių. Jinai veikia 
pagal fašistinę 1935 m. kon

AMERIKOS LAKŪNAI 
SOVIETŲ FRONTE 

PUOLĖ NACIUS
Maskva, liep. 26. — Ame

rikos bombanešiai, pakilę iš 
savo stovyklų Sovietuose, 
dar pirmą kartą atakavo 
nacius sovietiniame fronte.

Amerikiečiai iš oro bom
bardavo vokiečių lėktuvų 
stovyklą už 100 mylių į 
šiaurvakarius nuo Lvovo ir 
nušovė bent 30 nacių lėktu
vų iš tų, kurie buvo pakilę 
jankiams pasipriešinti.

Po to amerikiniai bomba
nešiai sugrįžo į savo stovyk
las Sovietuose.

kiečių armijas, padėti Len
kijos žmonėms išsilaisvinti 
iš vokiečių įsiveržėlių jungo 
ir atsteigti nepriklausomą, 
stiprią ir demokratinę Len- 
kiją.

“Sovietų vyriausybė pa
reiškia, kad jinai žiūri į 
Raudonosios Armijos veiks
mus Lenkijos žemėje, kaip į 
veiksmus žemėje visiškai 
nepriklausomos, draugin
gos, talkininkiškos valsty
bės. Ryšium su tuo Sovietų 
vyriausybė neturi tikslo 
Lenkijos žemėje steigti jo

Raudonieji lakūnai pleš
kino Tilžės geležinkelių 
mazgą, skaitlingus karinius 
traukinius jame ir aplinki
nius sandėlius. Bombomis 
tapo suardytas geležinkelio 
tiltas per Nemuną ties Til
že.

KILPA VOKIEČIAMS 
DVINSKE

Linkui Dvinsko (Daugav
pils), Latvijos geležinkelių 
centro, sovietiniai kovūnai 

stituciją, kurios lenkų dau- 
guomenė niekuomet neuž- 
gyrė, sakė tas komitetas.)

Karščiuojasi Ponų Atstovas 
Washingtone.

Washington. — Londoniš- 
kės lenkų valdžios amaba- 
sadorius Ciechanovskis at
silankė pas Amerikos vals
tybės sekretorių Cordell 
Hullą su skundu, prieš 
Lenkų Komitetą Tautai 
Laisvinti. Amerikos vyriau
sybė dar neatsiliepė į- tai, 
kad Sovietai padarė sutar
tį su šiuo lenkų komitetu.

Ciechanovskis, po pasi
matymo su Hullu, pasakojo 
laikraščių reporteriams, 
kad tas komitetas, girdi, e- 
sąs Maskvos pastumdėlis.

Esą Perdaug Pavargę 
Pasižadėk Hitleriui

Berlyno radijas pasakojo, 
kad vokiečių kariuomenė 
Sovietų fronte perdaug pa
vargus, “todėl negalėjus at
siųsti pasižadėjimų, kad ji
nai bus ištikima Hitleriui.”

(Kol kas tik du nacių ge
nerolai atsiuntė Hitleriui iš
tikimybės pasižadėjimus iš 
to fronto.)

Berlyno radijas sakė, nie
kas negali susilyginti su So
vietų žmonių jėgomis ir 
medžiaginėmis jų priemonė
mis.

Amerikos lakūnai vėl bom
bardavo Austriją.

kių savų valdžios organų 
(įstaigų): Sovietų vyriau
sybė laiko tatai pačių Len
kijos žmonių uždaviniu.

“Ji (Sovietų vyriausybė) 
nutarė padaryt sutartį su 
Lenkų Komitetu Tautai 
Laisvinti dėlei santykių 
tarp sovietinės komandos ir 
lenkų valdžios.

“Sovietų vyriausybė pa
reiškia, kad jinai nesiekia 
imti jokios lenkų žemės da
lies nei keisti socialę san
tvarką Lenkijoj; jinai taip 
pat pareiškia, jog karinius 

atėmė iš vokiečių Vabole 
stotį ir taip nukirto pasku
tinį geležinkelį naciams pa
sitraukt iš Dvinsko į Rygą 
ar kur kitur. Pačiame Dvin- 
ske vokiečiai jau daugiau 
kai]) dviem trečdaliais ap
supti. Dvinsko srityje Rau
donoji Armija per dieną at
vadavo virš 200 gyvenamų
jų punktu, tarp kurių yra 
šios stambios gyvenamosios 
vietos: Buteni, Kalki, Ru- 
beniški, Orbidany ir gele
žinkelio stotys Medutė ir 
Vavulė.

LVOVO APSUPIMAS
Maršalo Ivano Konevo 

Pirmoji Ukrainos armija vi
siškai apsupo nacius Lvo
ve, vakarinės Ukrainos did
miestyje, 10 geležinkelių 
stebulėje. (Pirm 1939 m. 
Lvovas buvo Lenkijos val
domas.)

PASIEKTA VISLA
Sovietų kariuomenė užė

mė Kurov miestą j vakarus 
nuo atvaduoto Liublino. 
Raudonarmiečiai pasiekė 
Vislos upę toje apylinkėje 
ir jau šturmuoja nacius ry
tiniuose Vislos krantuose, 
kaip teigia Reuters, Angli
jos žinių agentūra. Visla 
plaukia per Varšava į 
šiaurvakarius. Ta upė laiko
ma paskutine natūrale vo
kiečių apsigynimo linija į 
rytus nuo Vokietijos.

Į pietus nuo Lvovo Sovie
tai Stanislavo srityje užėmė 
pozicijas už šešių mylių nuo 
Delatino, kuris stovi ties 
vartais į istorinę Totorių 
tarpkalnę, vedančią į Če- 
choslovakiją ir Vengriją.
Spąstai Vokiečiam Bielosto- 

ke ir Brest-Litovske.
Baltarusijos fronto Rau

donoji Armija užėmė Sov- 
liany, pustrečios mylios į 
šiaurių rytus nuo Bielosto- 
ko, geležinkelių centro ir 
vokiečių tvirtumos. Bielos- 
tokas yra laikomas durimis 
į Varšavą. Raudonarmiečiai 
taipgi atėmė iš nacių Supra
si į ir Protasy, 8 mylios į 
šiaurių rytus ir 5 mylios į 
pietų rytus nuo Bielostoko, 
ir puola hitlerininkus jo 
priemiesčiuose iš trijų šo- 

(Tąsa 5-me pusi.)

Raudonosios Armijos veik
smus Lenkijos žemėje dik
tuoja tiktai būtinas karinis 
reikalas ir pasiryžimas pa
dėti drauginga jai lenkų tau
tai išsilaisvinti iš vokiečių 
okupacijos.

“Sovietų vyriausybė reiš
kia tvirtą pasitikėjimą, kad 
broliškieji Sovietų Sąjungos 
ir Lenkijos žmonės, išvien 
veikdami, užbaigs laisvini- 
mosi karą prieš vokiečius į- 
siveržėlius ir nuties tvirtus 
pamatus draugingam bend- 

(Tąsa 5-me pusi.)



Antras Puslapis Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

LAISVE
LITHUANIAN D AIL. Y, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc.
Every day except Sundays and Holidays

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

________________ Tel. STagg 2-3878
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

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

Act of March 3, 1879.

Tragiškai Žuvo Vilnius Paleckis — 
Justo Paleckio Sūnus

Gautajame Tiesos (LKP. CK. organe 
š. m. gegužės mėn. 7 d.) numery j ran
dame jaunuolio Vilniaus Paleckio nekro
logą su pranešimu, kad 1944 m. gegužės 
mėn. 5 dieną jis “tragiškai žuvo.”

Vilnius Paleckis — buvusio Lietuvos 
respublikos prezidento ir dabartinio 
TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezi
diumo pirmininko Justo Paleckio sūnus. 
Jis gimė 1925 m. bal. 15 d. Pradžioje ka
ro Vilnius su savo tėvais buvo išvykęs 
j Tarybų Sąjungos gilumą ir ten mokėsi 
orlaivininku.

Kur ir kaip šis jaunas lietuvių tautos 
patrijotas žuvo, nepaskelbiama, — mili- 
tarinė paslaptis. Žuvusiojo jauno kovoto
jo palaikai š. m. geg. 6 d. buvo atgabenti 
j Maskvą ir Maskvos krematorijoje su
deginti.

Vilnius Paleckis žuvo išvakariuose Lie
tuvos, kurią jis taip labai mylėjo, išlais
vinimo.

Prie progos mes išspausdinsime Lais
vėje velionio Vilniaus Paleckio neilgą 
biografiją, o dabar, vardu savo skaity
tojų reiškiame nuoširdžią užuojautą Jus
tui Paleckiui ir jo žmonai dėl netekimo 
jų mylimo sūnaus, kovotojo!

Dėl Ofensyvo Vakarų Europoje
Prieš keletą dienų Maskvos radijo ir 

spauda priminė, jog dabar laikas kirsti 
didelius hitlerininkams smūgius visuose 
frontuose. Kai Raudonoji Armija negir
dėtais tempais triuškina priešą rytinia
me fronte, kai Vokietijoje reiškiasi ne
ramumai, tai talkininkai turėtų taip pat 
didelius smūgius priešui kirsti vakaruo
se.

Kol kas, reikia pripažinti, Normandi
joje dalykai ėjo ir tebeina lėtai, gal net 
perdaug lėtai. Nemažai Anglijos laikraš
tininkų kritikuoja generolą Montgomerį 
dėl jo perdaug didelio “apdairumo,” per- 
didelio atsargumo. Amerikoje taipgi ky
la panašūs balsai.

Net ir konservatyvusis New York 
Times (liepos 25 d.) parašė įvedamąjį, 
kuriame dėstoma tokia pati mintis. 
Dienraštis mano, jog dabar laikas imti 
pavyzdžius iš Raudonosios Armijos Ry
tų Fronte, dabar laikas smogti didesnius 
kirčius Vakarų Europoje. New York 
Times pareiškia, kad tuomet, kai Vo
kietijoje verda neramumai, šaudymais! 
tarp generolų ir hitlerininkų, talkinin
kai privalą tą viską išnaudoti.

New York Times primena praeitąjį 
karą. Tuomet (1918 metais rudenį) tal
kininkai ruošėsi dideliam ofensyvui 1919 
metų pradžioje. Bet paskui, kai buvo pa
justa, kad Vokietijoje kyla neramumai, 
kad ten žmonės jau kalba apie karo pra
laimėjimą, vyriausioji talkinink. karo va
dovybė pakeitė savo planus, nutardama

didįjį ofensyvą pradėti tuojau ir jį pra
dėjo. Kai ofensyvo smūgiai pradėjo kris
ti ant vokiečių, jie tuojau, lapkričio 11 
d. pasidavė.

Reikia pripažinti, kad New York 
Timesas čia visai logiškai samprotauja. 
Mes irgi manome, kad mūsų karo vado
vybė Vakarų Europoje turėtų šį Vokie
tijoj momentą išnaudoti ir pradėti kirsti 
priešui didesnius smūgius, darniau koor
dinuojant juos su Raudonosios Armijos 
žygiais rytuose.

(Kai šitie žodžiai buvo parašyti, atėjo 
žinių, kad anglai ir amerikiečiai Nor
mandijoje pradėjo stiprų ofensyvą.)

Ko Gi Jie Važiavo Washingtonan?
Naujienos (liepos 24 d.) praneša, kad 

“praeitą penktadienį Washingtonan at
vyko lietuvių, latvių ir estų delegacija, 
susidedanti iš šešių asmenų.” Iš lietu
vių, pasak Naujienų, buvo Grigaitis, Vai- 
dyla, N. Rastenis ir K. Jurgėla, na, o nuo 
latvių — tūlas R. Hermanson, nuo estų 
— kun. C. Klemmer.

Ko toji delegacija Washingtonan va
žiavo? Ji, sako Naujienos, lankėsi “už
sienio departmente ir per jį įteikė sek
retoriui Cordell Hull ir prezidentui 
Rooseveltui memorandumą ir prašymą, 
kurie liečia visas tris Pabalčio valsty
bes.”

Keistai skamba pasakymas, kad dele
gacija įteikusi Mr. Hullui memorandumą 
“per užsienio departmentą.” Juk Mr. 
Hull yra to departmento galva, tai kaip 
gi per ja įteiksi memorandumą pačiam 
Hullui?

Iš to aprašymo vienas aišku: Mr. Hull 
tos delegacijos neprisiėmė. “Memoran
dumas” buvo įteiktas gal valstybės de
partmento sargui, gal kuriam nors sek
retoriui.

Kas tame ‘“memorandume” pasakyta, 
kol kas mes nežinome, gal ir nežinosime. 
Galimas daiktas, kad šitie ritieriai pra
šo Amerikos siųsti savo kariuomenę Lie
tuvai užimti (kai Lietuva bus išlaisvin
ta), nes to šitie ponai kadaise viešai pa
geidavo. O gal jie, nepasitikėdami lietu
vių tauta, prašo departmentą pasiųsti 
Lietuvon “tarptautinę komisiją Lietuvai 
nuo anarchijos apsaugoti,” — tokia re
zoliucija neseniai buvo priimta SLA sei
me Philadelphijoj.

Kaip ten bebūtų, visvien šios delega
cijos apsilankymas reikšmingas daly
kas, — reikšmingas tuo, kad ji parodo 
savo plunksnas.

Kada Hitleris okupavo ir pavergė 
Lietuvą, šitie ponai nematė 
reikalo Washingtonan siųsti tokių de
legacijų. Jie tuomet džiaugėsi, 
būk Hitleris atnešęs Lietuvai nepri
klausomybę. Naujienos rašė, būk 
Hitleris išauklėsiąs Lietuvoje naują žmo
gų! Jurgėla iš džiaugsmo šoko hitlerinį 
klumpakojį, o Vaidyla per savo Sandarą, 
atrodė, pliš bereikšdamas entuziazmą 
dėl Lietuvos pavergimo!

Dabar, kai Lietuva yra laisvinama, kai 
gera jos pusė jau išlaisvinta, tie patys ka- 
vąlieriai važiuoja į valstybės departmen
tą su memorandumais, puolančiais Ta
rybų Sąjungą!

Jeigu tasai jų memorandumas bus ka
da nors paskelbtas, mes padarysime pla
tesnes išvadas. Dabar pasitenkinsime tik 
tuo, ką pasakėme, pridėdami dar vieną 
klausimą: Kode! tie ponai važiavo į Wa- 
shingtoną? Kam jie eikvoja žmonių su
dėtas aukas, kurios buvo skiriamos “Lie
tuvai gelbėti”?! Memorandumas juk bu
vo galima valstybės departmental pa
siųsti už tris ar šešis centus, o jie, va
žiuodami Washingtonan, išeikvojo šim
tus dolerių, iš žmonių sukaulytų pinigų, 
kurie buvo skiriami “Lietuvai gelbėti”!

AZIJOJE SOVIETAI PASIEKĖ 
MILŽINIŠKO PROGRESO

Pulkininkas V. Moteika nužymi plana kovoj už išlaisvinimą Tarybą Lietuvos

Su Jung. Valstijų Preky
bos prezidentu Mr. Eric 
Johnston į Sibiro ir Užkas- 
pijos plotus važiavo ir eilė 
Amerikos korespondentų. 
Visi jie nustebo, kokių 
milžiniškų pasiekimų įgijo 
Sovietų Sąjunga ten, nepai
sant, kad jai virš tris me
tus reikėjo vesti sunkiausią 
žmonijos istorijoj karą. 
Mes čia kelis davinius pa
duosime iš “New York 
Timeso” korespondento Mr. 
W. H. Lawrence aprašymų.

Daug “Pittsburghų” 
ir ’’Detroitu”

Mr. Lawrence rašo, kad 
Uralu kalnuose ir pakalnėse 
Sovietų Sąjunga turi jau 

net kelis “Pittsburghus” ir 
’’Detroitas”, kur gamina 
plieną, įvairų metalą, tan
kus, lėktuvus, kanuoles ir 
kitus ginklus.

Pirm karo Sovietų Sąjun
ga į metus pagaminus 22,- 
000,000 tonų plieno. Dabar 
pagamina daugiau, o po ka
ro siekia pagaminti 60,000,- 
000 tonų ir būti pirmutinė 
prie Jungtinių Valstijų.

Uralo fabrikai dirba die
ną ir naktį, trimis pakaito
mis, be jokių užtemdymų, 
nes Uralai taip toli, kad jo
ki priešo bombininkai nega
li juos pasiekti. Uralai yra 
labai turtingi įvairiais me
talais. Šimtai fabrikų ten 
pat gauna rūdą ir gamina 
metalą. Daugybė fabrikų 
perkraustyta į Uralus iš 
Ukrainos, Leningrado, Mas
kvos, kada ten ėjo karas. 
Urainose Sovietai turi daug 
“Pittsburghų”, ’’Detroitu” 
ir ’’Gary”, kur šimtai fab
rikų kaminų iškilę į padan
gę, kaip koki milžinai.

Milžiniškos Kanuoles
Magnitogorske jis matė 

fabriką, kur gamina milži
niško dydžio kanuoles, tas 
kanuoles, kurios sudaužė 
Mannerheim Liniją, kurios 
zuikiais pavertė Hitlerio 
tankus “Panteras” ir ’’Tig
rus”. Dabartiniu laiku šis 
fabrikas pagamina šešis 
kartus tiek kanuolių, kaip 
jis pagamino pirm dabarti
nio karo.

Fabrikas, kuris taikos 
metu gamino garvežius, tai 
dabar gamina milžinus tan
kus. Darbininkų dirba kelis 
kartus tiek, kaip dirbo tai
kos metu ir 40 nuošimčių 
sudaro moterys.

Vien Novosibirsko rajone 
gamyba pakilo šiemet, pir
mais šešiais mėnesiais ant 
43% lyginant su 1943 metų 
gamyba. Štai kas aprūpina 
Raudonąją Armiją milžiniš
kais kiekiais tankų, lėktuvų/ 
kanuolių, ir didžiais kie
kiais kitų ginklų.

Gauna Dideles Algas
Paprasto darbininko vi

dutinė alga į mėnesį yra a- 
pie 750 rublių, bet yra dar
bininkų, kurie uždirba iki 
4,000 rublių į mėnesį. Fab
rikų vedėjų mėnesinė alga 
yra 4,000 rublių, bet yra už
dirbančių net iki 10,000 rub.

Istoriškas Samarkandas
Milžiniškų atsiekimų pa

siekta Vidurinėj Azijoj. Mr. 
Lawrence labai nustebo is
toriškame senovės mieste 
Samarkande, kuris jau keli 
šimtai metų pirm krikščio
nių gadynės buvo pasaulyj 
žinomas.

Samarkandas, Taškentas, 
Alma-Alta ir kiti miestai 
išsipūtė nuo karo pabėgė
lių, kaip žmonių kiekių, .taip 
savo industrija. Fabrikai 
dirba visais garais karo 
pergalei. Uzbekų, Tadžikų ‘ 
ir Kirgizų sovietinės res

publikos turėjo apie 12,000,- 
000 gyventojų, bet jos pri
glaudė virš 3,000,000 karo 
pabėgėlių iš vakarinių so
vietinių respublikų.

Milžiniški Kanalai
Ten gyventojai nuolatos 

kentė nuo sausros, bet So
vietų vyriausybei vadovau
jant imtasi darbo apdrėki- 
nimui laukų, kur pagamina
ma dabar dideli kiekiai 
medvilnės, šilko, cukraus ir 
kitų dalykų.

Ferghana apdrėkinimo 
kanalas turi 217 mylių il
gio. Jį iškasė 220,000 darbi
ninkų į 45 dienas. Karo są
lygose buvo prakastas kitas 
kanalas, kuris apdrėkino 
500,000 hektarų žemės. 
(Hektaras yra 2į akrai). 
Uzbekų respublikoj medvil
nę* augina ant 800,000 hek
tarų ant 800,000 hektarų, 
arba pagamina 63% visos 
Sovietų Sąjungos medvilnės.

Kada Hitleris pavergė 
Sovietų Ukrainą, tai Sovie
tų Uzbekijoj pradėjo au
ginti cukrinius runkelius, 
kuriais šiemet yra apsodyta 
jau 35,000 hektarų ir kiek
vienas hektaras duoda iki 
25,000 kilogramų runkelių. 
(Kilogramas veik 2į sva
rai). Uzbekijoj vynuogėmis 
apsodyta 30,000 hektarai 
žemės.

Vien Samarkando srityje 
yra 930 kolektyvių ūkių, 
kurie apdirba 150,000 hek
tarų žemės.

Nauji Vaisiai
Sovietų mokslininkai pa

siekė išvystymo naujų vai
sių, kurie daug geresni už 
dabartinius. Samarkando 
srityje išvystyta naujas 
“aprikosas” — sumaišyta 
slyva ir persikas. Ypatybė 
ta, kad jis prinokęs turi 30 
nuošimčių cukraus, o kada 
sudžiūsta, tai turi 50% cuk
raus ir sudžiūsta ant me
džio. Ir jeigu šie vaisiai nu
krinta nuo medžio, tai gali 
ant žemės išgulėti kad ir 
mėnesį ir nepūsta. Ten yra 
naujų vaisių auklėjimo so
das, kurį vadina “Kur Sa- 
dik”. Jis apima 1,000 hekta
rų žemės ir ten dirba apie 
100 vaisių mokslininkų ir 
darbininkų.

Išauklėtas naujos rūšies 
obuolys. Jis pribręsta tris 
savaites pirm kitų vaisių, 
birželio mėnesyje. Ameriko
niški persikai labai gerai 
veisiasi Samarkande.

Karo Pabėgėliai
Kada Hitlerio gaujos ver

žėsi į Sovietų Sąjungą, tai 
dešimtys milionų žmonių 
kraustėsi į rytus. Tūkstan
čiai fabrikų, dirbtuvių ir ki
tų įmonių buvo iškraustyti 
su darbininkais.

Fabrikai ir dirbtuvės pa
statyti naujoj vietoj. Jų 
darbininkai ir darbininkės 
ten apsigyveno ir pasiliks 
gyvent. Virš 90% darbinin
kų jau turi savo namus. Pie
tų oras jiems patinka. Bet 
žemės ūkio darbininkai, 
kolchozninkai ir valstiečiai 
didžiumoj grįžta atgal į 
pirmesnes vietas, kaip tik 
jas išlaisvina iš po nacių.
Vien Uzbeku Sovietu Res

publikoj pasiliko virš 2,- 
000,000 karo pabėgėlių. To
kiu būdu Uralu Kalnų sri
ty j, Sibire, Uzbekijoj, Kir
gizijoj, Kazokijoj, Tadžiki
joj, ir kitos rytų respubli
kos smarkiai paaugo gyven
tojų skaičiumi. Tą paliudi
ja sekamas miestų paauga
mas:

Magnitogorskas pirm ka
ro turėjo 160,000 gyvento
jų, o dabar jau turi 240,- 
000! Sverdlovskas turėjo
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Amerikiečiai iš parašiutu nusileidžia ant salos Noem- 
for, prie Dutch New Guinea. Tai yra generolo' McAr
thur padrūtinimai ant tos salos esamoms spėkoms.
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MELDŽIU ATSAKYTI
Kiekvienas žmogus gims-j traukė sveikiausį elementą 

ta nuogas ir mirdamas nie-! jaunuolių į karo stovyklas 
ko su savimi nenusineša.

Gyvenimo valandos, die
nos ir metai slenka. Per tąjį 
laikotarpį nuo gimimo iki 
mirties - žmogus pergyvena 
ašarotas ir linksmas valan
das. Ir nei nepajaučia, kaip 
greit gyvenimo metai pri
slenka prie sutemos.

Ant sienos, prie rašomo 
stalo, turiu įbrėžęs septy- 
nius su virš kryželius. Ke
lintas metų nejaučiamai pra
bėgs ir aštuntą kryželį gal 
dar savo ranka pajėgsiu pa
rašyti...

Ką paliksiu, kada mano 
gyvenimo siūlas nutruks, 
priaugančiai gentkartei?

Gerą valią, gerus norus 
ir pastangas, dėtas įgyven
dinimui laimingo, duosnaus 
gyvenimo priaugančiai 
gentkartei, kurį galima pa
siekti žygiuojant į aukštes
nį laiptą kūrybinės kultūros 
ir į apšvietą.

Prieš penkias dešimts su 
virš metų atgal, buvo tai re
tenybė, kad paprasto kai
miečio — darbo žmogaus 
vaikas pasiekė akademinį 
profesijos 
Nūdien gi 
Amerikoje, 
padaugėjo, 
naujenybė, 
tuvišką pramogą, susitinki- 
pasisveikini su profesiona
lu - profesionale. Negana, 
kad skaitlinė profesionalų 
vyriškos ir moteriškos ly
ties padaugėjo - padidėjo, 
bet tarp tųjų profesionalų 
randame nemažą skaitlinę 
pasaulinių specialistų tam 
tikros mokslo šakos. Ran
dam nepaprastų talentų — 
netik meno srityje, kaip tai, 
dainoj, muzikoj, paišyboje, 
tapyboj, skulptūroj, bet ir 
kitose mokslo šakose lietu
vį iš kaimiečio kilmės.

Štai apsigyvenau Wauke- 
gan’e. Nežiūrint, kad Pa

mokslo laipsnį, 
skaitlinė, ypač 
taip padidėjo- 
kad jau nebe- 

Nuvykus į lič

saulinis Karas išrinko ir į-

iu apvilko kariškio rūbais, 
viena kita dukrelė liko, ku
rias tėvai atsidavusiai glo
boja ir leidžia siekti akade
minio mokslo laipsnį. Tai 
garbinga iš tėvų pusės veik
mė.

Čia bus vietoj ir ne pro 
šalį priminti tėvams — 
kreipti daugiau domės vai
kų auklėjime, kad jie nepra
žūtų amerikanizacijos ban- 
gosna. Dar nėra taip dide
lis nuostolis, jei sūnus ir 
dukrelė pilnai suamerikonė- 
jo ir paskendo amerikaniza
cijos bangosna, bet visuo
menei neša naudą, žygiuo
damas pažangos keliu. 
Skaudu ir didelis nuostolis 
ne tik lietuvių tautai, bet ir 
visuomenei, kada sūnelis ar 
dukrelė paskendo amerika
nizacijos bangosna, pasie- 

j kęs profesijoje akademinį 
I mokslo laipsnį, tapo kapita
lo pastumdėlis — aklas ver
gas (flunky). Tokis asmuo 
nei savo sieloje patenkini
mo gyvenimu neranda, nei 
visuomenei naudą neša. Tik 
pasigailėjimo vertas moky
tas nenaudėlis.

O tokių mokytų — suklai
dintų pastumdėlių tarp lie
tuvių Amerikoj randasi ne
mažai. Ir mes juos vadinam 
tautiečiais, sandariečiais, 
klerikalais, socialistais, 
smetonininkais, kuriems do
leris, tai dievas! Jie žiūri į 
Pasaulinio Karo skerdynes 
šaltai — bile jų nepasiekia 
granata, bile jų kūnas gra
natos nesudraskomas. Jie 
negirdi, nemato, nejaučia 
pareigos ištiesti rankos pa- 
gelbos karo sužalotiem.

Nereikia eiti j karo lau
kus, tik žvilkterėk aplink sa
ve Amerikoje. Kur dingo 
T.M.D.? Kur atsidūrė S. L.

Meldžiu atsakykit.
Dr. A. L. Graičūnas.

500,000, dabar turi 750,000; 
Omskas turėjo 320,000 —da- Į 
bar 520,000; Alma-Ata tu- ' 
re jo 180,000, o dabar —400,- 
000; Taškentas turėjo 700,- 
000, o dabar — 850,000 ir 
Samarkandas turėjo 140,- į 
000, o dabar jau turi 160,- 
000.
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Trečias Puslapis

UŽ LIETUVOS LAISVE Valio, Clevelaudas!

Iš Clevelando vėl gauta 
Pirmiau buvo gauta$325.

Patarimas Lietuvai Pagelbos
Teikimo Komiteto Skyriams

VIENAS PRIEŠ TRIS
Leit. VI. KAVOLIŪNAS

(Vaizdelis ir vasaros kautynių 
prie Oriolo.)

Lyg ruda gyvatė, išdžiūvusia 
aukšta žole vingiavo siauras 
apkasų ruožas. Aplinkui, kur 
tik pažvelgsi, juodavo suodžiais 
apsidengusios duobės. Vienos; 
jų buvo didelės ir gilios, kitos 
mažesnės ir seklesnės. Be per- į 
traukos, tai pralėkdami, tai ne-; 
dalėkdami, tai nuklysdami kaž' 
kur į šalį, sproginėjo vokiečiui 
lauko gaubicos sviediniai ir še-i 
šiavamzdžių minosvaidžių mi-Į 
nos. Staiga, beveik po pat nosi-' 
mi nepaprasta jėga išlėkė į vir
šų sudžiuvusios molėtos žemės I 
ir juodų suodžių stulpas. Bai-I 
sus kurtinantis trenksmas su- • 
drebino žemę ir orą. čia pat 
greta iš siauro apkaso kaž kas. 
dusliai, vos girdimai suaimana
vo. Atidžiau įsiklausius girdė-' 
josi ir kiek toliau aimanuojant. ■ 
Neaiškiai, nutrūkstamai kelis 
kartus pasikartojo atskiri žo
džiai :

—Sanitar . .. rrr ... o! Sani- 
tar...

Parako dūmams ir suodžiams 
išsisklaidžius matėsi, kaip ten, 
kur buvo apkasas ir sekimo 
punktas, juodavo didelė ir gili I 
duobė. Į kairę ir į dešinę nuo' 
duobės tranšėjos buvo sulygin- j 
tos su žemės paviršiumi. Neži-i 
nia kur buvo dingęs sekėjas iri 
taiklusis snaiperis. Sukaupęs 
paskutines jėgas, sudžiovusio 
molžemio tranšėjos dugnu, pa-1 
siremdamas dešinios rankos ai-' 
kūne, šliaužė raudonarmietis. | 
Iš kairiosios rankos peties ir 
kairės kojos sunkėsi kraujas. 
Tai jis šaukėsi sanitaro ir pra
šė vandens. Už tranšėjos posū- ■ 
kio į kairę buvo toks pat vaiz-l 
das. Sekėjo surasti nepavyko,! 
nes jo stovėjimo vietoje juoda
vo išrausta duobė. Už keleto 
žingsnių stovėjęs snaiperis bu
vo užverstas storu žemės sluog- 
sniu. Jį pavyko atkasti. Tai 
buvo raudonarmietis Rusteika. 
Jis buvo kontūzytas.

Aukštai, auksinių saulės 
spindulių nužertą dangaus 
skliautą raižė vokiški maitva
nagiai. Mūsų zenitinė artileri-
ja ir naikintuvai nedavė jiems 
galimybės koncentruotai bom
barduoti mūsų pozicijų. Vienas 
po kito, lyg meteoras iš aukšty
bių pavirtęs į liepsnojantį ug
nies kamuolį, nukrito “Junker- 
sas” ir “Meseršmitas.” Po pen
kiolikos minučių iš jų teliko tik 
įkaitę griaučiai.

Toliau, į kairę ir į dešinę 
pykšėjo pavieniai šautuvų 
šūviai, kaleno išalkusio
vilko dantimis kulkosvaidžiai,
spiegdami ir kaukdami skynėsi 
sau kelią erdvėje sviediniai ir 
minos, žemėje ir ore viešpata
vo mirtis.

apsisuko ir dingo už tranšėjos 
posūkio.

— Raudonarmietis Kulikaus
kas, Kirinas ir Joffe, jūsų už
davinys — šliaužti žole tranšė
jų! viršumi iš kairės. Sutartu 
ženklu pagal mano komandą 
atakuosite.

— Aišku, draugas skyrinin
ke, — pasitempę sutartinai at
sakė kovotojai.

— Raudonarmietis Verpulis, 
Sruoga ir Tagašvili, — jūs iš 
dešinės! Uždavinys toks pat. 
Veikite tyliai, kaip aiškinau. 
Supratote?

— Supratome!
— Gerai! Pirmyn! — trum

pai sukomandavo Budrys.
Tvirtas kaip ąžuolas, lank

stus kaip vijurkas, vikrus kaip 
tigras jis vienu šuoliu peršoko 
užvertimą ir nušliaužė tranšė
jos dugnu priešakyje savo ko
votojų priešo kryptimi.

Iki priešo apkasų buvo visai 
netoli. Nedidelė, aukšta žole ap
augusi kalva teskyrė juos nuo 
priešo. ^Siauras, sodria žole su
žėlęs slėnio ruožas bėgo skersai 
pūdymą kaimo griuvėsių link, 
kirsdamas mūsų apkasus. Kal
vos pašlaitėje, geležiniame “vė
žlyje” gerai užmaskuotas tratė
jo sunkusis vokiečių kulkosvai
dis. — šit kur jis, velnio išpe
ra, įsitaisė, — burbtelėjo ser
žantas Budrys.

— Neilgai . . . neilgai čia tu
pėsi, vokietuk. Tuojau aš tave 
iš ten “išprašysiu.” Taip... 
taip ... aš greit . . .

Pasikrapštė pakaušį, pasi
taisė ant diržo surikiuotas gra
natas ir staiga prisiminęs gerą 
mintį, šuktelėjo:

Minosvaidžių ugnies!... Ke
letą minų į tą rudasnukio liz
dą !

Tai tardamas jis iššovė su
tartą raketą, nurodydamas 
kryptį.

Po keletos minučių vokiečių 
kulkosvaidis nutilo amžinai.

— Vot štai p . . . Velniškai 
puikiai! — džiaugėsi it vaikas 
Budrys. Dabar tai svilinsime 
fricams kulnis. Nė kieno ne
trukdomi pereisime slėnį ir už-

' griūsime jiems tiesiog ant 
'sprando iš ten, kur jie visai 
mūsų nelaukia. 

*■

Savo kovotojų priešakyje jis 
■ slinko vis arčiau ir arčiau prie 
priešo. Beliko vos penkiasde
šimt žingsnių. Dar keli staigūs, 
vikrūs šuoliai, ir drąsusis lie
tuvis po pat vokiečių automti- 
ninkų nosimi. Valandėlei jis 
stabtelėjo. Atsargiai iškišo gal
vą virš tranšėjų pylimo, prity-

svaidis. Vokiečiai šiame bare 
sutraukė nemaža jėgų. Jie buvo 
pasiruošę kiekvienu momentu 
sutikti mūsiškius koncentruota 
kulkosvaidžių, automatų ir mi
nosvaidžių ugnimi.

Iš kaimo griuvėsių ir iš ne
tolimo miškelio be paliovos 
šaudė vokiečių minosvaidžiai ir 
lauko gaubicų baterija.

Budrys sustojo šliaužęs. Su
tartu ženklu jis sustabdė savo 
vyrus, leisdamas jiems susi
tvarkyti ir sukaupti jėgas le
miamam momentui. Dar kartą 
jis apžiūrėjo ir patikrino kiek- 
•vieną kovotoją. Davė jiems pa
skutinius nurodymus, kaip vei
kti artimose kautynėse. Ko
votojai buvo pasiruošę kiekvie
ną akimirką susikirsti su prie
šu. Vėjo ir saulės nudegusiuo
se veiduose spindėjo .ryžtas 
kaip galima greičiau susitikti 
akis į akį su fricu. Tvirtos, su
rambėjusios rankos stipriai 
spaudė saujoje automatą ir 
granatą, šiuo momentu seržan
tas juto tokį malonumą ir pasi
tenkinimą, kaip niekad savo 
gyvenime. Jo širdis plakė ra
miais, ritmingais dūžiais. Tik 
tąsios akys griežtai ir kerš
tingai žvelgė priešo apkasų 
link.

— Laikas! Keršto valanda 
atėjo!... Atsiskaitysime dabar 
su jumis prakeiktieji fašistai... 
— pro dantis iškošė Budrys.— 
Paruošt granatas, automatus! 
Pirmyn! — Tyliai sukomanda
vo.

Kovotojai tyliai metėsi į 
priešo apkasus. Aukšta pūdymo 
žolė slėpė mūsų narsuolius nuo 
priešo akių.

Seržantas Budrys staiga pa
kilo nuo žemės ir įsitempęs vi
su ūgiu galingu savo balsu rik
telėjo: “Granatomis, ugnis!” 
Ore sušvilpė sutartinė granatų 
salvė. Baisus trenksmas ii’ išti
sa dūmų uždanga paslėpė prie
šo apkasus. Lietuviai kaip iš 
dangaus nukrito vokiečiams 
ant sprando.

— Valioooo!... Už Lietu
vą... Už Staliną! — Vėl su
griaudė Budrio balsas.

Jo koVos šūkį pagavo kovoto
jai. Kerštingai ir nenumaldo
mai skambėjo lietuviškas kovos 
šūkis mūšio lauke, Oriolo žemė
je. Granatų sprogimai, auto
matų tratėjimas, riksmas, ai
manos ir trumpi kariški keiks
mai susiliejo į vieną pragariš
ką chaosą.

Atakos pradžioje dar pasi
girdo išgąstingas vokiečių rik
smas “Rus!...” Paskiau nieko 
nebegalima buvo atskirti. Ser
žantas Budrys pirmasis puolė 
į apkasus, kur stovėjo vokiečių 
automatininkai. Kažkoks mink
štas kūnas pasipainiojo po ko
jomis. Tranšėjos dugne su liū

tai su dvigubai skaitlingesnio 
priešu.

— Kirskit, vyrai, tas rudą
sias gyvates. Ot taip! Granata, 
automato buože! Ėėėė, kaip 
puiku. Bravo! — nesusilaikęs 
iš pasigėrėjimo riktelėjo Bud
rys. Vokiečiai ji pastebėjo. 
Trumpos kulkosvaidžio serijos 
prašvilpė pro ausis. Nieko ne
laukdamas jis paleido granatą. 
Trenksmas ir dūmai apdengė 
vokiečius. Kulkosvaidis nutilo. 
Du fricai gulėjo kryžmai, pri
spaudę kulkosvaidį. Budrys 
peršoko apkasą ir pagriebęs 
dar sveiką nudėtų fricų kulko
svaidį, pradėjo svilinti išilgai 
vokiečių apkasus. Virš galvos 
pralėkė švilpdama vokiečio pa
leista granata. Ji atsimušus į 
žemę kaip akmuo, sušnypštė ir 
nesprogo.

— Užtiko, rupūžės, — nusi
keikė pro dantis. Atsargiai žole 
jis pašliaužė į šalį. Du vokie- 

I čiai maskuodamiesi žole ir 
I tranšėjų pylimu, šliaužė į jį. 
Seržantas Budrys nutarė juos 
pasitikti Jis sukando dantis, 

| dar tvirčiau suspaudė rankoje 
I granatą ir automatą. . Priešas 
buvo už keleto žingsnių. Bud- 

i rys dar labiau prisispaudė prie 
žemės. Bet, matyt, vokiečiai 
pajuto, kad juos tykoja budri 
akis. Vienas jų staiga pašoko 
ir paleido granatą. Ji pralėkė 
ir sprogo toli nuo Budrio. Drą
sus lietuvis to tik ir laukė. Vo
kietis nespėjo susivokti ko to
liau griebtis, kai vienu šuoliu 
prie jo atsidūręs Budrys pa
leido trumpą seriją iš automa
to. Vokietis susvyravo ir smai
la savo nosimi įsirausė į kietą 
pūdymo žemę. Vos spėjo apsi
dirbti su šiuo, kai prieš jį išdy
go antras ir trečias vokietis. 
Seržantas Budrys nesuvirpėjo. 
Jis veikė automatiškai, greit ir 
tiksliai. Šie du stengėsi sučiup
ti jį gyvą. Bet nepavyko. Vie
nas jų užsimojo smogti auto
matu, o kitas durtuvu taikėsi 
iš užpakalio. Vengdamas auto
mato smūgio, jis vikriai pasi
lenkė, ir smūgis taikytas jam, 
kliuvo antrajam vokiečiui į 
sprandą. Tuo pasinaudodamas, 
Budrys taip trenkė automato 
buože vokiečiui per galvą, kad 
šis žnektelėjo ir sudribo it pe
lų maišas, o automato buožė 
atsiskyrė nuo vamzdžio. Trečią
jį, kuris bandė pakilti nuo že
mės po gauto smūgio, Budrys 
prismeigė prie žemės jo paties 
durtuvu.

— Šitaip mes visus jus, ru
dieji fašistų šunes, išsmaigsty
sime. Nė vienam jūsų neišnešti 
kudašiaus iš plačiųjų Tarybų 
šalies laukų!

$196. Jų kvota šeštajam 
Siuntiniui buvo $500. Vadi
nasi, clevelandiečiai savo 
kvotą jau išpildė su kaupu! 
Garbe jiems. Praeitą savai
tę Rochesteris, dabar Cle- 
velandas. Ot kaip reikia 
veikti!

Ir Lietuvai Pagelbos Tei
kimo Komiteto Clevelando 
Skyriaus pirmininkas J. 
žebrys rašo:

“Mūsų kvota išpildyta su 
kaupu, bet tai nereikia ma
nyti, kad mes savo kvotą 
pasiekę imsime vakacijas. 
Nieko panašaus. Mes mano
me iki Labor Day mūsų 
kvotą padvigubinsime, nes 
iš tikrųjų Lietuvos šelpimo 
darbas dabar tik parsideda 
ir turės tęstis iki Lietuvos 
žmones, apsivalę nuo fašis
tinio brudo, patys galės 
tverti sau gyvenimą...”

Kuri kolonija bus next?
L. P. T. Komitetas

Iš Laiškų
Draugai:
Liepos 16 dieną Lietuvių 

Darbininkų Susivienijimo 
19 kuopos susirinkime pa
prašyta aukų Lietuvos nu- 
kentejusiems ž m o n ė ms. 
Draugai suaukavo $8. Čia 
ir prisiunčiu.

Tony Brosky.
Elm Grove, W. Va.

Gerb. Draugai:
Jeigu turite blankų rinki

mui dovanų Lietuvos žmo
nėms, tai malonėkite mums 
keletą prisiųsti. Mes mano
me, kad tas mūsų kolonijai 
pagelbės sukelti paskirtą 
kvotą su kaupu. Prie to, 
rengsime ir kitą ką, kad su
kelti gerą pasiryžimą pa
gelbėti Lietuvos žmonėms. 
Ant blankų jau mes turime 
surinkę apie $20.

J. Didjun. 
New Haven, Conn.

1,000 Anglijos bombane- 
šių pleškino Stuttgartą,

Gerbiamieji:
Jau labai girdisi Lietuvos 

išlaisvinimas. Meldžiu pri
imti mano patarimą. Turi
te išleisti specialius ženkle
lius Lietuvos žmonių šelpi
mui. Tie ženkleliai turėtų 
būti įvairaus didumo — 
$100, $75, $50 ir $25. Kiek
vienas geras patrijotingas 
lietuvis galėtų įsigyti nors 
viena.

J. Gustaitis,

—Ir kaitra nežmoniška, kaip 
pragare!... — sumurmėjo ser
žantas Budrys.

Jis pasitaisė ant galvos plie
ninį šalmą, šešios skeveldrinės 
granatos puošė jo tvirtą lieme
nį. Dešinėje rankoje jis laikė 
užtaisytą automatą, o kairėje 
granatą. Iš po atsegtos palaidi
nės matėsi jo plati krūtinė. 
Saule įdegusiu veidu bliaukė 
juodos prakaito čiurkšlės. Jo 
akys piktai žaižaravo, o su
raukti antakiai rodė, kad jis 
kažką galvoja. Jam, kaip se
nam prityrusiam ir drąsiam 
kariui, buvo patikėtas atsakin
gas karinis uždavinys. Jis su 
savo skyriumi turėjo kontrata
kuoti priešą, užėmusį mūsų 
priešakines pozicijas.

—Kaip atrodo, bus dar karš
čiau, — primerkęs kairiąją 
akį, žiūrėdamas apkasų link, 
tyliai kalbėjo jis, tartum pats 
sau. — Niekis. Mano vyrai — 
oo, su jais galima kalnus nu
versti . . . Gerai . . . Bus taip, 
kaip aš nutariau.

Palaidinės rankove nubraukė 
veidą ir energingai pasismagi
nęs ranką su granata, staiga

rusiu žvilgsniu apvedė priešo 
apkasus, kurie buvo jau čia 
pat. Už keleto žingsnių, pasirė
mę ant apkaso pylimo, stovėjo 
du vokiečių automatininkai. 
Kiek toliau budėjo vokiečių 
rankinis kulkosvaidis. Dar to
liau, nedidelėje apkaso aikšte
lėje, iškėlęs. 45 laipsnių kampu 
savo juodą snukį stovėjo mino-

traukta galva kniūbščias gulėjo 
vokietis.

Atsargiai, prisispaudęs prie 
tranšėjos sienos, susikūprinęs 
Budrys padarė keletą vikrių 
šuolių. Užsimaskavę žole, prie 
rankinio kulkosvaidžio gulėjo 
du vokiečiai. Budrys akimirkai 
kyštelėjo galvą'virš pylimo. Jis 
matė, kaip vyrai kovėsi it liū-

svarbų pramones miestą 
pietinėje Vokietijoje.

Jankiai apsupa ketvirta
dalį japonų Guame.

Berne. — Pranešama, kad 
naciai sušaudė tris suimtus 
Amerikos lakūnus.

Leitenantas K. Žalinkevičius aiškina lietuviams pionieriams vokiečių minų ypaty
bes.

Jau didelė dalis Lietuvos išlaisvinta. Reikia tikėti, kad 
kita dalis bus taipgi greitai išlaisvinta. Atsidaro kelias 
tiesiai Lietuvon. Mes turime ruoštis suteikimui didžiau
sios medžiaginės paramos nuo karo nukentėjusiems Lie
tuvos žmonėms.

Mes patariame Lietuvai Pagelbos Teikimo Komiteto 
skyriams ir visoms lietuvių patrijotingoms organizaci
joms bėgyje ateinančių poros mėnesių šaukti tuo reikalu 
plačias konferencijas. Konferecijos gali būti didmiesčių 
ir apylinkių. Reikia plėsti Lietuvos šelpimo darbą. Reikia 
prie to darbo sutraukti visus lietuvius be skirtumo poli
tinių bei religinių įsitikinimų.

Skyrių ir organizacijų veikėjai prašomi imtis iniciaty
vos tokių konferencijų sušaukimui.

Teko pastebėt, kad daugelyje vietų ruošiami piknikai 
suteikimui pagalbos Lietuvos žmonėms. Labai puiku! Lai 
nesti tokios kolonijos, kuri nesu ruoštų kokio nors paren
gimo tam prakilniam tikslui.

Dabar jau eina ruoša šeštojo Siuntinio. Rinkite dra
panas ir čeverykus. Išpildykite savo kvotas dėl pasiunti
mo didelio kiekio Lietuvos žmonėms, ypatingai vaikams, 
šiltų apatinių drapanų.

Daugelis kolonijų jau atsiliepė. Jos davė žodį, kad jos 
savo kvotas greitu laiku išpildys su kaupu. Bet iš dau
gelio vietų dar nieko negirdžiame. Ką darote, ką veikia
te? Atsiliepkite, praneškite!

Atminkite, kad mes planuojame šeštąjį Dovanų siunti
nį išsiųsti su pradžia rugsėjo mėnesio. Ką jau turite su
rinkę tam siuntiniui, siųskite centram Daiktų supakavi- 
mas ir paruošimas bei supirkimas ima laiko.

Dar kartą primename: Viską siųskite Brooklynan į L. 
P. T. Komiteto centrą.

Laukiame nuoširdaus atsiliepimo iš visų kolonijų!
LIETUVAI PAGELBOS TEIKIMO KOMITETAS

417 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

Shenandoah, Pa. Worcester, Mass.
Mes dabar gyvename tokia

me baisiame laike, kokio nie
kados dar pasaulyje nebuvo. 
Milionai žmonių žūsta karo 
frontuose, naciai milionus iš
žudė civilių pavergtuose kraš
tuose.

Tik dabar Raudonoji Armi
ja jau vaduoja Lietuvą iš na
cių vergijos. Amerikoj ateina 
prezidento ir kitų viršininkui 
rinkimai. Reakciniai Republi- 
konų Partijoj elementai paėmė 
viršų ir stengiasi paveržti val
džios vairą iš demokratinių 
žmonių, vietoj Roosevelto pa
statyti savo žmogų ir fašisti
nius elementus. Tas reiškia, 
kad mes turime visi laikytis 
vieningai, kad padėjus Lietu
vos žmonėms ir Amerikoj iš- 
laimėjus rinkimus.

Rugpjūčio 6 d., Brandon
ville Grove Parke įvyks pik
nikas. Pradžia 11 valandą die
ną. Kalbės Mother E. Bloor, I 
žymi Penn. valstijoj komunis
tų veikėja. Kviečiame visus ii’ 
visas atsilankyti. Ji išaiškins 
mūsų uždavinius, kas reikia'

Pranešimas Vilniečiams ir Vi
siems Geros Valios Mūsų 

Tautiečiams
Gerbiamieji! Lietuvai Pa

galbos Teikimo Komitetas ren
gia pikniką, Olympia Parke, 
30 dieną liepos, kad skubiai 
sukėlus mūsų kolonijai skirtą 
kvotą šeštam dovanų siuntiniui 
lietuviam kovūnam ir civiliam 
žmonėm. Vilnius, Tarybinės 
Lietuvos sostinė, jau išlaisvin
tas, išlaisvinta ir daugumas ki
tų dalių Lietuvos. O su liepos 
30-ta bus laisva gal visa Lie

tuva !
Todėl komitetas prašo visus 

geros valios mūsų tautiečius 
(ne tik vilniečius), atvykti į 
mūsų rengiamą pikniką ir šir
dingai, broliškai paremti mūsų 
darbą, prisidedant su auka ir 
abelna parama šeštam dovanų 
siuntiniui. Jau dauguma prida
vė aukų ir komitetas tikisi 
baigti kvotą 30 liepos piknike!

LPTK.

daryti karo išlaimėjimui. Visi 
ir visos dalyvaukite.

Kviečia Komitetas.

J
PERGALES IR DŽIAUGSMO

Philadelphia, Pa.

Draugai:
Aplaikiau laišką Lietuvai 

Pagelbos Teikimo Komiteto. 
Keletas žodžių kas link tei
kimo pagelbos. Mes spring- 
fieldietes moterys, tai yra, 
mūsų kliubas, jau rengia 
pundelius ir drapanas. Šio 
mėnesio pabaigoje bus gata
va dėl šeštojo siuntinio. 
Kiek galima aukausime ir 
kitus raginsime aukoti. Pas 
mus nelengva išjudinti dar
bas, kad būtų našus. Mes 
moterys stojam į darbą. 
Linksma girdėti, kad mūsų 
gimtoji žemelė bus laisva. 
Dėsime visas pastangas,* 
kad pagelbėjus Lietuvos 
žmonėms.

M. Laguniene. 
Springfield, Ill.

Į vakarus nuo išlaisvinto 
Pskovo sovietiniai kariai 
paėmė Zenkoviči, geležinke
lio stotį Punduri ir 100 kitų 
gyvenamųjų vietų.

Amerikos lakūnai sprog
dino žibalo pramonę Rumu
nijoj.

PIKNI
Įvyks Liepos-July 29 ir 30 dd.

LIET. TAUTIŠKAME PARKE
MONTELLO, MASS.

Šeštadienį, 29 d. July, šokiai 7 vai. vak.
9:30 vakare bus rodoma filmos:

Matysit visą Lietuvą, vadovybėje Justo Paleckio 1940 m.

Taipgi kita filmą bus rodoma iš Sovietų Sąjungos karo 
fronto, matysit kaip Raudonoji Armija ir Lietuviški Rau
donieji daliniai, naikina hitleriškas spėkas, laisvindami pa
vergtas Sovietines Respublikas ii’ kitas valstybes iš po fa
šistinio pavergimo. Kiekvienas turėtumėt pamatyti šias 
įdomias filmas.

PO FILMŲ RODYMO TĘSIS ŠOKIAI

SEKMADIENĮ, 30 D. JULY, girdėsit Massachusetts ge
riausiai dainuojančius chorus: Liuosybės Choras ir Mo
terų Grupė iš Montello, vad. G. Steponavičiaus; Harmoni
jos Grupė iš So. Boston, Mass., vad. Helen Žukauskaitės, 

Norwoodo Vyru Grupė, vad. W. Patrick, dainuos 
Raudonosios Armijos dainas.

ANN BURLAK, plačiai pagarsėjusi kalbėtoja, sakys pra
kalbą, kurią .kiekvienas lietuvis turėtų išgirsti. Iki pikniko 
Lietuva jau gal bus išlaisvinta iš po juodojo fašizmo. Todėl 
visi lietuviai, moterys, vyrai ir jaunimas, važiuokim į šį 
pergalės ir džiaugsmo pikniką!
RENGIA MASSACHUSETTS KOMUNISTŲ POLITINE SĄJUNGA
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Justas Paleckis.

Pabaltijo Tautų Kova Prieš
Vokiškuosius Okupantus

(Tąsa)

Kai kas iš baronų grįžo. Taip grįžo 
grafas Medemas, kurio vardas susijęs su 
kruvinais revoliucionierių persekiojimais 
1905 m. ir pirmosios vokiečių okupacijos 
žiaurumais. Jis palikuonis kalavininkų 
ordino magistro, kurs vienas pirmųjų 
atvyko į Pabaltijį kaip užkariautojas. 
Hitlerininkai jį paskyrė Kuržemio ko
misaru. Lietuvoj vienai vokiečių koloni
zacinei įstaigai vadovauja žinomojo ge
nerolo von der Holco sūnus. Ir daug to
kių vokiečių juodžiausios reakcijos šmėk
lų priviso Pabaltijy. Bet neilgai jų 
džiaugsmas tebuvo. Pralaimėjimai fronte 
priminė liūdnas praeities pamokas ir ba
ronų grįžimo entuziazmas ėmė atvėsti. 
Dar labiau jį atvėsino partizanų kulkos 
ir kai kurie baronai ėmė tyliai grįžti at
gal į Vokietiją. O paskutiniuoju laiku jie 
pradėjo bėgti, arba sėdi lagaminus susi
krovę.

Vokiškieji okupantai atėmė žemę iš 
200,000 valstiečių, kurie gavo ją iš Tary
bų valdžios (Lietuvoj — 25,000, Latvijoj
— 75,000, Estijoj — 53,000). Žymi tos 
žemės dalis pateko į rankas buvusių vo
kiečių dvarininkų Latvijoj ir Esti
joj, o Lietuvoje į rankas naujų vo
kiečių dvarininkų, nes senų ten labai ma
žai tebuvo. Visi tarybiniai ūkiai ir kitos 
žymios žemės ūkio įmonės pateko dalimi 
į vokiečių fonų ir baronų rankas, dalimi 
į rankas specialės vokiečių bendrovės 
“Ostlando žemės ūkiui valdyti.” Jau 1942 
m. pavasarį vienoj Estijoj toji bendrovė 
valdė 1400 įvairių žemės ūkio vienetų ir 
įmonių. Ostlando komisaras f on Loze pa
skelbė planą, kuriuo einant numatytas 
ūkių sustambinimas tuo būdu, kad ūkiai 
būtų ne mažesni, kaip 120-150 ha. Pagal 
tą planą Latvijoj vietoj 300,000 ūkių 
numatyta sudaryti 25,000-30,000 dvarų. 
O kad tie dvarai patektų į vokiečių ran
kas, abejoti netenka.

I

Vokiečių kolonizacijos Pabaltijy reika
lams vadovauja specialus kolonizacinis 
štabas (Ansiedlungsstab). Jo vienas sky
rius tvarko vokiečių kolonistų aprūpini
mą žeme, antras — miestų kolonizaciją.

Pirmuoju žingsniu kolonizacinių planų 
vykdyme buvo grąžinimai vokiečių, ku
rie išvyko 1939-41 m.m. Pažymėtina, kad 
su repatrijantais išvykusiems į Vokieti
ją lietuviams, latviams ir estams grįžti 
vokiečiai neleido. Ypač smarkiai koloni
zuoja vokiečiai Lietuvos pasienio sritis,
— Kretingos, Tauragės apskritis, Suval
kiją. Iš čia tas kolonizacijos volas turėjo 
skverbtis vis toliau į vakarus. Tauragės 
apskrity prieš karą nebuvo nė vieno vo
kiečio, o 1943 m. birželio mėnesį ten jau 
buvo toks žymus vokiečių kolonistų skai
čius, kad jų vaikams ten veikė 29 vokie
čių pradžios mokyklos, 38 vaikų darže
liai ir pilna vokiečių gimnazija.

Besistengdami greičiau suvokietint pa
grobtus kraštus ir įsistiprinti juose, vo
kiečiai vykdo dvigubą kolonizaciją. Jie 
dideles žmonių grupes perkelia iš vieno 
krašto į kitą. Taip “Krakauer Zeitung” 
pranešė, kad į vieną tik Lietuvą esą nu
matyta perkelti 1 milijoną olandų.

Kolonizacijai reikalingą žemę vokiečiai 
iš valstiečių atima įvairiomis priedan
gomis. Okupantai išvaro valstiečius iš jų 
ūkių už “priešvalstybinį veikimą,” už hit
lerinių mobilizacijų ir darbo prievolių 
vengimą, už privalomų pristatymų ne
vykdymą, už blogą žemės apdirbimą, už 
mokesčių ar skolų nesumokėjimą ir 1.1. 
Hitlerininkai paskelbė valstiečius tik “že
mės laikytojais” pareikšdami, kad tik už 
“gerą elgesį” ir nuopelnus vokiečiam jie 
gali pasidaryti savo žemės savininkais.

Matydami artėjantį savo planų žlugi
mą, 1943 m. pradžioj hitlerininkai pra
dėjo vaidinti žemės nuosavybės teisių 
“grąžinimo” komediją. Jie norėjo tuo 
būdu nupirkti sau naujų šalininkų, ku
rie už nuosavybės teisę parduotų savo 
tautos reikalus, pasidarytų tėvynės iš
davikais ir padėtų hitlerininkams plėšti 
ir naikinti tauta. Čia hitlerininkai el
giasi kaip tikri plėšikai, kurie siūlo api
plėšiamajam grąžinti dalį jo paties turto 
su sąlyga, jei pats taps banditu. Bet, ne
žiūrint į pažadus, grasinimus ir rekla
mą, tuo hitleriniu jaukalu susiviliojo tik
tai išgamos, surišę savo likimą su hitle
rininkais. Visa komedija su žemės “grą
žinimu” pasireiškė jų pačių žemės per
davimu keliem šimtam buožių. Žymėti
na, kad “padėką valstiečių vardu” vo
kiečių kamisarui Rentelnui Lietuvoj už 
tą “malonę” pareiškė ne kas kitas, kaip 
žinomasis banditas, kruvinasis lietuviu 
tautos budelis Plechavičius, apie kurį 
dar teks toliau kalbėti. Ne veltui sako 
liaudies priežodis: Toks tokį pažino ir 
ant alaus pavadino.

Lietuvių, latvių ir estų darbo valstie
čiai jau nebe savo žemės savininkai. Jie 
vėl baudžiauninkai. Dar blogiau negu 
baudžiauninkai: jie paversti į vergus, 
kurie neša dvigubą jungą. Ant jų kaklo 
sėdi ir vokiečių okupantai ir savi dvari
ninkai bei išdavikai. »

7. HITLERININKAI PLĖŠIA KAIMĄ 
IR MIESTĄ

Vokiškieji okupantai įvedė kiekvienam 
valstiečių ūkiui “ūkio knygą.” Į tą kny
gą įrašomos visos žinios — inventorius, 
visi žemės plotai, galvijai, arkliai, nami
niai paukščiai, pasėliai, derlius ir t.t., o 
taip pat privalomų pristatymų normos. 
Visą javų ir ankštinių kultūrų derlių 
valstiečiai privalo atiduoti vokiečiams. 
Atiduoti turi taip pat bulves, tabaką, 
medų, kiaušinius, šieną, šiaudus, linus. 
Nuo avies vokiečiai ima 1,5 kilogramo, o 
nuo ėriuko į klgr. vilnų. Valstiečių mai
stui pirmais okupacijos metais buvo pa
liekama 14 klgr. grūdų žmogui į mėnesį. 
Paskui ta norma sumažinta iki 11 klgr., 
dabar iki 8 klgr. Griežtai draudžiama 
bet koks grūdų, miltų, ar kruopų parda
vimas. Visi malūnai griežtai kontroliuo
jami. Tik turint liudijimą apie pristaty
mų prevolių atlikimą leidžiama malti 
grūdus savo reikalams. Griežčiausiai 
draudžiama naudoti grūdus gyvuliams 
maitinti ir už tai gręsia smarkios baus
mės.

(Bus daugiau)

Lietuvių Raudonarmiečių pulkas kovoj: 
“Už tėvynę nuteriotų, 
Už draugų kapus,— 
Bus fašistams atiduota 

’* Viskas su kaupu!”

New Britain, Conn.
Hitlerizmas Griūna

Kas diena ateina iš Europos 
džiuginančios žinios, kurios nu
sako, kad visiškai artėja hit- 
lerizmui galas. Su hitlerizmo 
susmukimu ir mūsų, buvus tė
vynė Lietuva bus išvaduota iš 
banditų rankų, štai, šiuos žo
džius berašant, girdėjome 
skelbiamas žinias, kad dauge
lis miestelių, tarp jų Panevė
žys, išlaisvinta.

Tos žinios visus lietuvius vie
nokiu ar kitokiu būdu sujau
dina, ot, štai kad ir pažangių
jų grupelė su kokiu tai pakilu
siu ūpu susirinkome pas Visoc- 
kius į jų soda pasikalbėti apie 
Lietuvos žmonių būklę, kaip 
jie, Hitlerį išviję, turės viską 
atsistatyti, kaip ir ką jie* vai-' 
gys, kuom rengsis. O va, ne
trukus ir šalta žiemųžė\_pri- 
slinks, jiems reikės šiltų dra
panų. Visi, kas tik buvome su
sirinkę, išsireiškėm, kad veika- j 
linga pradėti spartesnis dar
bas ištiesti Lietuvos žmonėms 
mūsų pagalbos ranką.

Pirmiausiai nusitarta laikyti 
pasitarimus, taip tankiai, kaip 
bus reikalas ir Lietuvių svetai
nėje. Pirmas susirinkimas 
įvyks penktadienį, 28 d. liepos, 
8 vai. vakare. Prašome susi
rinkti visus į Kliubo kambarį. 
Ton bus pasitarta apie tolimes
nį veikimą. Tame susirinkime 
bus pranešta, kiek ir ką kas 
aukavo Lietuvos žmonėms. To
dėl mylintieji savo brolius ir 
sesutes, neužmirškite susieiti ir 
pasitarti apie Lietuvos žmonių 
karo nualinimą per Hitlerio 
govėdas.

Kad išpildyti mum uždėtą 
kvotą — šimtinę — surinkti iš 
Now Britain’o, tai mes padarė
me gražią pradžią, sudedami 
ant vietos 70 dolerių. Iki Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Komi
tetas Brook lyne siųs šeštąjį 
siuntinį lietuviams į Lietuvą, 
mes gal būsime dvigubai su
kėlę savo kvotą!

štai, kurie atjaučia savo bro
lius: . i ■

Jieva Malinauskienė aukavo 
20 dol.

Po $10: F. Gardauskas, J. 
Aukščiūnas, Yokymai, Victor 
J. Valley.

Po $5: J. J. Gerdis ir J. Am
brose, bet jiedu prižadėjo pa
rinkti iki būsimo susirinkimo, 
o jei to neatliksią, pridėsiu dar 
po penkinę už neatlikimą dar
bo! Be to, visi suprato, jog rei
kia pamatyti gerus Lietuvos 
patrijotus, kad jie prisidėtų 
prie šešto Lietuvai siuntinio. 
Gero pasisekimo.

Be to, netikėtai susitikome 
mums labai tankiai girdimą as
menį, ypatoje daktaro Repšio 
su žmona ir dukrele. Daktaras 
mums pasakė, kaip eina veiki
mas Mass, valstijoje, ypatingai 
So. Bostone, kurio jie yra kai
mynai. •,

Malonu buvo su jais susitik
ti, pasikalbėti apie visuomenės 
reikalus. Daktaras ir visa jo 
šeima malonūs, draugiški žmo
nės. Supratau, kad daktaro 
žmęna turi vakacijas pas savo 
brolį Vincą ir švogerką Oną 
Visockius.

Varde Lietuvos liaudies vi
siems ačiū už aukas, Visoc- 
kiam už vietą.

Victor J. Valley.

Vokiečiai Kartoja, kad Jie 
Neteko Siedlces Miesto

Vokiečiai pakartojo, kad 
jie 'pasitraukė (tapo išmuš
ti) iš Siedlces, lenkų guber
nijos miesto, 50 mylių į ry
tus nuo Varšavos.

London. — Vokiečių ofi- 
cieriai Norvegijoj ragino 
savo komandierių gen. N. 
Falkenhorstą daryt atskirą 
taiką su talkininkais,. kaip 
pranešama anglų spaudai.

Lengvieji anglų bomba- 
nešiai puolė Berlyną.,

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptas, 

nupieštam planas.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS 

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Llūdėsio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai {rengtos Dvi Koplyčios Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Lowell, Mass.
Lietuvai Pagalbos Teikimo 

Komitetas paskirstė visoms 
kolonijoms kvotas, po piek jos 
privalo sukelti pinigų nupirki
mui šiltų apatinių drabužių ir 
muilo Lietuvos žmonėms.

Mūsų miesto lietuviams pa
skirta kvota $200. Tai visai 
nedaug ir mes ją žadame iš
pildyti greitu laiku. Tam tiks
lui lovvelliečiai rengiame gerą 
pikniką, liepos 30 dieną, Char
les Frecmano miško, Acton 
Road, Westford, Mass.

Miškas labai gražus ir di
delė vieta. Mišką gražiai dabi
na ąžuolai, beržai ir pušys, ku
rie laiko apgaubę dviejų aukš
čių raudonai dažytą daržinę, 
kur gali sutilpti keli šimtai 
žmonių. Tai naujai pastatyta 
daržinė, švari ir geroje tvar
koje, viršus tinka šokiams, o 
apačia visokiam reikalui, ko
kis esti vedamas piknikuose.

Tą sekmadienį, liepos 30 d., 
važiuosime į pikniką 11 vai. 
ryte. Visi 1ą rytą prieš vienuo
liktą valandą būkite Liet. Pil. 
Kliube, 338 Central St., tai iš 
čia visiems bus parūpintas nu
važiavimas ir sugrįžimas.

Iš Lowellio reikia imti 
Chelmsford kelią ir važiuoti 
iki Cheln sford center. Iš čia 
jau reikia imti Acton Road ir 
už virš 4 mailių važiavimo.C '

skersai gelžkelio, po dešinei 
rankai stuba ir miške raudo
nai dažytas pastatas, tai pik
nikui parkas. Pasukite skersai 
gelžke’io tiesiog į kiemą.

Bet geriausia, kad kartu vi
si važiuotumėm, tai nebūtų jo
kio keblumo tiems, kurie pir
mą kartą važiuoja. Tai yra tas 
pats kelias, kuris eina į May- 
nardą.

Šitoj’ vietoj turėsime dar tik 
antrą pikniką, todėl no visiems 
žinoma vieta, tad šį kartą va
žiuokite visi kartu. Paremsite 
labai svarbų tikslą ir tuo pa
čiu kartu susipažinsite su la
bai puikia vieta piknikams.

Tą dieną lowclliečiai svei
kinsime Lietuvos išlaisvinimą 
iš po trijų metų kruvinos hit
lerinės okupacijos. Ir todėl 
kiekvienas lietuvis privalėtų 
tame piknike dalyvauti.

J. M. Karsonas.

United Press spėja, kad 
šios savaitės pabaigoje So
vietai galės apgult Varšavą.

Maskva, liep. 25. — Vieni 
Raudonos. Armijos jungi
niai šturmuoja Siedlcę mie
stą, 50 mylių į rytus nuo 
Varšavos; kiti jau toli pro 
tą miestą pramaršavo.

Japonų radijas sake, kad 
jie būsią draugiški Sovie
tams.

LIETUVIŠKAS j

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINfi) į 

Didelis pasirinkimas visokių S
Vynų ir Degtinės į
Kasdien Turime *

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn j

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius Ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

■ t ■ ■ ................ ' ------------>

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, IIEMORRIIOIDAI ir ki
tos Mėšlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abclnas 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 — 

MEDIKALIS IŠTYRIMAS |2.

DR. ZINS
110 East 16th St, N. Y. Arti Union Square
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M. Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.f GREEN STAR BAR & GRILL |

Ž Lietuviškas Kabaretas z

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
GRAND , ST. BROOKLYN, N.£ 459

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

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

DIREKTORIUS
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Raud. Armija Pasiekė 
Vislą; Ima į Reples Na

cius Dvinske ir Kt.
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

nų. Menama, kad Sovietai 
netrukus paims Bielostoką.

Raudonoji Armija nukir
to visus geležinkelius vokie
čiams pasitraukti iš Brest- 
Litovsko, svarbaus geležin
kelių mazgo ir galingos na
cių tvirtumos į rytus nuo 
Varšavos. Ištrukti hitleri
ninkams iš Brest-Litovsko 
reikėtų per 60 mylių ilgio ir 
tik 20 mylių pločio “ranko
vę.” Bet Sovietų artilerija 
ir bombanešiai jau žymia 
dalim užkerta priešams ke
lią iš Brest-Litovsko per ta 
rankovę.

United Press lemia, kad 
Sovietai trumpu laiku atims i 
iš vokiečių ir Stanislavo 
miestą su geležinkelių maz
gu, arti Rumunijos.

Visame 900 mylių ilgio 
fronte Raudonoji Armija 
per dieną atvadavo daugiau 
kaip 650 miestų, geležinke
lių stočių ir kitų gyvenamų
jų vietų, o sovietiniai raiti
ninkai tūlose fronto dalyse 
nubloškė nacius iki 35 mylių 
atgal.

Per 24 valandas buvo už
mušta virš 5,800 hitlerinin
kų.
Gręsia Mirtis bei Suėmimas 
Desėtkams Tūkstančių Ap

suptų Vokiečių
Desėtkai tūkstančių vo

kiečių liko apsupta Lvove 
ir 800 ketvirtainių mylių 
plote aplink ji. Sovietiniai 
kariai jau suėmė 1,200 na
cių tame apsupime.

Pranešama, jog siaučia 
baisus tankų mūšis didžio
joj Lvovo geležinkelių sto
tyje ir verda kautynės mie
sto gatvėse. Sovietai perkir
to naciams visus geležinke
lius apie Lvovą.

Raudonoji Armija taipgi 
užėmė pozicijas tik už de- 
sėtko mylių nuo Stanislavo- 
Samboro geležinkelio, o tai 
paskutinis geležinkelis, ku- 
riuom vokiečiai galėtų pa
sitraukt iš šios srities per 
Karpatų kalnyną į Vengri
ją

Sovietu Sutartis su Len
ku Komitetu Tautai

Laisvinti
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

radarbiavimui tarp Sovie
tų ir Lenkijos.”

(Ši sutartis tarp Sovietų 
Sąjungos ir Lenkų Komite
to Tautai Laisvinti yra pa
naši į pirmiau padarytą su
tartį tarp Čechoslovakijos 
emigracinės valdžios ir So
vietų vyriausybės.)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PITTSBURGH, PA.

Labai svarbios prakalbos. Rengia į 
Lietuvai Pagalbos Teikimo Komite
tas, Pittsburgho Skyrius. Sekmai!., 
liepos 30 d., 2 vai. dieną. Liet. Mok
slo Draugijos Name, 142 Orr St. 
Kalbės Jonas Gasiūnas, LDS Centro 
Sekretorius ir Tiesos Redaktorius iš i 
Brooklyn, N. Y. Jis kalbės įvairiais j 
šių dienų klausimais. Taipgi kaip. 
geriau sukoncentruoti spėkas Ame
rikos lietuviams teikti pagelbą mil- ( 
sų broliams ir sesėms Lietuvoj. To- j 
dėl kviečiame visus dalyvauti, pade-! 
kime į šalį visus priešingumus vieni 
kitiems ir imkimės gelbėti savo se
nąją tėvynę. — Kom. (175-176)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Laisvės pikniko susirin

kimas įvyks penktadienį, 28 d. lie
pos — Liaudies Name, 735 Fair
mount Ave., 8 v. v., dalyvaus visos 
Philadelphijos apylinkės organizaci
jų nariai ir Laisvės skaitytojai. At
siminkite, kad bus svarbus susirin
kimas išdirbimui planų; prie to bus 
prisiųsta spauda — plakatai, kortos. 
Reikės darbininkų. Mašinų gesas ap- 
rubežiuotas, tad nelaukite ką nors 
iš komisijos atvykstant. Būkite to
ki geri, dalyvaukite. (174-176)

Montello, Mass:
Nauji Judžiai Lietuviu 

Tautiškame Parke
Liepos 29 ir 30 dd., Liet. 

Taut. Namo Parke įvyksta di
delis piknikas su prakalbomis 
ir krutamais paveikslais. Jį 
ruošia Komunistų Politines Są
jungos Naujosios Anglijos Ap
skritys. Į šį parengimą yra už
kviesta visiems gerai žinoma 
veikėja Anna Burlak iš Bos
ton, Mass. Ji dalyvaus su mu
mis, pasakys prakalbą dienos 
klausimais. Baigiantis dienos 
programai, saulei nusileidus, 
bus rodomi įdomūs paveikslai 
visiems už dyką.

Kalbant apie paveikslus, tu
riu pasakyti, jog Montellos ir 
kitų miestų lietuviai turės pro
gą pamatyti naujus judžius, 
pagamintus Sovietų žemėje. 
Tai yra du šaunūs veikalai, ku
rie užsivadina “Sovietinė Lie
tuva” ir “Mannerheimo Lini
ja.” Pirmame veikale yra per
statoma naujas gyvenimo bū
das Lietuvoje, kuomet keturi 
metai atgal valstiečiai ir mies
tų gyventojai, prašalinę fašis
tine tvarką, ima dalyvumą 
nacionaliuose r i n k i m u o se ; 
siunčia savo atstovus į seimą 
ir kitas valdiškas vietas. Pa
rodo, kaip seimo nariai pa
skelbia naują žmonių valdžią, 
būtent: tarybinę santvarką ir 
priima^naują šalies konstituci
ją. Prie to, parodo, kaip Lie
tuvos jaunimas laisvoje dva
sioje linksminasi šokant tau
tiškus šokius...

Antrame veikale parodoma 
rusų-finų karo eiga ir jos pa
sekmės. Tai yra autoritetiška 
ir dokumentinė peržvalga 
svarbesniųjų mūšių. Parodo, 
kaip Sovietų sunkioji artileri
ja sudaužo garsiąją “Manner
heimo Liniją” ir kaip oro jė
gos praskina kelią iki Vibor- 
go ir t.t.

šitie, virš pažymėti veikalai 
supažindins publiką su žmonių 
skaudžiomis, liūdnomis ir 
linksmomis tikrenybėmis, ku
rios nėra visiems žinomos ir 
suprantamos. Tie nauji judžiai 
yra tikrai pamokinanti, nušvie
čianti tikrą žmonių gyvenimą.

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Nojaus Arka. Ar teisybe, kad 

buvo visuotinas tvanas ir vis
ką prigirdė? ...................... 25c

Patarėjas Vyrams ir Moterims 
apie lyties dalykus, taipgi apie 
gimdymo kontrolę, meiliškas 
gyvenimas ir kaip iš to nau
dotis ................................... $1.75

Lietuviška Virėja, Kepėja, Ke- 
nuotoja ir Namų Prižiūrėtoja, 
su apie 450 visokių receptų 
kepimui, virimui ir kenavicui 1.00

Tūkstantis Naktų ir Viena. Ara
biškos istorijos. Dalis I ... 50c

Lengvas Būdas išmokti angliš
kos kalbos be kitų pagalbos 35c

Neužmokamas žiedas, graži 
apysaka ................................ 25c

Pralotas Olšauskas, jo darbai ir 
nuopelnai, su meilužės pa
veikslu .................................. 25c

Kaip Kunigas Papjovė Savo
Meilužę Oną Aumulleraitę, su 
paveikslais ................................ 15c

Pekla, kam ji ir kur yra? Su 
paveikslais kankinimo įrankių 30c

Raktas į Gyvenimą, knygelė ati
dengia visokius nuo mūs už
slėptus sekretus; kaip galima 
surdfti sau tinkamą porą ir
gyventi turtingai .................... 75c

Paparčio žiedas, Pasakojimai 
apie senovės burtus ........... 20c

Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų 
apsisaugoti ............................ 30c

Biblija, išaiškina visą biblijos
pagrindą, su 379 paveikslais 2.25 

Sapnų Knyga, su daugeliu pa
veikslų, drūtais apdarais .... 1.25

Mikaldos Pasakojimai ................. 25c
Kunigų Celibatas, kodėl kuni

gai nesiženija ...................... 30c
Marių Duktė, graži apysaka .... 25c
Kaip Duktė Gyveno Pūstynėje 25c 
Erodas, Boba ir Velniškas Tiltas 35c 
Girtuoklių Gadzinkos, linksmos 

dainos ................................... 15c
Kantri Alena, pasaka ..............  25c
Gudrus Piemenukas ........................ 25c

ŽOLIŲ ARBATOS
Pakeliuose su nurodymais, kaip 

vartoti ir nuo kokių ligų.
Nuo nervų suįrimo .................. 85c
Nuo dusulio (asthmos) ............  60c
Vyriškumo pataisymui ............ 85c
Nuo užsisenėjusio kataro bei

hayfever ................................... 85c
Nuo cukraligės (diabetes) ....... 85c
Nuo vandenligės bei širdies ligos 60c 
Pailių arbata arba mostis ....... 85c
Trejankos; stambios šaknys ..... 60c
Nuo sutukimo, kaip eiti kūdyn 85c 
Sureguliavimui kietų vidurių .... 60c 
Poison Ivy mostis, greitai aptildo 

niežulį ir sutrumpina kentėji
mus ..................................... $1.50

Trūkžolės, valerijonai, ramunė
lės, pelūnės, našlelės, puglaiš- 
kiai po ..... ............... 25c pakelis.

* M. ŽUKAITĖS
334 Dean St., Spencerport, N. Y.

Kiekvienas, juos pamatęs, atsi
mins ant visados.

Rugpjūčio 4 d., t.y., penk
tadienio vakarą, Lietuvių Tau
tiškame Parke, yra ruošiamas 
kitas didelis parengimas su 
krutamais paveikslais ir šo
kiais. Jį rengia vietinis Rus
sian War Relief Komitetas.

Minėta vakara bus rodomas 
trečias tų naujų judžių veika
las, vadinamas “We Will 
Come Back.” Tai įspūdinga 
drama, paimta iš Sovietinių ša
lių žmonių, besipriešinančių 
nacių įsiveržimams. Ši drama 
vaizduoja partizanų kovą su 
žmonijos neprieteliais. Jųjų 
drąsa, jųjų sumanumas ir jų 
pasiaukavimas žmonių gero
vei, sudaro patį dramos bran
duolį.

Šią dramą turėtų matyti 
kiekvienas laisvę mylintis žmo
gus, idant susipažinti su mū
sų kovotojų stebėtinais žygiais 
ir jų nuveiktais darbais.

Komitetas tvirtina, jog šį 
sykį publika būsianti užganė
dinta. Įžangos nebus, vienok 
dovanos karo pagalbai bus 
priimamos, žmonės galės ph- 
dovanoti nuliekamą drabužį, 
kitokius daiktus arba pini
gais. X. Kareivis.

SO. BOSTON, MASS.
Literatūros Antros Kuopos susi

rinkimas įvyks ketvirtadienį, liepos 
27 d., Piliečių Kliubo kambariuose, 
8 vai. vak. Vyrai ir moterys daly
vaukite, nes gavome gerą vietą pik
nikui, o laiko visai mažai. Šiame su
sirinkime turėsime nutarti. — J.

SVARBIAUSIAS IŠRADIMAS 
PASAULYJE

Kuris Yra Naudingas Visai žmonijai, 
Ypatingai Darbo žmonėms.

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

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

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

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

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

Mosčių Kainos: No. 1 — 55c ir 
$1; No. 2 — $1; No. 3 — 65c ir 
$1.25; No. 4 — $1.25. Per paštą ne- 
siunčiam už mažiau kai $1.25. Užsi
sakydami mostis, siųskite pinigus— 
moncy-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: GU’/z Zion Street.

NEBŪKITE

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

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

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

THOMPSON’S NAT URAL FOOD CO.
45-42—41st STREET LONG ISLAND CITY, N. Y. PIRKITE KARO BONUS!

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA VYRŲ
Su ar be patyrimo

DIDELEI FOUNDREI
PUIKIAUSIA PROGA 

įstoti J

POKARINIUS DARBUS!
Puikiausios Darbo Sąlygos!

VIRŠLAIKIAI!

National Meter Division
4207 1st AVE., BROOKLYN

(BMT lokalu iki 36 ar 45 St. stoties)

(181)

VYRAI
IŠSILAVINIMAS NEREIKALINGAS

GEROS ALGOS
BŪTINAS DARBAS

PASTOVŪS DARBAI
MES IŠMOKINAME VISUS SAVO DARBININKUS 

GERESNIU DARBŲ UŽ AUKŠTESNES ALGAS

KOPPERS COKE
SEABOARD COKE PLANT

KEARNY, N. J.

Matykite Seaboard Coke Atstovą United States 
Employment Service

2855 HUDSON BOULEVARD 
JERSEY CITY, N. J.

Prisilaikykite WMC Taisyklių

SUPERINTENDENT
41 šelmi), 4 tropais lipimas. Brooklyne. 

Patenkinanti alga ir 4 kambarių apartmentas.
TRIANGLE 5-0831 

__________________________________________ (177)

CHAUFFEUR atlikimui lengvo fabriko darbo.
Gera alga. Daug viršlaikių.

Kreipkitės penktadieniais ir šeštadieniais
9:30 A.M. iki 12 pietį).

100 ■ - 5TH AVE., ROOM 1510, N.Y.C.

CANVAS FOREMEN
Mašinų Ojxjratoriai, Darbininkai prie stalų.

Marškų Darbininkai. Gera alga.
POKARINE PROGA
PAULSEN WEBBER

164 JOHN ST., N.Y.C. (177)

Italijoj amerikiečiai stip
rino savo pozicijas pietinia
me Arno upes šone; o ang
lai prasiveržė dar tris my
lias pirmyn ir pasiekė punk
tus už 8 mylių į pietus nuo 
Florencijos, istorinio did
miesčio.

Amerikiečiai pusiau per
kirto japonų kariuomenę 
Tinian saloj.

NERVUOTI
KODĖL KENČIATE

Dėl Nevirškinimo ir Gesų 
Po Kiekvienu Valgiu?

TAMSONO AIDISOL tabletu
kai pagelbsti maistą ištirpyti ir su
virškinti. Tamsono Aidisol tabletu
kai taipgi prašalina gazus ir nei- 
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 
paįrusių vidurių. Už pakelį 65c ir 
persiuntimas 10c, Viso 75c. 2 pake
liai už $1.45. Aplaikę jūsų užsaky
mą ir money-orderį pasiųsime pro
duktus.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

(174)

REIKIA VYRŲ 
DIENINIAI ŠIFTAI
ELEKTRA LYDYTOJŲ 

MAŠINISTŲ
Nuolatinis Darbas. Daug Viršlaikių

GENERAL MECHANICS CO.
116 WASHINGTON AVE. 

HAWTHORNE, N. J.
(177)

DŽIANITORIAI
DIENINIS IR VAKARŲ DARBAS 

Pokarinis pastovumas. 
Abelnas Valymas. 

40 vala.'idų savaitė.
GERA ALGA.

Kreipkitės 
PENNSYLVANIA GREYHOUND 

242 WEST 34TH ST. 
MATYKITE MR. YELTON

(177)

MEDŽIO DARBININKAI
MOTORINIŲ TROKŲ VIRŠAMS 

Tik patyrę tesikreipkite.

J. STURM & SONS
12 SOUTH TWENTIETH ST. 

IRVINGTON, N. J. 
TELEFONAS ESSEX 2-9121.

(177)

REIKALINGI
TOOL INSTRUMENTŲ 

DARYTOJAI
SMULKIAM AKURATNAM 

DARBUI 
Gera Alga 

Nuolatinis Darbas. 
Pokarinė Proga. 

Kreipkitės Asmeniniai 
YARDENY ENGINEERING INC.

205 WILLOUGHBY AVE.’ 
BROOKLYN, N. Y.

(177)

PAPRASTI DARBININKAI
ATLIKIMUI ABELNO SANDĖLIO DARBO.

NUOLAT
85c Į VALANDĄ.

TERMINAL WAREHOUSE
96 PINE STREET, 

JERSEY CITY, N. J. 
MATYKITE MR. EVERS.
.(181)

UŽKANDŽIŲ
BUFETŲ VYRAI

GEROS ALGOS. 
NUOLATINIS DARBAS.

GERI TIPAI.
SEKMADIENIAIS IR 

ŠVENTĖSE NEDIRBAMA.
Matykite E. M. Fleischman

D. A. SCHULTE INC.
386 BROADWAY, N.Y.C.

(2 blocks South of Canal St.)
ARBA KRAUTUVĖJE 336 FULTON ST., 

BROOKLYN
(arti Borough Hall) )

■ , (177)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

APVALYTOJAI
PAS

Camp Shanks Exchange
Gera Alga—Reguliarės 

Valandos

KREIPKITĖS

Building 095—Personnel 
Office

Camp Shanks Exchange
Priešais Orangeburg R.R. 

Stoties
ANT WEST SHORE RAILROAD

(176)

SIUVĖJAI 
OPERATORIAI 

ir 

PROSYTOJAI
Prie labai gerų moteriškų kotų. Mes mokame 

geriausias kainas mieste.

NUOLATINIS DARBAS.

TOBIN’S
570 Coney Island Ave. 

BROOKLYN.
(arti Beverly Road)

Važiuokite Brighton Line. Išlipkite ant Be
verly Road. Arba 8th Ave. Subve iki 

Church Ave.
Savininkas Lietuvis.

(176)

VYRAI! VYRAI!
VIRŠIAUSIOS ALGOS
CHEMICAL ENGINIERIAI, 

PATYRĘ
NUOLATINIAM PLATAUS 

MASTO PROCESUI
LYDYTOJAI, PATYRĘ 

ACETYLENE & ELEKTRA LYDYMUI 
NE METALINIAM TIRPINIMUI

Ir Kietam Suvirinimui
Garinių Vamzdžių Sutaikytojai ir 

Pagelbininkai
Plokščių Metalo Darbininkai

MAŠINISTAI
DAILYDES 
KREIPKITĖS

JAMES E. CURRAN

THE KELLEX CORP.
FOOT OF DANFORTH AVE., JERSEY CITY.

(175)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACTJOS 
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)

VYRAI
ABELNAM 

FOUNDRY DARBUI.
100% APSIGYNIMO DARBAS
DIENINIAI IR NAKTINIAI ŠIFTAI

KREIPKITĖS Į MR. FISCHER.
MELRATH SUPPLY 

& GASKET COMPANY 
TIOGA & MEMPHIS STS., 

PHILADELPHIA, PA.
(178)

DRATINIAIS ŠNIŪRAIS RIŠIMO 
IORMANAS

Rišimas, kilpų darymas, planavimas ir ka
pojimas. įsigyvenusiai laivų kompanijai. 

Gera alga ; jwkarine.
PAULSEN WEBBER

164 JOHN ST.. N.Y.C. (176)

NAKTIMIS VALYTOJAI
Kreipkitės

JOHN WANAMAKER 
PERSONNEL OFISE 

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

(176)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

PATYRUSI KVALDUOTOJA
PRIE SUKNELIŲ ?49.50 IR AUKŠČIAU.

LOUIS LALLI DRESS CO., 
2381 BATHGATE AVE., BRONX, N.Y.C.

(179)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERYS
VALYMUI OFISU 

Vakarais.
$18 Į SAVAITĘ. 

Matykite Superintendent

44 WALL ST., N. Y.
WHITEHALL 4-5028

(180)

MOTERYS, jaunos, vikrios, dirbti prie išsiu- 
vinėjimų dirbtuvėje. Patyrimas nereikalingas. 

Gera alga pradžiai.
EDRY’S, 327 W. 36TH ST.

(176)

MOKYTIS
Karpų Mašina Išsiuvinėjimo

prie
SINGER OR ADLER MAŠINŲ. 

GERA ALGA
Užtikrintas nuolatinis darbas. 

Mokama laike mokinimosi. 
Jei priimama, tai transportacija apmokama.

C. BIHLER
2100 Summit Avenue 
UNION CITY, N. J. 

TELEFONAS: UNION 3-2061
(176)

FINISHERS
Patyrusios prie labai gerų suknelių. 

Patogios darbo sąlygos. 
GEROS ALGOS

TAYLOR IMPORTING,
15 W. 47th St.

(176)

MOTERYS
DIENŲ ir VAKARŲ DARBAS 

ABELNAM APVALYMUI 
Pokarinis pastovumas.

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
GERA AIzGA

Kreipkitės 
PENNSYLVANIA GREYHOUND 

242 WEST 34TH ST. 
MATYKITE MR. YELTON.

(177)

MERGINOS, MOTERYS
ABELNAM

FOUNDRY DARŲUI.
100% APSIGYNIMO DARBAS
DIENINIAI IR NAKTINIAI ŠIFTAI

KREIPKITĖS J MR. FISCHER.
MELRATH SUPPLY

& GASKET COMPANY
TIOGA & MEMPHIS STS., 

PHILADELPHIA, PA.
(178)

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 R ACE. ST.

PHILADELPHIA, PA.
(182)

M ERGINOS—MOTERYS
Būtina pramonė ir karinis darbas. Svveaterių 
dirbtuvė. Dirbti ant visokių rūšių siuvamų 
mašinų ir kitokie darbai. Patyrimas pagei
daujama, tačiau mes išlavinsime nemokančius 
ir mokėsime jums laike mokinimosi. Jei in- 
teresuojatės nuolatiniu uždarbiu, kreipkitės.

Jei dirbate būtinus darbus, nesikreipkite.
JOHN KISS & SONS

TEXTILE MILUS.
68—69TII ST., GUTTENBERG, N. J.

 (176)

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)

MERGINOS-MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS
VIRTUVES DARBININKĖS 

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS 
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJO3 

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 5:80 — 12:80 P. M. 
5 DIENŲ SAVAITĖ

Kreipkitės

JOHN WANAMAKER
9th & Broadway, 12-tos lubos 

Personnel Ofise
(176)
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New Yorko^ifeŽzfo 21 nioj Iš Ispanijos Civilio Karo 
Veter. Paramai Pikniko

Lietuviai Kariškiai Lietuvos Žmonėms Dovany Lankėsi Laisvėj tŲ

Fondas Auga

Tūkstančiai Įvairių. Tau- 
Prieš-Fašistu Lankėsi £

Piknik e
piknikas buvo labai skir-

parvykt 
pas savo sergantį tėvą, 
apie I savaitės atgal, 

susirgo ir tapo nuvežtas 
gyve-

šiomis dienomis parvyko iš 
tolimos Alaskos pas savuosius 
karys Walteris Urmanavičius. 
Šis jaunas gražus kareivis Ala- 
skoj išbuvo 28 mėnesius. Jisai 
gavo specialį leidimą 
namo 
.kuris, 
ūmai
ligoninėn. Urmanavičiai 
na New Yorke.

Walteris papasakojo įdomių 
dalykų iš gyvenimo Alaskoj, 
kur žiemos laiku per keletą mė
nesių saulė neužteka, — būna 
ilga naktis... O vasaros laiku 
per tiek pat mėnesių saulutė 
nenusileidžia, o tik slenka pa
lei patį horizontą. Taipgi įdo
mu klausyti apie vietinių gy
ventojų (eskimosų) gyvenimą, 
jųjų papročius ir atsinešimą 
link Amerikos kareivių. Iš Ala
skos iki Chicagos Walteris skri
do orlaiviu, o iš Chicagos New 
Yorkan — traukiniu, 
sekmadienį jisai turi 
gal tarnybon.

Beje, Walterio
brolis, Juozas Urmanavičius, 
taipgi tarnauja kariuomenėj ir 
šiuo laiku randasi kur nors An- 
glijoj.

Ateinantį

jaunesnis

kvo- 
kai

jau

Skaitant dienraštyje kores
pondencijas iš kitų miestų ma
tosi, kad jau daugelis koloni
jų išpildė savo kvotas šeštajam 
siuntiniui. Kitos perpildė. Bet 
nei vieni neketina sustoti. Veik 
visur užsideda patys savo 
tą įspūdingai padidinti, 
kur net keleriopai.

Brooklyniečiai, kurie
prisidėjo geroku šėru, nekan
trauja matyti, kaip prisideda 
kiti. Ar mūsų fondas atliks 
savo pareigą tokiu nuošimčiu, 
kaip atlieka tūlos mažos kolo
nijos?

Vėliausios Dovanos
Juozas Balčiūnas aukojo 

$10.
F. Bepirštis $5.
Po $3: M. Dobinis, Ant. 

Zablackienė, Helen Zablac- 
kienė.

Po $2: Geo. Litwin, Vincas 
Jovaiša, G. Belinis, Ona Yakš- 
tis, eastnewyorkiete.

Brooklyniečių fonde 6-tam

siuntiniui dabar yra $452. Bis- 
kį mažoka. Mūsų kvota buvo 
$500. Tuo atžvilgiu esame ar
ti užbaigos. Tačiau matant, 
kad kitos, daug mažesnės ko
lonijos padvigubina ir net ke
leriopai padaugina savo kvo
tas, mums, Brooklyne, labai 
būtų nemalonu jiems užsileisti.

Beje, Juozas Balčiūnas, 
grįždamas iš atostogų parve
žė nuo vasarvietės savininkų 
Bloznelių iš Catskill stambią 
sumą dovanų. Bet Lilija Bel- 
te (Kavaliauskaitė), Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komiteto 
sekretorė sako, kad viską, ką 
brooklyniečiai parveža, arba 
buvusieji brooklyniečiai auko
ja, mes negalime skaityti 
brooklyniečių kreditui. Ji sa
ko, kad ta suma bus kredituo
jama lietuvių farmerių garbei, 
kreditui tos kolonijos, kurioj 
sukelta aukos.

Kada mes užbaigsime savo 
kvotą ? Sasna.

Antradienio popietį Laisvės 
ofisan užėjo viešnia Ona Ma- 
žuikienė, iš Dorchester, Mass. 
Ji buvo nuvažiavus keletą die
nų praleisti pas savo sesutę 
Barborą Delijonienę, Stam
ford, Conn., tad po pasimaty- 
mo-pasi viešėjimo pas sesutę 
nutarė sustoti Brooklyne.

Draugė Mažuikienė užsimo
kėjo Laisvės prenumeratą me
tams, taipgi įsigijo ir Laisvės 
Šerą už $10. Ji taipgi mano 
aplankyti pažįstamus Brookly
ne, paskiau grįsti namon į 
Dorchesterį.

Širdingai dėkojame drg. Ma- 
žuikienei už įsigijimą Šero ir 
už atsinaujinimą prenumera
tos.

Tėvas Nusinuodijo Dėl 
Sūnaus Ligos

Apie Lietuvius Kariškius
Po virš trijų mėnesių plau

kiojimo po Pacifiko okeaną, 
parvyko New Yorkan jūreivis 
Martinas šolomskas, D. M. šo- 
lomsko brolio sūnus iš Phila- 
delphijos. Jam teko pabuvot po 
.kiek laiko Trinidade, Port of i 
Spain ir kituose Atlantiko pa- i 
kraščių pertuose. Jojo vyresny- i 
sis brolis, Matas, šiuo laiku 
randasi kur nors tolimame kra
šte; jisai taipgi jūrininkas. O 
trečias brolis, Pranas, jau ka
riavo su japonais Pacifiko sa
lyne. šiuo laiku jisai yra New 
Guinea ligoninėje. Martinas 
Šolomskas yra dar tik 19 metų 
amžiaus. Sako, labai pasiilgęs 
savo tėvų bei seserų. Pirmadie
nio ryte jisai išvyko Philadel- 
phijon pas savuosius. P. Š.

Edwardas židžiūnas, sūnus 
laisviečių Roko ir Onos židžiū-

Edwardas Židžiūnas

atostogų tuo pat laiku, kada 
Brook lyno kriaučiai atostoga
vo. Tad linksmai ją praleido 
su tėvais, Amilija ir Pranu ša- 
laviejais, žinomaisiais kriaučių 
kontraktoriais.

Patrick Parnell Desmond, 
Annos ir Prano Dobilų žentas, 
šiomis dienomis svečiavosi pas 
uošvius ir žmoną Irene.

“Dingęs Be Žinios 
Skaitė Apie Savę

V

Mary ir Martin Chesnikų du 
sūnūs jūrininkai, jauni vyrai, 
yra jau seni veteranai. Įstoję 
liuosnoriai, nuo karo pradžios 
yra padengę daugelį frontų. 
Edwardas, pirmos klasės radio 
operuotojas, randasi kur nors 
Pacifike. -Steve, buvęs Italijoj 

srities portą, 
rašė tėvams

Sužinojęs, kad jo sūnus turįs 
plaučių vėžį, Sidney Domovs 
labai nusiminė. Pastarosiomis 
dienomis jisai vaikščiojęs ap
link 24 metų sūnų Joseph, tar
si jis būtų vaikas. Jis buvęs 
girdėjęs, kad sūnui esą likę tik 
metai gyventi.

Sūnui sudejavus dėl skaus
mų krūtinėj, tėvas pasiūlęs pa
duoti vaistų ir padavęs. Tie 
vaistai turėję keistą, deginan
tį skonį. Sūnus tėvui nematant 
vaistus išspjovęs. Tėvas po pa
davimo vaistų nuėjęs į maudy
nės kambarį. Ten rado jį miru
sį nuo paimtų nuodų. Menama, 
kad jis tų pačių nuodų davęs 
ir sūnui, norėdamas jį numa
rinti be vargo ir pats kartu 
mirti. Bet sūnus, prarijęs tik 
mažą dalį duotos dozos tapo 
tik labiau susargdintas fiziškai 
ir skaudžiai sužeistas širdin, 
paliktas daug skaudžiau sirg
ti .

Domonų šeima gyvena 1772 
46th St., Brooklyne.

šis 
tingas nuo mums priprastų lie
tuviškų piknikų. Viena, tai jo 
užvadinimas priminė Ispanijos 
respublikos liaudies šventę, — 
Fiesta Republicana. Skamban
čios gitaros, ispaniškos melo
dijos ir šokiai ryškiai vaizdavo' 
ispanišką kultūrą-meną ir dva
sią.

Tarp trijų tūkstančių pik
niko dalyvių matėsi visų tautų 
atstovų, lygiai kaip ir tarpe 
kovotojų prieš fašizmą Ispani
joj veteranų yra visų tautų at
stovų, žinoma ir lietuvių.

Tarpe kalbėtojų, kaip ir pa-j 
čioje publikoje radosi kovo
jančios liaudies prieš fašizmą 
atstovu iš sekamu tautų : Fran- 
cijos, Graikijos, Mexikos, Gua
temala, Panama, Honduras, 
Dominican Republic ir kitų 
Jungtinių Tautų. Taip pat vi
sų Jungtinių Tautų vėliavos 
puošė erdvią žaismavietę ir 
vėliau viduryje parko subuda- 
votą estradą.

Įspūdingiausia kalba buvo 
vieno iš kovotojų prieš Franco 
ir buvusio nuteisto mirtin, kurį 
bendras mūsų visų pasiryži
mas ir aukos išgelbėjo iš Fran
co ir mirties nasrų—Carlos Lo
pez Maeztu. Jis pabrėžė, kad 
demokratinis
me pasaulyje neapleis nei bu
delio Franco, nepašaukto prie 
atsakomybės už savo budeliš
kus darbus.

Lester Armstead, negras, jū
reivis, dalyvavęs Cherbourgo 
kovose Talkininkam veržiantis 
į Normandiją paaiškino rolę 
kovotojų prieš fašizmą Ispani-

joj. Jis daugelį tokių kovotojų 
buvęs susitikęs, kurie pabėgo 
iš Franco koncentracijos kem
pių ir prisidėjo prie anglų ir 
francūzų, sudarydami savo at
skirus dalinius.

Šio pikniko visas pelnas ski
riamas paramai tokių vetera
nų, kurie dar yra pasilikę 
Franco koncentracijos kempė
se arba reikalingi medikalės ir 
kitos pagalbos esanti Mexiko- 
je ir kitur.

Kelios savaitės prieš pikni
ką buvo išsiuntinėta pažan
gioms organizacijoms ir pa
vieniams nariams blankos au
kų rinkimui. J. Byronas, pa- 
gelbstint R. židžiūnui, surinko 
ir nuvežė piknikan $7.85.

Aukojo po $1 : Mrs. Anna 
Zeidat Petras Kirtiklis, Stan- 
lei Misiūnas, Chas. Balčiūnas, 
Juoz. Byronas, S. Sasna, 
Bimba.

Fr. Buknys 50c.
Pet. šolomskas 25c.
Helen Rinkevičiūtė 10c.

Rep.

Kaunsilmano Sūnus

Miesto Tarybos nario James 
A. Phillips šeimai pranešta, 
kad jų sūnus John J. Phillips 
dingęs be žinios skridime ant 
Vokietijos. Saržentas Phillips 
yra vienas iš penkių tarybinin- 
ko vaikų kariškoj tarnyboj. 
Šeima gyvena 78-05 67th Rd., 
Middle Village, Queens.

Policijai pradėjus reikalau
ti drafto kortu visu susidūru
sių su policija, pereitą savaitę 
per 3 
jimui 
kortų.

dienas sulaikyta tyrinė
ji vyrų. Jie neturėję

A.

Nuteisė už Prasikaltima 
4- 

Kainoms
Pereitą pirmadienį 

Yorke teisėjas Andrews 
nuteisė 201 asmenį už prasi 
žengimus kainų kontrolei.

?w

judėjimas visa-

Mrs. Tatian Zwierzanska, 
akušerė, sulaikyta teismui į- 
kaltinimu, kad nuo nelegalės 
operacijos pas ją mirus jauna 
slaugybos studentė.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puiku* 
steičius »u naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

=* RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Apie newyorkietj kapitoną 
James H. Cruikshank, Jr., 
pereitą ketvirtadienį buvo ra
šyta spaudoj, jog dingęs be 
žinios. Bet dingusysis tuo tar
pu jau pusryčiavo namie, 103 
84th St., ir skaitė apie savę. 
Kol jo dingimas buvo oficia
liai visur patikrintas, užrekor- 
duotas ir pasiekė spaudą, jis 
jau buvo pabėgęs iš vokiečių 
belaisvės, sugrįžęs tarnybon ir 
paleistas namo atostogų.

Kapitonas atsisakė aiškinti, 
kaip jam pavyko pabėgti, sa
kydamas, kad tas gali pakenk
ti kitiems, norintiems pasinau
doti tuo pat būdu pabėgimui iš 
belaisvės.

Kritęs 7-nis Aukštus 
Išliko Gyvu

nu, jau pakeltas į pirmos kla
sės jūrininkus.

Edis, jauniausias laisvietis, 
įstojo tarnybon liuosnoriu 
prieš apie 10 mėnesių. Būtų 
Įstojęs anksčiau, bet nepriėmė 
dėl per jauno amžiaus. Įstojus 
ir baigus pamatinį apmokymą, 
jo buvo klausta, ko jis labiau
sia norėtų — toliau mokytis 
ant vietos ar eiti į aktyvą. Edis 
pasirinko pastarąjį — mokytis 
praktiškame darbe.

Pirm išėjimo tarnybon virš 
metus laiko Edis dirbo Laisvės 
spaustuvėj ir greit augo dar
be, nors skaitė tą darbą tik 
laikinu. Jo širdis buvo jūrinin
kystėje. Prie atsilankiusio sve
čio jūrininko pristrigęs iš- 
klausinėdavo viską galimą iš
klausinėti ir apie kiekvieną 
turėjo savo pažiūras. Pats ža
dėjo būti tik geru jūrininku.

Laisviečiai džiaugiamės, kad 
jaunučiui Edwardui vyksta ta
tai išpildyti.

ir eilėj kitų tos 
pastaruoju laiku 
iš Britų salų.

Danielius buvoViktoras 
parvykęs 7 dienoms atostogų 
pas žmoną Vladzią su sūneliu 
Steve ir pas motiną Anną Da
nielienę. Ž. R.

Trys Sudegė Auto Nelaimėj
Henry George operuojama 

mašina smogė į buso užpakalį 
ant Montauk Highway, Lin- 
denhurst’e, L. I. Auto gaso 
tankas eksplodavo ir užside
gė. George mirė kelyje į ligo
ninę. Jo du keleiviai, Sigfried 
Ziaskowsk ir Gregory Jona- 
kas, pajūrio sargybinis, mirė 
mašinoj.'

Nelaimė įvyko apie 2 vai. 
naktį. Busas buvo sustojęs iš
leisti keleivius. Menama, kad 
mašinos draiveris iš tolo buso 
nematė, o iš arti nebespėjo 
nusukti mašiną į šalį.

Motinai išėjus iš buto iš
nešti liekanas, 2 metų berniu
kas Frank Policastro atsidaręs 
kambario langą (6-tam aukš
te) užsilipęs ant palangės ir iš 
ten nukritęs ant cementinės as
los prie skiepo durų. Vaikui 
pradėjus verkti jį rado kaimy
nai ir nustebusi motina, vos 
spėjusi pasiekti apatinį aukš
tą. Sūnus greičiau atkeliavęs.

Pirmajame, greitame apžiū
rėjime ant vaiko didesnių žaiz
dų nerado.

Albertas Romanskas tapo 
sužeistas Europos fronte, kaip 
apie tai neseniai pranešta jo 
namiškiams, gyvenantiems 396 
Marcy Ave.

Korporalas Jonas 
technikas, svečiavosi pas moti
ną, kliubietę Oną Titanienę. 
Grįžęs tarnybon, Jonas tapo 
išsiųstas toliau, į Texas valsti
ją. Iki šiol tarnavo Virginijoj.

Kolis,

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kambariai, 

kambarius apartmentai su 
nėm, kambariai šviesūs ir 
niniai įrengti. Renda $20, 
$23 j mėnesį. 242 Irving Ave., Rid
gewood, N, Y. Savininką galite ma
tyti dienomis. (175-177)

po 4 
maudy- 
moder- 
$21 ir

PARDAVIMAI

Motery Studenčių Bus 
Daugiau

St. John’s Universitete, 
Brooklyne, šį rudenį moterų 
studenčių būsią daugiau, negu 
vyrų. Nuo 1942 metų pavasa
rio moterų studenčių skaičius 
padvigubėjo.

Karys Antanas Zajankaus- 
kas randasi Italijoj. Ten ran
dasi ir daugeliui gerai pažįs
tamas brooklynietis Jonas At- 
kočius.

Vytautas Mitchell jau pasie
kęs Japonijos salas.

Algirdas šalaviejus turėjo iš 
kariškos tarnybos 17 dienų 
atostogų. Jam pasitaikė gauti

REAL ESTATE
Parsiduoda Ridgewoode mūrinis 

namas, 6 šeimynų, po 5 kambarius 
su maudynėm ir kiekviename kam
baryje langas. Rendos neša $1550. 
Kaina $7,500. Namas gerose sąlygo
se ir turi būt greit parduotas. Te
lefonas: REp. 9-1506. (175-177)

REAL ESTATE
Parsiduoda mūrinis namas, 

kambarių, su basementu, labai 
kioj kaiminystej. Yra dvi kuknės, 
du vanai, šaldytuvas, automatiškas, 
karštas vanduo, garas gesu daro
mas, kieto medžio grindys. Viskas 
naujai išdekoruota. Basementą iš
nuomojame už $30. Galima matyt 
tiktai pagal sutartį. Kreipkitės: 
Mrs. A. P. Grass, 223B 108th St., 
Rockaway Beach, N. Y. (171-176)

10 
pui-

4*.

282 UNION AVĖ. BROOKLYN
Tol. EVergreen 4-9612

VALANDOS:

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

STANLEY MISIŪNAS
SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tol. EVergrecn 7-6868

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant 
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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. Evergreen 4-9864

<l>

<♦>

<♦>

<♦>

<i>

<♦>

<♦>

<♦>

M

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

Už peržengimą lubinių kai
nų, 135 smulkūs prekėjai su
mokėjo baudomis $1,080 mies
to teismo pereitą pirmadienį.

Laivyno skyrius New Yorke 
vėl paskelbė priėmimą tarny
bon liuosnoriu nuo 17 m.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

F. W. SHAUNS
(Shalinskas)

PASILINKSMINKITE
Central Brooklyne

pas

ANDRIU A. PURICKĮ

GERAS ALUS 
IR 

VALGIAI

48 GOLD ST.
BROOKLYN, N. Y. 
Telefonas CU-6-8629

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

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

o LIETUVIŠKAS KABARETAS

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.




