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Dabar jau aišku. Grigaitį, 
Vaidylą, Rašte n į ir Jurgėlą 
Washingtone priėmė visai ne
girdėtas valstybės departmeii- 
to raštininkėlis tūlas Durbrow. 
Jiems “laiko neturėjo” nei 
Hull pagelbininkas, kuriuomi 
yra Stettin i us.

Vyrai gi nutempę ilgą me
morandumą. Draugas sako, 
“memorandumas net šešiolikos 
puslapių.” Vargšas Durbrov. 
turės darbo, jeigu užsimanys 
perskaityti, t) gal tas “baisus” 
dokumentas jau seniai ilsisi 
Durbrow gurbe ?

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00
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Kaip Zablackas ant Muilo.
“Lietuva Ugnyje.”
Jųjų Naujieji Mūčelninkai.
Visi Lietuviai, Bet Ne Visi 
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Brooklvniečiai Pasidžiaugs.
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JANKIAI SUĖMĖ 10,000 
NACIU; ANGLAI TAIP 
PAT KIRTO PRIEŠAM

London, liep. 31.—Vienas vo dienas amerikiečiai suė- 
Amerikos kariuomenės jun- mė jau virš 10,000 nacių ka- 
ginys su tankais ir šarvuo-• reivių ir oficierių šiame 
tais automobiliais vakari- fronte.

Pirmadienio audringuose 
žygiuose prieš vokiečius

Beje, memorandumo turinio 
neskelbia. Kodėl? Bijo visuo
menės? Bijo tos visuomenės, 
kurios vardu jie ten sakė lan
džioję po Hullo tarnautojų
ofisus. Tai irgi bjauri apgavys- niame Francijos fronte nu- ( 
tė. žygiavo dar 18 mylių pi r- i

Slapta diplomatija, ar rna-|myn aplenkdamas Gran-,veikė bent 600 amerikinių 
tėte—slapta nuo lietuvių?... vjj]e uostą su apsuptais ja- tankų. Per dieną jankiai su-

; me vokiečiais, įsiveržė į Av- naikino bei iš veikimo iš- 
ranches, pajūrio miestą, ge- mušė virš 70 nacių tankų 
ležinkelio ir plentų centrą ir motorinių kanuolių.
į pietus nuo Granville.

Vieni Hitlerio 
gvardiečiai” 
vatrūkčiais bėgo, palikdami 

«'savo tankus, o kiti persi- 
igandę šimtais pasidavė ne-

Pagaliau jau gatava šių me-j 
tų Lietuvių Literatūros Draugi
jos knyga “Lietuva Ugnyje.” 
Knyga graži, didelė ir puikaus 
turinio. Mūsų Draugija su šiai 
knyga atliko labai didelį dar
bą visai lietuvių tautai.

ši knyga, kaip ir pernykštėj 
“Didysis Lietuvių Tautos Prie-' 
šas,” yra rinkinys žymiausių laisvėn, 
lietuviu tautos rašytoju vėliau-1 
siu kūrinių. Susideda iš eilių iri 
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Faktinai Nukirstas Vo
kiečiams Ištrūkimas Iš

Latvijos-Estijos
London, liep. 31. — Lat

vijoj Raudonoji Armija atė
mė iš vokiečių Gludą, gele
žinkelio stotį, 8 mylios į 
pietų vakarus nuo Jelgavos 
(Mintaujos) ir 25 mylios 
nuo Rygos. Gludo j e sovieti
niai kariai perkirto vokie
čiams naciams geležinkelį iš 
Jelgavos į Liepojos uosta
miestį.

Dabar telieka vokiečiams 
tik vienas aplinkinis, pras
tas pajūrio geležinkelis iš 
Latvijos į Klaipėdą. Londo
no karininkai supranta, kad 
tokiu geležinkeliu negalės 
200 iki 300 tūkstančiu naciu ___ c 

pasitraukt iš Estijos ir Lat-

Anglai rytiniame Franci- 
rinktiniai jos fronto gale taip pat vie-

- smogikai gal- šališkai smogė hitlerinin
kams ir per dieną nubloškė 
priešus 8 mylias atgal iki 
Caumonto, svarbiausioj na
cių apsigynimo linijoj į pie- ■ vijos, net jeigu 
tu vakarus nuo Caen. vPer paskutines 6 ofensy-

RAUDONOJI ARMIJA ATVADAVO 
KAUNO APYLINKES IR ARTINASI 

PRIE RYTŲ PRŪSIJOS
______ s- 

Washington. — Valdinės
Amerikos Susisiekimų Ko-1 
misija paskelbė šitokius So-| 
vietų pranešimus apie nau-1 
jus Raudonosios Armijos! 
laimėjimus Lietuvoje:

Į šiaurių rytus nuo Kau
no sovietinė kariuomenė ap
valė nuo vokiečių didelį plo
tą su miškais ir grumiasi 
artyn miesto. Sovietų kariai 
čia per dieną sunaikino 26 
vokiečiu tankus ir motori
nes kanuoles ir 110 troku ir 
automobiliu. Mūšio lauke 
vokiečiai paliko 1,700 saviš- 

____ kių lavonų, ir buvo nušauta 
Sovietai 19 nacill lėktuvų.

Į vakarus nuo Dvinsko

Naciai Vėl Skelbia, 
Kad Jie Pasitraukę 
(Išmušti) iš Kauno
Berlyno radijas pirmadie

nį sakė, kad Sovietų kariuo
menė atėmė iš vokiečių 
Kauną.

(Praeitą penktadienį na
cių radijas sumelavo, būk 
vokiečiai jau tada pasitrau
kę (išmušti) iš Kauno.

Dabar laukiame oficialio 
Sovietų pranešimo 
Kauno likimą.

apie

apžvalgą lietuvių 
ratu ros tėvynės karo metu. Prieš Hitlerį

Raudonoji Armija Gal
i Jau Pasiekė Varšavą, 

Kaip Sako Vokiečiai

šiuo tarpu dar nepaspėtų
perkirsti tą paskutinį vokie- Raudonoji Armija atvadavo 
čiams geležinkelį.

Latvijoj Sovietai per die- su geležinkelio stocia.
Dusetą, Kavolius ir Ilukštę

žinau, kad Draugijos nariai 
šią knygą skaitys su dideliu 
pamėgimu.

Ko dabar reikia, tai kad visi generolas 
Draugijos nariai pasimokėtų gen Fįptz From ir grafas 
savo duokles. Mokėjimo laiko- Helldorf, buvęs 
tarpis pratęstas iki spalių 1 
dienos. Vadinasi, kiekvienam 
yra proga pasilikti Draugijos' 
nariu ir gauti “Lietuva Ugny 
je!”

London. — Buvęs vokie
čių generalio štabo galva, 

Kurt Zeitzler;

Potsdamo 
policijos viršininkas Berly
ne, taip pat dalyvavę są
moksle nužudyt Hitlerį ir į- 

i steigt Prūsų generolų val- 
j džią Vokietijoje, kaip kad 
'praneša United Press, ame
rikiečių žinių agentūra.

O žinia iš Ankaros, Tur- 
reikią skubintis gelbėti— tfel-|kjjos sostinės, sako, 4,000 

. J vokiečių oficierių, dalyvavu- 
1 i šių tame sąmoksle, pabėgo į 

Bulgariją, Čechoslovakiją ir 
Lenkiją. Jie persirengę pa
prastų kareivių drabužiais 
ir pasidirbę klastingus įsa
kymus, leidžiančius jiems 
keliauti.

Grafas Helldorf seniaus 
buvo maršalo H. Goeringo 
pastumdėlis ir Hitlerio įran
kis, dalyvavęs Reichstago 
(Vokietijos seimo rūmo) 
padegime 1933 m.

Ar girdėjote apie naujus lie
tuviškus mūčelninkus? Jų bū
sią daug — be galo daug. Juos

Berlyno radijas pirma
dienį pranešė, kad Raudo
noji Armija užėmė pozicijas 
už 6 mylių nuo Varšavos. 
Esą, tik smarkus vokiečių 
pasipriešinimas sulaikęs So
vietus nuo įsiveržimo į pa
čia Varšava. v- L.

Nacių radijas ramino vo
kiečius, kad naciai dabar 
darą, girdi, “jau paskuti
nius” pasitraukimus, ir 
greitai pradėsią ofensyvą iš 
savo pusės. '

Lėti jų pilvą ir kailį.
Tai kas jie per vieni ir 

kur?
Atsako Tėvynės redaktorius, | 

Tai būsią tie, kurie 1941 me-, 
tais padėjo Hitleriui Lietuvą 
pavergti. Lietuvos žmonės, ku
riuos dabar Bajoras vadina 
“rusais,” esą “įtūžę už sukili
mą prieš juos pradžioje rusų- 
nacių karo.” Girdi, “mes dasi- 
leidžiame, kad jie dabar jieš- 
kos to sukilimo kaltininkų ir 
surastus persekios, gal išsiųs
dami į Sibirą ar sukišdami į 
kalėjimus.” (T., liepos 28 d.).

Turkai Sutraukysią
Ryšius su Naciais, 

Kaip Sako Berlynas
Berlyno radijas sekma

dienį sakė, jog Turkijos val
džia praneš savo seimui šį 
trečiadienį, kad jinai nuta
rė su trauky t diplomatijos 
ryšius su Vokietija.

na atvadavo virš 300 gyve
namųjų vietų, o visame da
bar veikliame 1,000 mylių 
fronte per 24 valandas iš
laisvino 1,444 miestus, mies
telius, geležinkelių stotis ir 
kaimus.

Siaučia mūšiai už desėt- 
ko mylių nuo Lenkijos gu
bernijos miesto Siedlcės, 60 
mylių į rytus nuo Varšuvos.

(Berlyno radijas vėl skel
bė, kad vokiečiai pasitraukę 
(išmušti) iš Siedlcės. Jie 
pirm kelių dienų melavo, 
būk jau tada “apleidę” šį 
miestą.)

Sovietai nedavė praneši
mo apie kautynes arti pa
čios Varšuvos; bet jie tu
rėjo naujų svarbių laimėji
mų pietiniame fronte į va
karus nuo Stanislavo ir į 
pietų vakarus nuo Lvovo.

Chinija. — Nauji didžiau
si Amerikos bombanešiai B- 
29 supleškino japonų gele
žies ir plieno fabrikus A- 
shane, Mandžurijoj. Ashan 
buvo antras didžiausias ja
ponų plieno-geležies pramo
nės centras.

Į šiaurių rytus ir rytus 
nuo Šiaulių raudonarmie
čiai atėmė iš priešų Biržus, 
Tarybinės Lietuvos apskri
čio miestą ir geležinkelio 
stotį; Saločius, Žeimelį ir 
šimtus kitų gyvenamųjų 
vietų.
Išlaisvinta Virš 300 Gyve

namųjų Vietų
Į šiaurius ir pietus nuo 

pirmiau išlaisvinto Alytaus 
miesto sovietiniai kovotojai 
pradėjo ofensyvą vakari
niame Nemuno šone, prasi
veržė per priešų apsigynimo 
linijas 110 kilometrų ilgio 
frontu; nužygiavo pirmyn 
iki 25 kilometrų ir per kau
tynes atvadavo daugiau 
kaip 300 gyvenamųjų vietų.

Čia Sovietų kariuomenė, 
tarp kitko, išlaisvino Saka- 
liškį, Balbieriškį, Simną, 
Seirijus, Veisėjus, Kapčia
miestį, šlianovą, Bobiklius, 
Išlaužą, Iglauką, Gibius, 
Riečius, Plutiškes, Krokia
laukį, Kazanus ir geležin
kelių stotis Simną ir Pos
mą.
. Šlianova stovi už penkių 
mylių į rytus nuo Kauno, o

Bobikliai arčiau negu 5 my
lios į pietų rytus nuo Kau
no.

Į pietus ir šiaurius nuo 
Alytaus vokiečiai per ke
lias dienas mėgino sunai
kint Raudonosios Armijos 
pozicijas, sudarytas vakari
nėje Nemuno pakrantėje. 
Sovietų kariai iš pradžios 
aplamdė nacius, paskui pe
rėjo į ofensyvą ir ryžtingais 
smūgiais sudaužė vokiečių 
apsigynimus. Šioj apylinkė-

Sunaikinta bei Suimta 
17,000 Naciy Brest- 
Litovsko Apsupime

Maskva. — Raudonoji Ar
mija galutinai nušlavė tuos 
vokiečius, kurie buvo apsup
ti į vakarus nuo Brest-Li- 
tovsko. Tapo užmušta virš 
15,000 nacių ir suimta dau
giau kaip 2,000.

Pagal dar nepilnus skait
menis, čia Sovietai pagrobė 
32 vokiečių tankus, 19 mo
torinių kanuolių, 112 įvairių 
kitų kanuolių, 133 minosvai
džius, 306 kulkosvaidžius, 
4,000 trokų, 50 traktorių, 
2,000 vežimų su kariniais 
kroviniais ir 8,000 arklių.

je raudonarmiečių junginys 
X sunaikino 45 nacių tan
kus, 37 kanuoles ir pagrobė 
20 tankų, 11 didelių šarvuo
tu troku, 85 kulkosvaidžius v c- 7
ir 58 vagonus.

Sovietu kovūnai išmušė 
vokiečius iš Išlaužo, 13 kilo
metrų į pietus nuo Kauno; 
ties Bobikliais jie nušlavė 
batalioną vokiečių sapiorų 
ir parašiutistų iš Vienuo
liktojo vokiečių oro korpu
so, kuris buvo ką tik atvy
kęs frontam Per dieną šioje 
srityje buvo sunaikinta virš 
3,000 nacių kareivių ir ofi- 
cieriu ir suimta 700. •

Artyn Prūsijos
Alytaus - Kauno fronto, 

68-nių amerikinių mylių li
nijoj, Raudonoji Armija, 
komanduojama generolo I- 
vano D. Černiachovskio, 
sekmadienį nužygiavo iki 
15 mylių pirmyn.

Sovietu atimti Gibiai sto
vi tame Suvalkijos trikam
pyje, kurį vokiečiai 1939 m. 
“visiškai” prijungė Rytinei 
Prūsijai. Nuo Gibių yra 24 
mylios iki tikrosios Rytų

Berlyno radijas pranešė, 
kad Raudonoji Armija pra
dėjo dideles atakas ties 
Augustavu, tik 8 mylios nuo 
Rytinės Prūsijos.

PAVĖLAVO MIKOLAIČI- 
KAS MASKVON

Maskva. — Sovietų spau
da rašo, kad Mikolaičikas, 
londoniškės lenkų valdžios 
premjeras, pavėlavo su sa
vo skridimu Maskvon. Nes 
jau veikia valdinis Lenkų 
Komitetas Tautai Laisvinti 
atvaduotose Lenkijos že
mėse.

Drauge su Raudonąja Ar
mija kovoja lenkų kariuo
menė, kurios sudarymui 

priešinosi londoniškiai len
kų valdininkai.

Vilniuj Naciai Išžudė Daug Garsių Lietuvos Apšviesftūnųr i-

mas vokiečių Gestapo kalė
jime.

Garbingi mokslo darbuo
tojai ir artistai turėjo slap
stytis tolimuose kaimuose ir 
miškuose.

Kuomet 1942 m. lietuviai 
tapytojai Kaune laikė savo 
paveikslų parodą, tai vokie
čių propagandos agentai į- 
sakė išmest laukan alieji
niais dažais tapytus Vizgir
dų ir Gudaičio paveikslus.

Hitlerinis skerdikas 
Hingst, vyriausias vokiečių 
komisaras Vilniuje, išplėšė 
meno kūrinius iš miesto 
muzėjaus, papuošė jais savo 
kambarius, o kas nuo jo li
ko, tai pasiuntė Vokietijon.

Kaune ir Vilniuje vokie
čiai suėmė daugelį lietuvių 
profesorių ir mokytojų ir ii-

degė. Tik atvykusi Sovietų 
kariuomenė išgelbėjo kitus. 
Tarp išgelbėtų yra Bieliu- 
kas, Baldžius, Karsavinas ir 
Sezemanas, Vilniaus Uni
versiteto profesoriai.

dies komisarą miestiniams 
aptarnavimams, kuris nepa
spėjo pasišalinti iš Vilniaus 
nuo vokiečių.

Naciai taip pat nužudė V. 
Kuzmą, vieną garsiausių 
lietuvių gydytojų - chirur
gų, ir Tumėną, paskilbusį 
rašytoją ir pedagogą.

Vilniaus Universiteto pro
fesorių, žymųjį teatrinių 
kūrinių rašytoją ir kritiką 
Balį Sruogą naciai išgabeno 
Vokietijon ir nežinia, ką 
jam padarė.

Daugelis lietuvių intelek
tualų merdėjo rūsiuose žan
dariškų vokiečių kalėjimų. 
Rašytojui P. Juodeliui suiro 
nervai nuo baisių kankini
mų. Teofilius Tilvytis, vie
nas talentingiausių Lietuvos 
poetų, ilgai buvo vargina-

gai kankino juos koncentra-I 
cijos stovyklose.

Nežiūrint tokio naciu te
roro, vis tiek milžiniškoji 
dauguma lietuvių apšviestū- 
nų kovojo prieš vokiečius 
visais galimais būdais.

GYVUS DEGINO I
Kuomet prasidėjo kova 

Vilniuje tarp sugrįžusios 
Raudonosios Armijos ir vo
kiečių, kai kurie Vilniaus 
Universiteto profesoriai pa
siliko mieste, sergėdami 
universiteto nuosavybę. Vo
kiečiai išvarė juos iš slėptu
vės (saugančios nuo oro 
bombų) ir suvarė į judamų
jų paveikslų teatrą “Pan.” 
Paskui vokiečiai padegė te-

A. Laisvydas praneša, kąiciai privertė daugelį lietu- 
jis ir draugai rado Vilnių-!vių rašytojų, laikraštininkų 
je tuoj po vokiečių išvijimo ir profesorių dirbti kaip 

i iš miesto:
Dūmai dar teberūko iš gius (vačmanus). Daugelis 

griuvėsių, bet raudonoji Ta- kitų, žymiausių Lietuvos ra
šytojų ir menininkų neturė
jo jokio darbo. Akademija 
buvo vokiečių uždaryta.

Vokiečiai išžudė daugelį 
geriausių Lietuvos apšvies- 
tūnų.

LIETUVIŲ TAUTOS 
ŽIEDŲ NAIKINTOJAI
Jie sušaudė Grybą, vieną 

geriausių Lietuvos skulpto
rių; Vytautą Montvilą, ga
bų poetą ir Majakovskio ei
lėraščių vertėją; L Belecką, 
plačiai žinomą laikraštinin
ką; Andrių Bulotą, žymųjį 
advokatą; V. Knyvą, liau-

Tai šituos niekšus ir krimi
nalistus Tėvynė šaukia gelbė
ti — gelbėti Kubiliūną, Ra
manauską, Plechavičių ir visus 
parsidavėlius Hitleriui, Lietu
vos žmonių kankintojus.

žinoma, kad jiems bus ries-i 
tai. Jie niekur nepasislėps. Bet 
jų gailėtis ir juos gelbėti gali pykinės Lietuvos vėliava 
tiktai tokie, kaip Bajoras. Lie-j jau plevėsavo ant Gedimino 
tuvių au a gi amžiais juos pjpes bokšto, sužaloto arti- 

  lenjos šoviniais. Nežiūrint 
___ . . T . -savo žaizdų, Vilnius buvo 

stebėtinai gražus.
— Mes suėjome tūlus pa

žįstamus, kurie išliko gyvi 
per trimetinį vokiečių tero-‘ 
rą, — sako Laisvydas. —Jie 
su džiaugsmo ašaromis svei
kino mus.

Vilniuje vokiečiai uždarė 
daugelį lietuvių kultūros į- 
staigų; jie neleido lietu
viams jaunuoliams lankyti 

; universiteto ir kolegijų. Na-

Baltimoriečiai Juozas ir Ona į 
Deltuvai rašo: Iš džiaugsmo, 
kad Lietuva baigiama laisvin
ti, aukoju ir siunčiu Lietuvos 
.žmonių pagalbai šimtą dolerių. 
Tuo pačiu džiaugsmu aną die
ną brookiynietis Simanavičius 
paaukojo šimtinę.

Arba, štai, viena jauna mer-j 
gina užeina LPT Komiteto što- 
ran ir sako: Norime paaukoti 
Lietuvos žmonėms drapanų.

(Tąsa 5-me pusi.)

dirbti kaip 
knygvedžius bei kiemsar-

Plėšė ir Naikino Meno ir 
Tautines Brangenybes

Atvažiavę Vilniun, mes 
atradome, kad vokiečių ka
reiviai išplėšė dailės kūri
nius iš Vilniaus Meno Aka
demijos. Jie gyvuliškai pri- 
bjauriojo puikiausius mies
to rūmus. Naciai taipgi su
naikino daug lietuvių žody
no rankščių, ir sudraskė lie
tuvių liaudies dainų ir pa- 
sakų rinkinius, laikytus Lie- 

atrą, kurin buvo sugrūsta tuvių Mokslo Draugijos Ar- 
500 žmonių. Daugelis jų su- chivuose.
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Europos Lietuviai Apie Mus
Žemiau mes perspausdiname “Tiesos” 

(s. m? balandžio mėn.) įvedamąjį, kuris 
buvo pašvęstas Amerikos lietuviams ir 
pavadintas “Amerikos Lietuviai”:

Reikšmingą indėlį į lietuvių tautos išsi
vadavimo kovą įneša Amerikoje gyve
nantieji lietuviai. Nuo pačių pirmųjų vo
kiškosios okupacijos dienų Lietuvoje, 
mūsų užjūrio brolių organizacijos, ir vi
sų pirma pažangiosios organizacijos, 
ėmė varyti plačią kampaniją už parėmi
mą aktyvių kovotojų prieš hitlerizmą. 
Toji Amerikos lietuvių parama pasireiš
kia įvairiais būdais. Pirmiausia tai mo
ralinis rėmimas Tarybų Lietuvos vyriau
sybės pastangų savo kraštui išvaduoti. 
Entuziastiškai Amerikos lietuvių buvo 
sutikta žinia apie susikūrimą lietuviškų
jų Raudonosios Armijos dalinių, apie 
Lietuvos partizanų veiklą ir jų sėkmin
gą kovą prieš vokiškuosius grobikus tiek 
fronte, tiek užnugaryje. Kiek galėdami 
amerikiečiai stengiasi padėti kariniams 
lietuvių daliniams: jie renka aukas ir 
siunčia dovanas lietuviams raudonarmie
čiams bei Lietuvos partizanams. Tarybų 
Lietuvos vyriausybės vardu atėjo jau 
trys dovanų transportai nuo Amerikos 
lietuvių. Laukiama jų ir daugiau. Ame
rikos lietuvės moterys su dideliu atsida
vimu mezga šiltus drabužius lietuviams 
raudonarmiečiams, ir jos jau yra išsiun- 
tusios tūkstančius savo darbo mezginių.

Savo paramą kovojančiai lietuvių tau
tai amerikiečiai vis labiau plečia. 1943 
m. gruodžio 18-19 d.d. New Yorke įvyko 
reikšmingas Amerikos Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimas, priėmęs eilę 
svarbių nutarimų. Tarp kitko suvažiavi
mas išrinko Amerikos Demokratinių Lie
tuvių Tarybą, kuri imasi vadovauti vi
sam Amerikos lietuvių visuomeniniam 
gyvenimui. Suvažiavimas įgaliojo minė
tąją Tarybą tučtuojau susisiekti su Ta
rybų Lietuvos vyriausybe ir “tartis dėlei 
planų ir priemonių, kuriomis amerikie
čiai galėtų prisidėti prie pokarinio Lie
tuvos atstatymo.” Tarybos nutarimu su
darytas Lietuvai Pagalbos Teikimo Ko
mitetas energingai ėmėsi rinkti aukas ir 
ruošti siuntinius vokiškųjų okupantų nu- 
teriotos Lietuvos gyventojams.

Kaip Lietuvoje yra išdavikų, kubiliū- 
nininkų, yra tokių, kurie ragina lietuvius 
susilaikyti nuo aktyvios kovos prieš oku
pantus ir lauti “geresnių laių,” tuo fakti- 
nai padėdami hitleriniams žmogžudžiams 
naikinti ir terioti mūsų kraštą, — taip 
ir Amerikos lietuvių tarpe yra reakcinin
kų, arba kaip juos Amerikoje vadina 
penktakolonininkų, kurie, dangstydamie
si įvairiais vardais, stengiasi pasitarnau
ti hitlerininkams, nešdami į išeivių tar
pą nesantaiką ir demoralizaciją. Vieni 
aktyviausių tos nesantaikos ir demorali
zacijos skleidėjų Amerikos lietuvių tar
pe yra 1940 metais per Berlyną atvykę 
pabėgėliai iš Lietuvos. Rodos, nereikia 
aiškinti priežasties, kuri sukėlė šių ele
mentų tarpe gilią neapykantą lietuvių 
tautai, prieš ketverius metus numetusiai 
savųjų engėjų jungą ir pasukusiai ta
rybiniu keliu. Nepasisekė ir nepasiseks 
Šiems reakcininkams pasiekti savo tam
sių tikslų, nors ir prisidengus Pittsburgo 
“konferencijoje” suklastota Amerikos 
lietuvių nuomone.

Šiame “Tiesos” numeryje mes spaus
diname eilę Amerikos Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavime priimtų nutarimų. Šie 
dokumentai geriau negu kas kita panei
gia tam tikrų elementų melagingai Lie

tuvoje skleidžiamus gandus, kad Ameri
koj esanti kažkokia Lietuvos vyriausybė, 
kuri organizuojanti kariuomenę iš Ame
rikos lietuvių ir įvairių pabėgėlių. Šie 
gandai yra visiškai neteisingi. Pašauk
tieji į kariuomenę Amerikos lietuviai 
tarnauja įvairiuose frontuose bendrose 
Amerikos kariuomenės dalyse ir jokių 
atskirų lietuviškų kariuomenės vienetų 
nesudaro. Nėra Amerikoj ir jokios Lie
tuvos vyriausybės. Amerikos lietuviai 
plačiai remia vienintelę Maskvoje esan
čią Tarybų Lietuvos vyriausybę, kuri bu
vo sudaryta vieningai pareikšta Lietuvos 
gyventojų valia 1)940 m. per rinkimus į 
Liaudies Seimą, ir kurios rūpesčiu suor
ganizuotas lietuviškasis Raudonosios Ar
mijos junginys sėkmingai kovoja dėl 
Tarybų Lietuvos išvadavimo iš vokiško
sios okupacijos jungo.

Amerikos Demokratinių Lietuvių Su
važiavimo nutarimai vaizdžiai rodo už
jūryje gyvenančių lietuvių tautos sūnų ir 
dukterų meilę savo gimtajam kraštui ir 
jų pastangas kovoje dėl Lietuvos išvada
vimo. Tiktai gilios meilės savo gimtajam 
kraštui vedini, tiktai karštai trokšdami 
kuo greičiausia atsiekti visų Amerikos 
lietuvių vienybės šią sunkią mūsų tau
tai valandą Demokratin. Lietuvių Suva
žiavimo dalyviai ryžosi kreiptis į Vals
tybės Sekretorių Hull, prašydami jį da
ryti žygių, kad būtų panaikinti dar nuo 
1940 metų Amerikoj užsilikę konsulatai 
ir atstovybės, ne tik neatstovaują lietu
vių tautos interesų, o atvirkščiai, —vi
saip kenkiantieji mūsų tautos intere
sams, keliautieji mūsų tautiečių tarpe 
Amerikoje nesantaiką ir tuo kliudantieji 
lietuviams vieningai remti sąjunginių 
tautų pastangas Lietuvai išvaduoti.

Amerikos Demokratinių Lietuvių Su
važiavimo pasisekimas, to suvažiavimo 
rezoliucijos, pasmerkiančios Hitlerio 
bendrininkus Amerikos lietuvių tarpe, 
pagaliau sėkmingos aukų rinkimo ir do
vanų siuntimo kovotojams prieš okupa
ciją kampanijos rodo, kad per Berlyną 
importuotų reakcininkų pastangos ne
duoda jiems pageidaujamų vaisių. Savo 
gimtojo krašto meilės vedina Amerik. lie
tuvių visuomenė vis geriau įžiūri tų re
akcinių elementų tamsius tikslus ir vis 
plačiau įsijungia į antifašistinę kovą.

Nepaisant visų okupantų statomų 
kliūčių Amerikos lietuvių balsas paverg
toje Lietuvoje yra girdimas ir jų nuomo
nė yra branginama. Tas balsas žadina 
mūsų tautiečius Lietuvoje dar labiau sti
printi savo smūgius hitleriniams paver
gėjams, dar energingiau kovoti dėl savo 
išsivadavimo, kuris jau nebe už kalnų.

Tebūnie šis mūsų užjūrio brolių ir se
serų žodis nauju paraginimu Lietuvos 
partizanams ir visiems lietuviams patrio
tams jų sunkioje kovoje dėl tėvynės lais
vės. Artėja lemiamos kovos dėl išsivada
vimo dienos. Būkime joms visapusiškai 
pasiruošę. Tegu pergalingos Raudono
sios Armijos išvaduotojos žygiai taip su
silieja su triuškinamais Lietuvos patrio
tų smūgiais iš užnugario, kad nė vienas 
žmogžudys hitlerininkas, nė vienas 
mūsų krašto turtų grobikas neišbėgtų 
gyvas iš mūsų tėvynės žemės.

Vilnius Paleckis
1944 m. gegužės mėn. 5 

d. tragiškai žuvo Vilnius 
Paleckis, TSRS Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo 
Pirmininko Justo Paleckio 
sūnus. Vilnius Paleckis gi
mė 1925 m. balandžio 15 d. 

į Rygoje. Tėvams 1929 me
lais atsikėlus į Kauną, Vil- 
i n i us ėmė lankyti pradžios 
'mokyklą, kurią baigęs stojo 
' į “Aušros” berniukų gim
naziją. Iš pat mažens Vil- 

' nius nepaprastai domėjosi 
: technika, ypač aerodinami
ka. Todėl iš “Aušros” gim
nazijos perėjo mokytis į 
Kauno Valstybinį Techni
kumą, kur besimokant pra
sidėjo karas ir Vilnius 
drauge su tėvais pasitraukė 

|į Tarybų Sąjungos gilumą.
Jausdamas nepaprastą 

patraukimą aviacijai, Vil
nius dar pradžios mokyklo
je labai domėjosi spauda 
apie aviaciją, gamino lėk
tuvėlių ir planerių mode
lius. 1938 m. jis sėkmingai 
baigė Lietuvos Aero Klubo 
modelistų kursus ir buvo 
priimtas į Lietuvos sklan
dymo sekmadieninę mokyk
lą. Jo svajonė buvo tapti la
kūnu.

Matydamas kaip smeto
niškasis fašizmas persekio
ja pažangiuosius Lietuvos 
žmones, jų tarpe ir jo tėvą, 
Vilnius anksti susidomėjo 
ir politiniu gyvenimu. Kai 
1939 m. jo tėvas smetoniš
kos policijos buvo tremia
mas iš Lietuvos, Vilnius pa
lydėdamas jį pasakė: “Tėti, 
nenusimink! Kovosime! 
drauge prieš fašistus!” Tail 
nebuvo tik vaiko užuojauta 
tėvui. Tai buvo pažadas, 
kurį Vilnius ištesėjo. Gau
damas iš tėvo literatūros, 
Vilnius labai domėjosi pio
nierių ir komjaunimo gyve
nimu. Lietuvai tapus tary
bine, 1940 m. rugsėjo mėn. 
Vilnius jau Lietuvos kom
jaunimo narys. Jis skiria
mas Jablonskio prad. mo
kyklos pionierių vadovu ir 
aktyviai veikia Techniku
mo komjaunimo organizaci
joje.

Paleckio šeimai 1941 m. 
rudenį apsigyvenus Penzo- 
je, Vilnius mokosi namie. 
Greitai išmoksta rusų kal- 

i bą, skaito daug techniškos 
literatūros, braižo lėktuvų 
modelius ir motorus. Tėvui 
išvykus, padeda motinai 
rūpintis šeimos reikalais. 
1942 m. kovo mėn. jis jau 
dirba laikraštyje “Už Ta
rybų Lietuvą,” kur įsijun
gia į propagandinį darbą ir 
pasižymi kaip gabus laik
raštininkas. Tų pat metų 
rugsėjo mėn. jis LLKJS 
CK atšaukiamas į Maskvą 
ir skiriamas įskaitos sky
riui vadovauti Centro Ko-

Žiauri mirtis išrovė tė
vams ir Tarybų Lietuvai, 
jos atvadavimo išvakarėse, 
ištikimą sūnų. Neilgą, vos 
19 metų, bet skaidrų ir ku
piną geriausių darbų bei 
vilčių jo gyvenimą atsimin
sime visuomet.

VILNIAUS PALECKIO 
LAIDOTUVĖS

Vilniaus Paleckio kūnas 
buvo atgabentas į Maskvą 
gegužės 6 d. ir pašarvotas 
LTSR Nuolatinės Atstovy
bės patalpose. Gegužės 7 d. 
nuo pat ryto Maskvoje gy
veną lietuviai pradėjo lan
kyti velionį. Prie gausiose 
gėlėse ir lietuviškų tarybi
nių organizacijų vainikuo-i 
se paskendusio velionies 
karsto susirinko jo arti
miausieji draugai, komjau
nuoliai, jo kovinės veiklos 
bendradarbiai. Nuo 12 vai. 
iki 15 vai., kai kūnas buvo 
išgabentas kremacijai, prie 
karsto stovėjo garbės sar
gyba, salėje aidėjo gedulin
ga muzika. Poetė Salomėja 
Nėris prie karsto perskaitė 
savo eilėraščius Vilniaus 
Paleckio atminimui.

Laidotuvių metu, kremą- 
tori j ūme, prie karsto atsi
sveikinimo žodį pasakė LT 
SR Aukščiausiosios Tary
bos Pirmininkas drg. B. 
Baranauskas ir LLKJS CK 
Sekretorius drg. F? Bie
liauskas.

Vilniaus Paleckio 
Atminimui

I.
Stovėjom tylūs ir išbalę— 
Lyg’ pikto kero užburti . . . 
Tai ji, nelauktoji, pro šalį 
Mums prašliaužė—visai arti.
Greta su ja tvlųs jaunuolis.— 
Jis nebemato \artimų . . .
Jo veidas—svetimas, įpuolęs, 
Toks sužavėtas, toks ramus.
Lyg susprogdintas griuvo tiltas, 
Tarp mūs ir jo...—sudie, sudie! 
O jis dar vakar buvo šiltas,— 
žvalus ii- gyvas—kaip kregždė.
Kai juodu apsiaustu jį siautė, 
Girdėjome—visai arti .. . 
Širdyse ją lyg plieną jautėm,— 
Jinai—mūs kūdikio mirtis.
Kur jos šešėlis šaltas krito, 
Ten šerkšnas baltavo tuojaus. 
Mes glaudėmės prie vienas kito 
Gyvybės šilumai pajaust.

II.
Ar priešas išvytas jau, Vilniau? 
Ai’ Lietuva netoli?
Kada grįšim į tėviškę, Vilniau, 
Tu pasakyti gali?
Klausia mažasis Justukas, 
Bet Vilnius neatsakys,— 
Tas neramusis klaustukas 
Broliui užspaudė akis.
Liko gražus atminimas, 
Aidas jo balso skambus. 
Naujas išauga jaunimas,— 
Vilnius jam kelrodžiu bus.

Amerikiečiai Normandijos mieste La Haye de Puis. 
Jie medžioja nacius miesto griuvėsiuose.

i Graži Parama

mitete. Komjaunimo orga
nizaciniais reikalais lankosi 
Ufoje, Insare ir kitur. Bet 
štai jau 1943 m. vasario 
mėnesi Vilnių matome ka
rio uniforma, einantį atsa
kingas karines pareigas. 
Tose pareigose būdamas jis 
ir žuvo.

Vilnius Paleckis buvo 
pavyzdingas komjaunuolis, 
karštas tarybinės šalies pa
triotas, sūniškai mylįs tė
vynę Lietuvą ir troškęs 
kaip galima greičiau ją pa
matyti laisvą. Gabus moks
lui, drąsus, sumaningas, 
aukštos moralės, humaniš
kas, jautrus ir kuklus. Šių 
geriausių savybių kupinas, 
Vilnius teikė daug vilčių 
ateičiai, tam metui, kai at
vadavus Tarybų Lietuvą 
reiks kurti naują, tarybinį 
gyvenimą, padėti Lietuvos 
jaunimui susirasti teisingą 
kelią.

III.
O Vilniau, Vilniau, mylimas
Tu sakalėli šaunus! [vaiko!
Tai tu panūdai per audrą klai-
Jaunus mėginti sparnus, [kią
Guli bejausmis drąsus Ikaras—
Ilgesio saulės auka.
Jeigu ne priešas, jeigu ne karas,
Jeigu ne žemės trauka ...
Gimtoji žemė, ilgesio saulė, 
Taip netoli, netoli . ..
Gal meilesni už visą pasaulį 
Tau jos kalneliai žali.
Mirtis nuskynė tave .kaip gėlę, 
Nubėrė dulkėm pilkai .. .
O Vilniau, Vilniau, o sakalėli, 
Kodėl tu mus palikai?

IV.
Brangieji! Kam išsekot raudo

mis?
Aš juk lieku visuomet su ju

mis—
Jums atminimo žiedu pražydė- 

siu,
Mane jūs jausite, darbe, kovoj
Ir pergalės aš vėliavoj šlamė

siu . ..

Antanas Stripeika atvežė 
į Laisvės pikniką dovaną 
nuo Mrs. B. Rimkus, Eng
lishtown, N. J. gražią hamę. 
Ant vietos buvo hame pa
keista į pinigą ir tai buvo 
gražus priedas prie Laisvės 
pikniko pelno.

Valys ir Veronika Bunkai 
nedalyvavo Laisvės piknike, 
nes jiedu buvo išvykę į Ka
nadą pasisvečiuoti pas drau
gus ir aplankyti po operaci
jos sergančią Bunkaus sese
rį Milevičienę, Montreale. 
Liepos 17 d. Bunkai grįžo iš 
tolimos kelionės po vakaci- 
jų. Ant rytojaus drg. Bun- 
kus atėjo dirbti į krautuvę, 
taisymui ir pakavimui Lie
tuvos žmonėms rūbų. Užė
jęs į Laisvės raštinę Valys 
Bunkus ’ patiesė penkinę 
($5) ir sako: “tai čionai nuo 
mūsų šeimos auka Laisvei, 
nes piknike negalėjome da
lyvauti.”

Juozas Balčiūnas davė $2 
auką, sakėsi neturėjęs pro
gos piknike dalyvauti. Bal
čiūnas nuo Blozneliu far- 
mos, kur jis praleido savo 
vakacijas, parvežė gražios 
paramos Lietuvos žmonėms. 
A. Bloznelienė, $20; Juozas 
Balčiūnas $10, ir John Pū
tis, Elizabeth, N. J. $10. Au
kos perduotos Lietuvai Pa- 
gelbos Teikimo Komitetui.

Daugiau dienraščiui para
mos gavome sekamai:

PINIGAIS
Eva Žvingilas, Jewett Ci

ty, Conn. $10.
Charles Ruck, Elizabeth, 

N. J., $6.50.
Po $5: D. Petrauskas, 

Cleveland, Ohio ir William 
Deksnys, Stamford, Conn.

P. Burtkauskienė, Butte, 
Mont., $3.50.

Alex Giedra, W hite 
i Plains, N. Y., $3.

Po $2: V. Katinas, Cliff
side, N. J., A. Kraujalis, 
White Plains, N. Y., Mike 
Šabliauskas, White Plains. 
N. Y.

Po $1: V. Kebort, Lake 
Lynn, Pa., Peter Galinis, 
Haverhill, Mass., Faust Du- 

■ lis, Brooklyn, N. Y., Joseph 
Wroblewski, B’klyn, N. Y., 
Emily Thiede, Forest City, 
Pa.

John Garionis, Newark, 
N. J.

Sekami Laisvės rėmėjai

prisiuntė naujų prenumera
tų: V. Padgalskas, Mexico, 
Me., Stanley Puodžiūnas, 
Schenevus, N. Y., John Vai
vada, Rochester, N. Y., A. 
Valentukienė, Wilmerding, 
Pa., J. S. Rainys, Philadel
phia, Pa.

Širdingai dėkojame už 
aukas ir už naujus skaity
tojus. Prašome kitų skaity
tojų pasekti tuos, kurių var
dai aukščiau išspausdinti.

Daugelis lietuvių biznie
rių, gerų Amerikos patrio
tų užmokėjo Laisvei už vie
tą atsišaukimam pirkti 5- 
sios karinės paskolos bo
nus. Tai buvo gražus, ame- 

‘rikoniškai patriotinis daly
kas. Buvo parama valdžiai 

( ir mūsų dienraščiui.
Beje, JONO ZALECKO, 

iš Union City, N. Y., pirmas 
vardas ir pavardė klaidin- 

1 gai atsispausdino po atsi
šaukimu pirkti bonus. Suti
kau Joną Zalecką pereitą 
savaitę Brooklyne, jis paro-. 
dė Laisvę su klaidingai at
spausdintu savo vardu ir 
užklausė: “Ar jūs čia turė
jote mintyje mane?” Ap
gailestavęs klaidos, sakau, 
taip, turėjome mintyj ju
mis, — Joną Zalecką. Jisai 
sako: “Gerai, aš užmoku už 
vieta.”

Tai irgi gražus patriotin- 
gumas savo šaliai. Nepai
sant, kad jo vardas išėjo 
klaidingai, jis vis tiek ap
mokėjo už vietą.

Jau artinasi Laisvės va
jus. Prašome visų buvusiųjų 
vajininkų duoti naujų su
manymų sekančiam Laisvės 
vajui, kuris prasidės su 
spaliu mėnesiu.

P. Buknys.

i

O jau išgirdę Vilniaus vilko 
kauksmą,

Šviesiu vardu mane pašauk
site,—

Aš atsiliepsiu, aš atsišauksiu
Brangioj Tarybų Lietuvoj.

Salomėja Nėris

want
FIGHTING DOLLARS

America must be strong. 
Every man and woman must 
contribute their strength to the 
strength of America at war.

Some are carrying guns— 
some are flying planes—tome 
are giving their blood on ships 
at sea. Q

YOU on the home front must 
buy those guns—those planes— 
those ships. That must be your 
contribution to freedom under 
fire! BUY DEFENSE 
STAMPS AND BONDS TO
DAY—buy them with every 
penny you have to spare!
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UŽ LIETUVOS LAISVE
šešių vokiečių kareivių še
šėlius ir radijo aparatą. Naminis Frontas

Laiškai iš Kovos Lauko Ryty Fronte — Savi, savi! — nuėjo

111 Laiškas.
TIE, KURIE EINA 

PIRMIEJI.

ja man žvalgų kuopos va
das vyresnis leitenantas 
Vladas Masiulis.

save ir todėl žvalgų darbas!
toks ir pavojingas, kad aidas visu lauku, 
kiekvienu metu gali užeiti 
ant minos.

Bet ir šį kartą laimingai

mūsų lietuviškuose dali
niuose. Šiandieną aš esu

pavyko pereiti minų laukus Motinos su
Jis dar visai jaunas, bet j ir pasiekti numatytąjį miš- rankų, 

■ visame dalinyje į kelį. Čia turėjo būti išsides- vaikai, '
i priešo baterijos, verkdami

Ir nelaimingi žmonės api- 
| puolė mūsų žvalgus. Prasi- 

a padėkos scena, 
kūdikiais ant 

jaunos merginos, 
vyrai ir senukai 

puolė bučiuoti 
olė ant keliu

ir norėčiau papasakoti, to
dėl, kad tai ypatingi žmo
nės, tai kariai, kurie visa
da eina pirmieji, savo duo
damomis žiniomis padėda

mi ir pėstininkams, ir pio- pradeda jis pasakojimą 
nieriams, ir artilerijai bed 
visiems kitiems daliniams.

puikūs ir 
pagarsėję jo žygiai leido įčiusios 
vadovybei tam jaunam vy-!Bet pasirodo, kad vokiečių 
rokui suteikti vyresniojo! čia nė kvapo jau nėra. Vo-i prieš savo išvaduotojus, 
leitenanto laipsnį ir aukštą'kiečiai įsitvirtinę tiktai kai-; . A v- f---- 1---- y-
Tarybų Sąjungos Tėvynės-me. j
karo II laipsnio ordiną.

— Na, buvo taip...

— Ačiū jums, brangiau- 
išieji sakalėliai. Jūs išgelbė- 

Negaišdami nė valandė-|jot mus iš niekšų nagų.
— į lės, žvalgai perėjo kelią ir 

pradėjo slinkti į kaimą iš 
to- antrosios pusės.

Gaišti negalima buvo nė 
minutės. Ir žvalgai be ma
žiausio garso pradėjo 
su pusių supti sodelį, 
kiečiai net nebuvo 
kad jie apsupti, kaip 
sutartinu ženklu prieš juos 
iškilo mūsų žvalgai.

Rytą Masiulis su 
žvalgais grįžo namo visiš
kai nuvargęs. Bet jis šypso
josi savo laimikiu. Nukovę 
2 radistus, 4 likusius žval
gai paėmė į nelaisvę, o 
drauge su jais atnešė ir ra
dijo aparatą ir labai svar
bius vokiečių štabo doku
mentus. Tą rytą mūsų da
liniai be nuostolių išmušė 
iš kaimo vokiečius.

iš vi-.

vienu

savo

Trys iš Keturių Konservavimui
Trys iš keturių moterų ruo

šiasi konservuoti vaisius ir 
daržoves namies šį sezoną, tas 
pats nuošimtis buvo 1943 m., 
raportuoja Office of War In
formation, pagal apžvalgą, at
liktą per visą kraštą tiriant 
žmonių nusistatymą maisto 
reikalu. Pareiškimą apžvalgos 
rezultatų sekė Office of Price 
Administration veikimas, su
grąžinant taškų vertę ant kon-: 
servuotų žirnių, pamidorų ir 
asparagų.

Apžvalga taip pat parodė, 
kad publika bendrai nujaučia, j 
kad pilietis gali daug kuo pa-į 
gelbėti išlaikyti gerą šio valgio ■

einančiuos 12 men., sulig moti- ' 
nų ir kūdikių skubaus reikalo 
programos, kuriai Kongresas 
paskyrė $42,800,000, sakė Ka
therine F. Lenroot, Children’s 
Bureau, U.S. Department of 
Labor, viršininkė.

Ji pridėjo, kad daugiau 40,- 
000 atsitikimų užtvirtinama 
kiekvienas mėnesis. Nuo pra
džios programos — kovo, 1943 
m., per geguži šių metų, dau-

i giau negu 355,000 motinų ir 
kūdikių buvo valdžios pagel-

’beta.
Lėktuvų kadetų žmonos pir-

I mu kartu turi pagalbos lygią 
■ progą su šeimynomis vyrų ke- 
! turiu pagrindinių laipsnių ka- 
| riuomenės, laivyno, laivyno ka- 
j reivių korpuso, ir pajūrio sar- 
! gybos.

Birželio Mėnesį Pagaminta 
8,049 Lėktuvai

Birželio mėn. pristatyta 8,-

Ir tą pačią naktį Masiu
lis su savo žvalgų būriu, iš
plėšęs tiesiog iš vokiečių 
nagų, parvedė į ją kaimus 
apie 350 žmonių su gyvu
liais, su manta, su visu kuo.
O iš nukautų vokiečių žan- Masiulis. — Kartą jie at- 

labai vyko iš vokiečių pagrobę 
artilerijos pabūklą, daug 

kitų svarbių

Naktis buvo tamsi ir 
kia ūkanota, nors durk į 
akį. Masiulis gavo uždavinį; 
išžvalgyti priešo pozicijas.! 
Neatsitraukdamas nė va
landėlei nuo savo žvalgų,

nJ?.?;? minutės. Įvairūs garsai vie- svarbūs dokumentai.
atsitikimas buvo kartų atnešė

Ūmai ūkanotoj nakty to- 
ilumoje pasigirdo įtartini 
| garsai. Žvalgai pasislėpė 
pakelėj rugiuose ir prasidė
jo ilgos, neramios laukimo

bai didelė dabar, kai visu 
smarkumu įsiliepsnojo mū
sų puolimas. Jie turi veikti 
greitai ir tiksliai, nes bran
gi kiekviena žinutė apie 
priešą. Ir lietuviai žvalgai 
dirba taip, kaip iš jų to rei
kalauja vadovybė. piktas ir :

— Nėra malonesnio dar- kiekvienam, kuris jį perse- 
bo, kaip žvalgo, — pasako- kioja. Jis užminuoja visą i_________ '

n .i • • • f • • • I • . • arčiau ir arčiau irSveikinimai Lietuvai ir Lietuviams poros minučių budri
lio ausis pradėjo 
moterų verksmus,

darė mano vyrai, — baigia
savo pasakojimą Vladas

darų buvo paimti

Kariuomenė Ragina Tiksliai 
Adresuoti Kareivių Laiškus
Kareiviams už marių yra 

siunčiama apie 25 milijonai 
laiškų per savaitę, todėl War 049 lėktuvų; 9.5 procentų nuo-
Department’as duoda ypatin- pulą, tuomi skiriasi nuo gegu- 
gos svarbos tiksliam ir pilnam ' žio mėn. pristatymo. Dalis nuo- 
visų komunikacijų adresavi
mui, tuo užtikrindamas greitą 
persiuntimą ir įteikimą.

į uždavinį. Peieję nag su maišėsi į vieną
stiprų, galingą ūžimą, ir toks. Mūsų daliniai sustojo j dalykų, teikia labai geras 

į kad ir kaip Masiulis sten- prie N. kaimo, kuriame ge- žinias apie priešą. O dabar 
igėsi atspėti, kas tai galėtų rai įsikasę vokiečiai aršiai | mums jau vėl metas į žygį.

priešinosi, stipriai apšau-i Jis pažiūrėjo į rankinį 
dydami mūsų pozicijas ar- laikroduką ir pakilo, 
tilerijos ir minosvaidžių i 
ugnimi. Masiulis vėl gavo į 

uždavinį: išžvalgyti prieše 
ugniavietes ir surinkti ži 

apie priešo karinome 
nes išsidėstymą kaime.

nuėjo
mūsų pozicijas, žvalgai at
sidūrė minų lauke. Priešas;

negailestingas! • • •
.. . . 'Įbūti, jis niekaip negalėjo. I
-------- -------- -' Tuo metu ūžimas slinko 

jau po 
Masi li

Kitas

Kai išgirdo, kad Lietuvos' 
sostinė Vilnius išlaisvinta, 
latviai ir estai pasiuntė ta
rybinei Lietuvos vyriausy
bei karštus pasveikinimus.

Latviai savo sveikinime,! 
tarp kitko, sako:

“Ant senojo Vilniaus vėl 
plevėsuoja Raudona vėlia
va. Laisvės saulė patekėjo 
ant Lietuvos. Latvijos žmo
nės visaširdžiai džiaugiasi 
Lietuvos žmonių laimėjimu.

“Mes priklausome tai pa-1 
Čiai tautų šakai. Mūsų kal
bos labai panašios, turi tas 
pačias šaknis ir siekia į la
bai žilą senovę. Mus riša 
tas liūdnas liricizmas, re
alistinė garbė ir bėgai Ieš

lygybe. Tarybinių žmonių 
broliška draugystė atidaro 
Baltijos kraštų žmonėms 
puikiausius prospektus. 
Naujoji Europa ir visas pa
saulis bus liudytoju puikios 
ir gaivingos lietuviškos 
kultūros.

uLietuvos partizanai ir 
lietuviai kariai Raudono
sios Armijos eilėse, geriau
si lietuvių tautos sūnūs, ve
dė neatlaidžią kovą su įsi
veržėliais per visus vokiš
kosios okupacijos baisiuo- 

isius metus. Latviai taria 
.Lietuvos didvyrių vardus

vaikų 
bliovi-!nias

mą, sausą ratų dardėjimą. 
O dar po valandėlės įgudu
sios tamsoje žvalgų akys 
išskyrė tolumoje keliu ei
nančius šešėlius vyrų ir 
moterų su vaikais ant ran
kų, su mantos ryšulėliais 
ant nugarų. Pasirodė liūd
nai baubiančių karvių, rie
dančiu vežimuku šešėliai. 
Masiuliui pasidarė aišku: 
tai vokiečiai traukdamiesi 
išgena gyventojus. Jo, dali
nio vado, galvoje, momen
taliai gema drąsus planas, 
— sustabdyti koloną, at-

jo žvalgai jau buvo pasi- 
! rengę žygiui. Jie išsirikia
vę su automatais ant pečių 

i laukė savo vado, kai kas 
i dar čiulpė pypkutę, taip 
I mėgiamą visų žvalgų ir jos 

Šį kartą neilgai trukus mažos žvirdrelės matėsi 
žvalgai atsiduria vokiečių nakties tamsoje, 
kaime. Bet susekti, kas, bū
tent, palaiko organize 
vokiečių gynybą pavyko 
iš karto ir pareikalavo

Mudu atsisveikinome su 
j Masiulio. Aš palinkėjau 

iv j jam puikaus žygio. Jis susi
liejo su savo daliniu. Pasi
girdo trumpa komanda ir

ne!
is j 

se-

Pusės Milijono Karių Žmo
noms Bus Pagelbėta

Puse milijono karių žmonų 
su kūdikiais, bus aprūpinta at-

pulos yra priskirta sumažinto 
darbo tą mėnesį, ir iš dalies 
trys dirbtuvės mažesnių rūšių 
lėktuvų, kurios negalėjo išpil
dyti užsakymų dėl nepapras
tų aplinkybių, raportavo Air
craft Production Board.

O. W. L

REMKITE DIENRAŠTĮ
LAISVĘ

Skaitlingai dalyvaukite Laisvės naudai 
įvykstančiuose piknikuose

su pagarba ir džiaugsmu, .mušti ją iš vokiečių ir nak- 
“Lai mūsų žmonių drau-ities prieglobstyje išvesti ją 

igiškumas niekados neišnykę į mūsų kariuomenės užnu- 
tinga neapvkanta vokiška-1 staJT . t ....... v J ...
•U, icLrnv-zaii’in’ Miku Mqi Lietuviai, latviai ir es- Seržantas Domauskis dar 
na’ kaip lietuviai ir latviai tai lzen£ia 1 pasaulio isto- su keletu žvalgų prishauze ' i 1 4 ~ zi 1 x * VA xx 1 T ▼ XX VA I VA V»1 Z A I’/aI CA VA n 11X1 (A 1 1 1 1 » nl’f v 1

vadina savo 
nas,

: kimo.
Reikėjo įeiti į patį kai

mą, nežiūrint į tai, kad jis I 
pilnas buvo vokiečių. Slėp-; 
damiesi i 
žmogaus aukštumo kanapė-' 
se, tai vešliai išbujojusiose 
saulėgrąžose, tai šliaužda
mi pilvu agurkų ir pomido-l 
rų lysėmis, žvalgai apėjo . ,. , _ . ..
vokiečiu sargyba ir laimiu- naktJj -,tar? patrulis

Taip, ir šią naktį jie pir- 
užkariauti iš

įsoje.
Aš mačiau tolyje vakaru

UVU VUMCV1U. kJlCIJ"! -• 1 • • , - . -i.e

tai aukštose, veik kurl0Je d?
Įdziulio gaisro pašvaiste ir 
i be paliovos švysčiojo rakie- 
tos, jų siluetus su automa
tais ant pečių.

— Ir taip jie eina kas

LAISVES NAUDAI PIKNIKAI
Įvyks Sekančiose Vietose:

BOSTONO APYLINKE

liaudies dai-irB°s aren3 kaipo lygus na- prie kolonos arčiau ir stai- 
išlaikė savo gražuma iaa^ didžiosios laisvų žmo- ga išdygę prieš juos iš ru- 

ir muzika per šimtmečius. šeimos. . v . sustabdė ją iš pliekio.
G Sveikinimą pasiraso Jonis O tuo pačiu metu kita zval- 

ir gailesčio, kurio tiek daug Sudrabkalns. 
mūsų žmonės yra iškentėję 
nuo teutonu. Bet tose mūsų . . _ _ . . _ „ ...
liaudies dainose taip pat Pas??!!te Tarybmes Estijos 
skamba tikėjimas šviesia Auksciausios aiybos pie- 
ateitimi ir teisingumo per- Z1dentas L Vaies. Jis sako, 
gale. Šis pasitikėjimas buvo “žinios, kad Tarybinės 
šimteriopai pateisintas 1940 Lietuvos sostinė Vilnius ta- 
metais, kuomet lietuviai ir po sugrąžinta į tarybinių 
latviai įstojo į didžiulę, lin- sostinių šeimą, pripildo vi- 
ksmą tarybinių tautų šei- sų tarybinių žmonių širdis 
mą. Šis pasitikėjimas taip- neapsakomu džiaugsmu ir 
gi yra šimteriopai pateisi- pergalės jausmu. Lietuvos 
namas dabar, kuomet drą-! sostinė buvo pirmutinė iš 
šieji Raudonosios Armijos: visų Baltijos kraštų sosti- 
kovūnai laisvina Lietuvą išlnių pajusti vokiškųjų fašis- 
plėšriųjų fašistinio žvėries tų gaujų smūgius ir yra 
nagų. | pirmutinė nutrenkti kruvi-

“Hitlerininkai buvo pa- nąją svastiką!
ruošę lietuviams ir lat-j “Sveikiname tuos didvy- 
viams baisų likimą. Bet rius, kurie išlaisvino Vii-j 
mūsų žmonės pastojo kelią nių! Mūsų broliški sveiki- 
tiems vokiečių planams, iš- nimai Lietuvos žmonėms! 
tisus amžius kovodami prieš 
agresorius. 

a

Joje randasi daug liūdesio
* *

Nuo estų pasveikinimą

gų grupė perkerta ją pu
siau. Netikėtai užklupti vo
kiečių kareiviai, lydėjusieji 
koloną, nesuspėjo nė vieno 
šūvio paleisti, kaip narsūs 
ir vikrūs žvalgai keliais 
smūgiais paklojo juos ant 
žemės. Kelyje prasidėjo są
myšis. Žmonės puolė kur 
kas galėdamas, — šoko į 
rugius, bėgo atgal, pasilei
do miškelio pusėn. Nesusi
orientavę sąmyšyje ir išsi
gandę likusieji
žandarai pasileido bėgti at
gal. Juos palydėjo mūsų 
žvalgų šūviai. Šūviai nuti
lo. Žvalgai pradėjo rinkti 
vėl į kelią žmones.

— Išlaisvinti, — šaukė 
Masiulis. — Mes savi!

gai atsidūrė pačiame kaimo 
viduryje. Prasidėjo žvalgo
masis darbas. Žvalgai ap-Anieji nuėjo 
uostė veik kiekvieną trobe-! priešo kaimą, 
lę. Buvo apžiūrėtos ir vo-| E. Mieželaitis,
kiečių ugniavietės. Taip be
dirbant praėjo ir tos kelios 
nakties valandos, kaime pa
sigirdo gaidžio kakarieka- 
vimas ir žvalgai jau buvo 
besirengią pasitraukti iš 
kaimo ne ligi galo atlikę 
uždavinį, kai staiga budrios 
žvalgų ausys išgirdo vieno
dą radisto kalbą. Masiulis 
veik tą patį momentą davė 
ženklą žvalgams ir nuvedė 
juos į tą pusę. Dabar jau 
pasidarė aišku, kad kaime 
radijo aparatas visą laiką 

vokiečių i palaiko ryšius su vokiečių 
štabu ir tokiu būdu laiko 
tvirtą gynybą. Radijo siųs
tuvą ir reikalinga buvo pa
šalinti.

Nedideliame sodelyje, po 
jaunom obelaitėm, prie tro
belės lango žvalgai pamatė

Rugpjūčio—August 12 ir 13
Tai Dvieju Dienų Piknikas 

Lietuviu Tautiškame Parke, 
Montello (Brockton), Mass.

Veikiančioji Armija.
1943. VIII. 11.

AR TURKIJA KARIAUS 
PRIEŠ AŠĮ?

Washington, liep. 28. — 
Diplomatiniuose Washing
ton© rateliuose nužiūrima, 
kad ir Turkija rengiasi 
veikti prieš vokiečius.

Grakijoj Naciai Sudegino 
250 Moterų ir Vaikų

Viso naciai Graikijoje 
sunaikino jau virš 1,000 kai
mų ir miestelių, keršydami 
graikams už pasipriešini
mus vokiečiams.

Chinai atgriebė Leiyang 
miestą nuo japonų.

WATERBURY, CONN
Rugpjūčio-August 13 

LIETUVIŲ PARKE 
CHESTNUT HILL RD.

PHILADELPHIA, PA
Jų Piknikas Įvyks Prieš Labor Day

Rugsėjo-September 3

WORCESTER, MASS
Piknikas su Dovanomis Įvyks

Rugsėjo-September 10 dieną
OLYMPIA PARKE SHREWSBURY, MASS.

“Išlaisvinimas Vilniaus 
žada išlaisvinimą ne tik vi-I 

Dabar atrodo, kad mes sos Lietuvos, bet visų Pa-! 
pabėgame iš baisaus kalėji- balčio respublikų.
mo. Garbė Raudonajai Ar-į “Estijos žmonės su di-i 
mijai, kuri neša Lietuvai ir džiausiu džiaugsmu sekai 
Latvijai išlaisvinimą! į Raudonosios Armijos pasi-‘ 

“Džiugi ir šviesi ateitis sekimus visuose frontuose; 
laukia Lietuvos. Joje sužy-’ir jos žygius Lietuvoje. Ši-’ 
dės mokslas ir menas. Seno-,tos pergalės artina ir Esti- 
sios dainos kartu su naujo
mis dainomis išreikš gro
žį ir laimę.

“Senojoje Europoje Lie
tuva ir Latvija tarnavo tik
tai kaipo išnaudojimo ir po
litinių intrigų, objektas. Jos 
buvo tiktai mažos vertės 
kazyrės galiūnų rankose. 
Pasaulis apie mus težinojo
labai mažai. Tarybinė san- diena. Broliškosios Lietuvos 
tvarka paremta visų tautų laukia šviesi ateitis!”

V AKACIJOS
DIDELIAME SODE, ANT AUKŠTO KALNO 

IR GRAŽIOJE LYGUMOJE

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

jos ir jos sostinės Talino 
išlaisvinimo valandą.

“Lietuvos žmonių džiau
gsmas yra mūsų džiaugs
mas. Lai Vilnius žino, kad 
mūsų širdys plaka išvien su 
lietuvių brolių širdimis.

‘Vokiškoji vergija praei
na. Išaušta skaisti tarybinė

Didelė upė (bėgantis vanduo) 
kur galima maudytis

•••••••

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

patogių pataisymų.

Pirmyn, už laisvą tarybinę Lietuvą!—Šaukė lietuviai kovūnai, puldami nacių po
zicijas Vilniaus srityje.

Iš New Yorko galima atvažiuoti basais ir Hudsono UPe 
laivais. Atvažiavę telefonuokite CATSKILL 885 F4. 
Prašome iš anksto parašyti, kada manote atvažiuoti.
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Justas Paleckis.

Pabaltijo Tautų Kova Prieš 
Vokiškuosius Okupantus

Mass. Valstijos Pažangių 
Lietuvių Darbai

(Tąsa)
Vykdydami apiplėšimo politiką oku

puotam Pabaltijy, vokiečiai imasi įvairių 
apgaulių. Po priedanga daiktų rinkimo 
frontui ir neturtingiems sudaromos tam 
grupės, kurios apvaikštinėja butus ir 
“renka” iš gyventojų viską: avikailius, 
šiltus daiktus, drabužius, avalyne, odos 
išdirbinius, gumą, metalus, popierių, va
tą, net butelius, kamščius, pūkus, plunk
snas. Kadangi “rinkliavos” nepasiseka, 
tuos daiktus paskui atiminėja privalo
mais įsakymais. 1943 m. rugsėjo 28 d. 
okupantai pareikalavo atiduoti visą odą 
ir kailius, net kralikų, šunų ir kačių kai
lius. Vokiečiai atėmė visus spalvotus ir 
brangiausius metalus ir konfiskavo in
delius bankuose. Ne gana to, matydami, 
kad gyventojai boikotuoja vokiečių tau
pomąsias kasas, okupantai privalomų 
santaupų pavidalu atskaito žymią dalį 
darbininkų ir tarnautojų uždarbio, pasi
žadėdami išmokėti pinigus po karo. Vie
na iš plėšimo priemonių — tai Pabalti
jo užtvindymas okupacinėm markėm, 
kitaip sakant, tiesiog popieriukais, kurių 
kursas nustatytas 1 markė — 10 rublių. 
Hitlerininkai bandė išimti iš apyvartos 
tarybinius pinigus, bet jiems tai nepasi
sekė, nes gyventojai įsitikinę, kad tary
binis Pabalti jis greit bus išvaduotas.

Okupantai net begėdiškai stengiasi su
daryti apiplėšimo “teorinį pagrindą”. 
Pavyzdžiui, rekvizuodami galvijus, hit
lerininkai savo laikraščiuose rašė straip
snius apie mėsos kenksmingumą vietos 
žmonių organizmui, kad nesveika taip 
riebiai valgyti, kaip čia buvo įprasta. 
Vokiečiai rekomendavo vietos žmonėms 
vartoti daugiau vegetariško maisto, val
gyti daugiau žolės. Atiminėdami odas, 
hitlerininkai prapliupo straipsniais apie 
medpadžių ir klumpių naudingumą. 
“Klumpes nešioti ne gėda. Klumpės visai 
nėra neturtingumo ženklu. Per pirmąjį 
pasaulinį karą ir ilgai dar prieš jį žmo
nės mieste ir kaime nešiojo klumpes. Ir 
dėl to žmonės nei žuvo, nei išsigimė. 
Klumpės pigus ir praktiškas daiktas, 
o vasarą net labai higjeniškas” — tokį 
cinišką himną klumpėms užtraukė lie
tuviškai spausdinamas hitlerininkų laik- 
raštpalaikis.

8. HITLERININKAI SMAUGIA 
KULTŪRA.

Laikraščiai vietos kalbomis, mokyklos, 
taip pat kultūrinės įstaigos, dalį kurių 
okupantai paliko, visa tai paversta tar- ' 
nauti vienam tikslui — greičiau pada
ryti lietuvius, latvius ir estus klusniais 
vokiečių vergais. Daugybė mokyklų Pa
baltijy uždaryta neva dėl reikalo panau
doti mokylų patalpas ligoninėms ar kari
niams reikalams. Išnaudodami vaikus

nuo 14 metų o dažnai faktiškai nuo 12 
metų, fiziniam darbui, vokiečiai atima iš 
jų galimumą mokytis. O veikiančias mo
kyklas jie stengiasi paversti hitlerinių 
prietarų ir vokietinimo šaltiniais. Vaikų 
sielos mokykloj kasdien nuodijamos ra
sinės teorijos nuodais, vaikams skiepija
ma vergavimas visam, kas vokiška. Hit
lerinės bestijos nori mūsų vaikus išauk
lėti juos išdavikais-janičarais, kaip jie 
tai sistematiškai daro Rytprūsiuos ir 
Klaipėdos krašte.

Visą mokslo sistemą Pabaltijy taip 
“reformavo”, kad bendrasis išsilavinimas 
vietos gyventojų vaikams pasidaro be
veik neprieinamas. Jis lieka “ponų” vo
kiečių privilegija,‘nes tik vokiečiai nori 
pasisavinti mokslo jėgą. Kitus jie nori 
palikti tamsuoliais, nori išmokyti tik 
amato ir klusnumo, kad jie būtų tylūs 
vokiečių vergai.

Vienas svarbiausių dalykų mokykloje 
tai vokiečių kalbos kalimas. Ostlando 
reicho komisaras Lože 1942 m. pareiškė, 
kad “visose Ostlando mokyklose įvesti 
nauji vadovėliai ir vokiečių kalba greit 
užims vietą, kokia jai pridera kaip rytų 
sferos vadovaujančiai kalbai.”

Liūdnoj būklėj yra Pabaltijo kraštų 
aukštosios mokyklos. Kaipo represiją už 
lietuvių tautos pasipriešinimą sudaryt 
lietuvišką esesininkų legioną vokiečiai 

uždarė Lietuvos universitetus ir eilę ki
tų aukštųjų mokyklų. Uždarė jie ir pir
mąją filharmoniją, kuri buvo atidaryta 
Tarybų Lietuvoje.

Pagal švedų profesoriaus Viselgreno 
pareiškimą estų studentai boikotuoja 
Tartų universitetą, kurs paverstas į vo
kietinimo šaltinį, estų gimnazijos užda
rytos, o estų mokslo draugijos neteko lė
šų mokslo darbams. Latvijoj iš univer
siteto pašalinti visi humanitariniai mok
slai, palikta tik žemės ūkio, miškininky
stės ir techniškieji mokslai. Vietoj tikro 
mokslo vokiečiai Pabaltijy kuria rasi
nės teorijos institutus.

Kultūrinis gyvenimas Pabaltijy fak
tiškai beveik likviduotas. Hitleriniai ra
šeivos skundžiasi, kad rašytojai, kom
pozitoriai, dailininkai nereiškia jokio kū
rybinio aktyvumo. Tai ir natūralu, nes 
joks save gerbiąs ir rimtas kūrėjas nega
li pavesti savo talento tarnauti savo 
tautos priešams. Užtat išlindo į pavir
šių ir sučerškė j o įvairūs pašlemėkai, par
sidavėliai, kurie verčiasi tik šmeižtų ga
myba. Jie stengiasi apnuodyti ir sukrik- 
dyti tautos sielą. Tie rašeivos yra pri
versti prisipažinti, kad jie negali būti po
puliarūs ir negali užsitarnauti padėkos 
“tam tikroj visuomenės daly.” Bet toji vi
suomenės dalis yra visa tauta, išskyrus 
išgamų, parsidavėlių saujelę.

(Bus daugiau)

porą 
Lie- 
sek- 
stotį

Visi maloniai prisimenam tą 
puikiausi pažangiųjų lietuvių 
radio pusvalandį, kuris 
metų atgal buvo Pažangių 
tuvių Tarybos duodamas 
madieniais iš Bostono per 
WHDH.

Tai buvo gražiausias dailės 
gabalėlis lietuviško programo, 
kiek kada iš Bostono yra leista. 
Tas pusvalandis ir buvo sukur
tas grynai dailės žvilgsniu — 
kultūros kėlimui tarpe Naujo
sios Anglijos lietuvių. Ten fa
šistinei propagandai vietos ne
buvo, ką girdime iš kitų veda
mų programų.

Bet vėliau, aplinkybėms pasi
keitus mūsų demokratinio vei
kimo gairės karo sąlygose kry
po kitokion kryptin ir Pažan
giųjų Lietuvių Taryba matė 
reikalą radio pusvalandį užda
ryti ir visas pastangas dėti ka
ro pastangoms. Visas veikimas 
ir finansavimas liko nukreiptas 
karo laimėjimo reikalams. Rei
škia laikinai dailės reikalai bu
vo atidėta tolesniam laikui.

Tuomet Pažangiųjų Lietuvių 
"Taryba kartu su LLD 7-tu Ap-:
skričiu, LDS 1-mu Apskričiu, bų maršrutas su 
Meno Sąjunga, Moterų Sąryšiu mėnesio, kur bus 
ir eile kliubų ir draugijų ėmė-akinama Lietuvos 
si nupirkimui trijų karinių am- 
bulansų, kas ir liko įvykdyta 
1943 metais. Tai buvo neleng
vas, bet puikus Bostono apylin
kės pažangiųjų lietuvių bend
ras darbas.

Nustojome radio puikaus tiniam pasauliui pergalingo 
programo klausytis ir visas pa- ro laimėjimui ir pastovios 
jėgas sunaudojome nupirkimui 
ambulansų. Tai buvo mūsų 
prakilnus tikslas, kurį 
šimtą nuošimčių išpildėme.

Vėliaus ( 
bendrai Isukėlėme $1000 Jung- ’ pusvalandį 
tinių Valstijų Karo Fondui. Į madieniais! 
Tai vis puikūs darbai karo i Nutarta pasiųsti lojališkumo 
pastangoms gelbėti. Gi, dabar-: raštą prezidentui F. D. Roose- 
tiniu laiku gerai darbuojamės I veltui, išreiškiant jam demo- 
Lietuvos gelbėjimo reikaluose į kratinių lietuvių pilną ištiki- 
rinkdami drapanas, siųsdami mybę ir teikimą pagelbos jo iš- 
pripildytus pundelius (kits) ir rinkimui ketvirtajam terminui, 
taip toliaus.

Uždarius radio

paliuosuoti nuo deportavimo 
Harry Bridges, marininkų uni
jos vadą. Buvo ir daugiau ge
rų tarimų.

Tokių tai darbų imasi šiuo 
laiku Pažangių Lietuv. Taryba.

Užbaigdami susirinkimą vi
si atstovai pageidavo, kad 
šiuomi laikotarpiu, kuomet jau 
Vilnius Lietuvos sostamiestis 
su gera dalimi Lietuvos išlais
vintas ir netrukus visa Lietuva 
bus vėl laisva,.kuomet tiesiog į 
Vilnių bus galima siųsti viso
kią pagelba savo senos tėvynės 
nualintiems žmonėms, tai dar 
daugiau užsidegkime brolmei- 
liška liepsna ir aukaukime Lie
tuvos žmonėms ką ir kiek tik 
išgalime.

Ten mūsų tėvai, motinos, 
broliai, sesutės, ten mūsų sen- 
gentis, pažįstami ir kaimynai! 
Jie visi su didžiausiais širdžių 
skausmais laukia dienas ir nak
tis nuo amerikiečių labdaringos 
pagelbos. Jie nuo mūs tikisi 
užuojautos ir pasigailėjimo jų 
didžiausioje nelaimėje! Ar mes 

- , pagelbėsime jiems?
bos smarkesnio judėjimo, todėl j 
šiame susirinkime nutarta su- Dūp, mes pagelbėsim! Mes, 
sisiekti su -C.I.O. Roosevelto I Amerikos lietuviai • padėsime 
Rinkiminiu Komitetu ir bend-1 Lietuvos žmonėms prisikelti iš 
rai darbuotis Roosevelto išrin-' ^os baisiausios padėties, į ku- 
kimo kampanijoj. ' ■ rią juos įbloškė baisiausi ru-

Nutarta ruošti platus prakal-i c^eji hitlerininkai. Lai kiekvie-

dar liko virš $170 ižde ir bus 
gerokai daugiau, kuomet išsiko- 
lektuos iš skolininkų, kas užsi- 

pinigai bus sunaudoti, 
L. T. matys būtiną 
demokratiniams reika-

kolonijų 
13 žmo- 
žinoma, 

kurie ir

reikalą 
lams.
KĄ DABAR VEIKS PAŽAN
GIŲJŲ LIETUVIŲ TARYBA?

Liepos 16 dieną So. Bostone 
įvyko praplėstas susirinkimas 
P. L. T. Komiteto su 
atstovais, kurie sudarė 
nių; sykiu su svečiais, 
buvo daugiau dalyvių,
įdomavosi P. L. T. veikla.

Pastaruoju laiku Pažangiųjų 
Lietuvių Taryba lyg ir ilsėjosi 
po pirmesnių smarkių pasidar
bavimų bendrai su Massachu
setts Lietuvių Komitetu ir kito
mis organizacijomis, bet dabar 
vėl nauja kryptis, — nauja 
darbymetė reikalauja iš Tary-

kimo Komiteto. Visur yra 
draugų Pažangiųjų Lietuvių 
Tarybos, — visoj Bostono apy
linkėj, tad matykite juos ir 
aukaukite per juos Lietuvai 
Pagelbos Teikimo Komitetui.

Visi mūsų — visų kolonijų 
darbuotojai privalo dešimterio
pai daugiau susirūpinti Lietu
vos žmonių gelbėjimu.

Lai būna mūsų obalsiu: 
“Duokime tiems, kurie nieko 
nebeturi, nes viską žmonijos 
priešas — rudasis fašizmas su
naikino !”

Tokioj dvasioj, tokiame už
sidegime užsibaigė P. L. Ta
rybos nors neskaitlingas, bet 
labai gyvas ir konstruktyvia 
suvažiavimas, žiūrėkime, kad 
būtų pravesta visi tariniai gy
venimai), tuomet žinosime, kad 
P. L. T. ne veltui gyvuoja.

J. M. Karsonaa.

Philadelphia, Pa

Bostono ir Apylinkes Žinios
Tai Biskį Komunizmo Galybė 11 balsiai sukvatojo.

Vieną vakarą išėjau į pajū
rį pakvėpuoti “žuvų” oru. Ten, 
ant žolės, atradau susėdusį
būrį lietuvių ir varinėjant dis
kusijas įvairiais pasaulio nuo- 
tikiais. Vienas neaukšto ūgio 
žmogelis, neseniai buvęs sklo- 
kininkas, užreiškė: “Ale tų 
komunistų ir galybė, ką jie 
dabar tik nori, tą ir padaro. 
Valstybių rubežius nustato; 
kokias valdžias nori, tokias 
pripažįsta; kunigai važiuoja 
pas Staliną, kad jis jiems nu
rodytų, kaip melstis prie Die
vo, o iš aukščiausių padaro že
miausius.”

Diskusijos apsistojo ant SLA 
aukščiausio prezidento. Kitą 
sykį buvęs tautiškas bartende- 
rys pastatė “sklokininkui” se
kantį klausimą:

—Tu manai, kad komunis
tai išmetė Bagočių iš preziden
to vietos, tai pasakyk, kaip jie 
galėjo išmesti Bagočių iš pre
zidento vietos, kuomet jis (Ba- 
gočius) Chicagos seime išme
tė visus komunistus, kurie da
bar susitvėrė savo susivieniji
mą ?

—Gal Grigaitis su Bagočiu- 
mi ir išmetė tuomet visus ko
munistus iš SLA, bet paliko jų 
kiaušinius ir dabar iš tų kiau
šinių priviso SLA tiek’ komu
nistų, jog patį aukščiausią pa
darė žemiausiu — atkirto, 
“sklokininkas,” o visas būrys1

—Galima šaipytis, bet kur 
faktai, kad komunistai SLA tu
rėtų bent kokią įtekmę ? — 
kerta atgal ex-bartenderys.

—Rodosi, visi dar nepamir
šo, kas dėjosi du metai tam at
gal. Pradžioje SLA balsavimo, 
Laukaitis dideliu skaičiumi 
balsų viršijo Bagočių. Bet tik 
L. Pruseika pasisukinėjo po 
Naująją Angliją ir pakuždėjo 
savo draugučiams, kad reikia 
gelbėti Bagočių, o to tik ir 
reikėjo. Tuoj po Pruseikos mi
sijos, Bagočiaus seras tiek pra
dėjo kilti, kad net laimėjo rin
kimus. — Bet nuo čia “sklo
kininkas” pradėjo krypti iš te
mos. — Tai faktas, kad ko
munistų yra pilnas SLA. Jų 
pilni Europos miškai armijas 
vadovauja ir nerasi nei vieno 
laivo, kad ant jo nesirastų ko
munistas. O kas dedasi Fran- 
cijoj. . . —Tuo kartu užkever- 
zojo girtas žmogus ir nutraukė 
diskusijas.

Ką Gi Tai Reiškia “Meškai” 
Vilkas?

Po pirmo pasaulinio karo iš 
Lietuvos į Bostoną atvažiavo 
keistas vaikėzas, vardu Ma- 
tijaška. Nuo pat savo pribuvi
mo jis pradėjo politiniai krei- 
zavoti, bet visi manė, jog kada 
nors surimtės. Deja, kuo to
liau, tuo labiau jis politiniai 
biustą. Tik prieš pat Raudono

pradžia spal. 
masiniai svei- 

visiškas iš
laisvinimas ir vedama agitaci
ja už F. D. Roosevclto išrinki
mą dar kartą į šios šalies pre- 

! zidentus, nes jo šaliai tarnavi
mas būtinai reikalingas ne tik 

'U. S. A., bet ir visam demokra- 
ka- 
tai-

kos įvedimui.
Nutarta pasiteirauti, ai* ne 

mes'bus galima gauti progų per ra- 
I dio kalbėti rinkimu klausime. u I

(šiais 1944 metais) j Arba gal ir atnaujinti pastovų 
ar 15 miliutų sek-

Taipgi nutarta pasiųsti pre- 
pusvalandį, zidentui rezoliuciją, prašančią

*

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI JRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada 'būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

g r upėm s. Nedė- 
liomis atdaras nuo
1 valandos dieną 
iki vėlai.

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras

no miesto, miestelio ir kiekvie
no kampelio lietuviai greit su
krunta su visokia pagelba Lie
tuvos žmonėms. Visur randasi ■ 
skyriai Lietuvai Pagelbos Tei-;

Včl Galima Gauti
Kam reikalingas gyvenamo

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

Taipgi dar turim prieškari
nės medžiagos miegamo 
bario (Bed Room) setų 
tokių rakandų. Kainos 
žemesnės negu kitur.

Stanley’s Home Appliance 
^700 E. Madison St. 
(Richmond).

k am
ir ki- 
daug

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IK ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kalinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius Ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos Mėšlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDLKALIS IŠTYRIMAS >2.

DR. ZINS
110 East 161h St, N. Y.
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

(Įsist. 28 m.)

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

sios Armijos įėjimą į Lietuvą, 
šis sutvėrimas išrėžė šitai kokį 
spyčių per Minkaus radiją.

. . .Palaukite, gerbiamieji, 
ateis raudonieji prie Lietuvos 
rubežiaus, ten pamiškėse jų 
laukia geležiniai vilkai, jiems 
neduos Lietuvos žemės nei vie
no colio. . .

Dabar bostoniečiai juokiasi, 
kad meška sudorojo visus Ma- 
tijoškos geležinius vilkus ir 
baigia Lietuvą išvaduoti. Bet 
ne kitaip išėjo ir su Keleivio 
.redaktoriaus Michelsono lini
ja, kurią jis per du metu bu- 
davojo nuo Sovietų prie Bu- 
go upės. Raudonoji Armija 
perėjo ne tik jo liniją, bet ir 
pačią Bugo upę ir traukia į 
Varšavą!

Ne Prie To Dievo Ruošiasi 
Melstis

So. Bostono fašistai ruošiasi 
maršuoti į Washingtoną ir ten 
maldauti prezidento, kad tas 
sugrąžintų fašizmą Lietuvoje. 
Maršuos vyrai ir moterys, o 
jiems vadovaus generolai: 
Maikė su Tėvu vadovaus vie
nai divizijai, o Vyčių divizijai 
vadovaus Feliksas Zaleckas,— 
tas, ką anais sykiais buvo at
sivedęs savo vaiską išardyti’ 
Bimbos mitingą.

Man atrodo, kad jūs, vyru
čiai ir bobutės, darote stambią 
klaidą, maršuodami į Wa- 
shingtoną. Geriau jūs maršuo- 
kite į Maldeno kapines, pas 
tą stebuklingą kunigą, gal tas 
ir nuramins jūsų ubagišką 
dvasią. Jaunutis.

426 SO. 5th STREET >•< BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hevvcs St. cleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY
PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS
' (BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

TELEPHONE
STAGG 2-5043

S

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

£
tč
Įc
C

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

<4. <4- eh .7. x>.

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
<?X» 

-7 -7. -J-

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

tm
CHARLES J. ROMAN

(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS
Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ii- gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermininė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

«
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Antradienis, Rugpj. 1, 1944

Šiauliai Turi Didelę 
Karinę Svarbą

Šiaulių atėmimas iš vokie
čių yra ypatingai svarbi 
pergalė, — sako pulkininkas 
A. Karpovas, karinis Sovie- • 
tų rašytojas. — Šiauliai yra 
geležinkelių stebulė, per ku
rią vokiečiai iš Rytų Prūsi-1 
jos susisiekdavo su Latvija.

Didžiausia Šiaulių svarba, 
yra ta, kad jie iš tikrųjų y- 
ra vienintelis geležinkelių 
mazgas, per kurį vokiečiai 
būtų galėję vežti iš Rytinės 
Prūsijos reikmenis savo ar
mijai Baltijos kraštuose.

Yra, beje, antraeiliai ge
ležinkeliai į šiaurių vakarus 
nuo Šiaulių, bet siais gele- Į 
žinkeliais tik visai mažai' 
karinių dalykų tegalima 
pravežti.

Sovietų kariuomenė iš 
Šiaulių gali pult pozicijas, 
kurios pridengia svarbiau
sias nacių tvirtumas Latvi
joj ir Lietuvos žemėj. Rau
donoji Armija su Šiaulių 
atvadavimu beveik visai | 
perkirto plotą tarp Rytų ' 
Prūsijos ir Latvijos-Estijos.

Didelis skaičius vokiečių’ 
kariuomenės Lietuvoje da-| 
bar yra atitvertas nuo 
skaitlingų nacių jėgų Latvi
joj ir Estijoj. Vokiečiai jau 
neturi tokių geležinkelių ry
šių tarp Lietuvos, iš vienos 
pusės, ir Latvijos - Estijos, 
iš antros pusės, kad jie ga
lėtų praktiškai susisiekt ir' 
suderintomis jėgomis veikt 
šiose trijose* Baltijos res
publikose, — rašo pulkinin
kas Karpovas.

Lowell, Mass.
Įspūdžiai iš Laisves Pikniko
Liepos 23 dieną, buvo malo

nus, saulėtas rytas. Man dar 
beplanuojant apie pasiekimą 
pikniko vietos, mano gaspadi- 
nė ragina mane: Greičiau, ba 
drg. Daugirdas atvažiuos! 
Mat, Daugirdas turi puikią 
Plymouth mašiną ir jis visuo
met piknikam patarnauja.

Štai ir Jonas atūžia su savo 
liumazina. Susisėdam ir rie
dam žaliuojančiais laukais.

Štai ir Maple Parkas, išdi
džiai pasipuošęs pušimis ir 
ąžuolais. Draugai Daugirdai i 
pasidžiaugdami sako: šiandien 
turės būti istoriškas piknikas. j 
Tai bus piknikas Lietuvos sos
tinės Vilniaus atvadavimo. Tai 
esanti dzūkų sostinė.

Aš pridūriau: Tai puiku, 
bet man, kauniniui, tai širdį 
skaudą, kad dar naciški bar
barai tebeteršia Kauno gatves.

Į pikniką svietelio prisirin
ko daug, pilnas parkas. Visi 
linksmi, šnekučiuojasi,’ džiau
giasi Raudonosios Armijos 
laisvinimu Lietuvos, atiduoda
mi jai pagarbą.

Beje, šis parkas užsipelno 
pagarbos. Tai pažiba darbi
ninkų. judėjimui. Mat, ši ben
drovė visuomet atjaučia ap
švietus reikalus.

Lawrencieciai įdėjo dau
giausiai triūso į šį pikniką. 
Gražiai darbavosi vyrai ir mo
terys. Jiems priklauso didelė 
padėka.

Prakalbos
Pikniko programai pirmi

ninkavo d. Penkauskas. Jis pa
sakė, kad Lietuvos reikalais 
pirmas kalbės drg. Jonas Kar- 
sonas. Jonas kalbėjo apie Lie
tuvos žmonių vargingą padė
tį, jų nukentėjimus nuo priešų 
ir ragino padėti Lietuvai viso
kiais būdais. Antras kalbėjo 
Matulis. Jis irgi aiškino reika
lingumą gelbėti Lietuvai. Tam 
tikslui buvo renkamos aukos. 
Surinkta nemažai.

Na, ir laikas važiuoti namo. 
Reikia skirtis su draugais. Vėl 
tais pačiais žaliais laukais rie
dam, džiaugdamiesi Laisvės 
pikniko pasisekimu.

Griaustinis.

2,200 Amerikos Lėktų 
vą Pleškino Vokietiją
London, liep. 31. — 1,200 

Amerikos bombanešių ir I,- 
000 greitųjų kovos lėktuvų 
sprogdino ir degino kari
nius nacių įrengimus Muni- 
che, pietiniai vakarinėje Vo
kietijoje ir įvairius taiki
nius vidurinėje Vokietijoje.

Amerikos lakūnai naikino 
vokiečių žibalo centrus Ven
grijoj.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Bet aš negaliu atnešti. Gal kas 
paimtumėte, tik už poros blo
kų.

Nueinu. Randu dzūkų šei
mą. Motina sako: Nieko ne
reikia gailėtis nacių apiplėš
tiems Lietuvos žmonėms.

Ir įteikė didžiausį glėbį gra
žiausių drabužių — vos galė
jau atnešti į storą, gal dau
giau kaip šimto dolerių vertės!

Beje, ta šeima yra tikinti 
žmonės, su laisviečiais nedrau
gauja. Bet pamatė, kad mes 
rūpinamės Lietuvos žmonėmis, 
ir aukoja.

Bet štai kitas lietuvis. Sako: 
Iš džiaugsmo, kad Lietuva bai
giama išlaisvinti, nuėjau saliū- 
nan ir pragėriau dvidešimt 
penkius dolerius.

Taip, visi lietuviai, bet ne 
visi vienodi.

Brooklyno ir apylinkės lie
tuviams rugpjūčio 12-ta bus 
didelės diena. Tai bus perga
lės ir Lietuvos išlaisvinimo pik
nikas. Rengia Lietuvai Pagel- 
bos Teikimo Komitetas ben
drai su Brooklyno lietuviu-or
ganizacijomis.

Visas pelnas skiriamas pa
siuntimui pagelbės Lietuvos 
žmonėms.

Nepamirškite. Visi būkite 
pasiruošę dalyvauti.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
CLEVELAND, OHIO

LLD 22 kp. susirinkimas įvyks 
rugpjūčio 3 d., 7:30 v. v., 930 E. 
79th St. Susirinkimo dieną permai- 
nėm iš antro ketvirtadienio į pirmą 
ketvirtadienį, todėl kad kiti susirin
kimai įvyksta tą pačią dieną. At
siveskite ir naujų narių. Dalyvauki
te šiame susirinkime, nes turėsime 
daug svarbių reikalų aptarti.

(178-179)

WORCESTER, MASS.
Rugpjūčio 3-čią, ketvirtadienio va

kare, visi Laisvės pikniko Komisi
jos nariai ateikite į susirinkimą, nes 
jau yra įžangos tikietai. Visi būkite 
8 v. v., 29 Endicott St. J. M. Lukas.

(178-179)

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, ii’ 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, Skaudėjim'o 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: Nq. 1 — 55c ir 
$1; No. 2 — $1; No. 3 — 65c ir 
$1.25; No. 4 — $1.25. Per paštą nc- 
siunčiam už mažiau kai $1.25. Užsi
sakydami mostis, siųskite pinigus— 
money-orderį ar čekį. Jei C.O.D., tai 
kainuos keli centai daugiau. Prisiųs- 
kite 30c stampomis, jei norite siųsti 
C.O.D. Adresuokite sekamai:

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta. A., 

Hartford 0, Conn.
Krautuvė: 614‘/z Zion Street.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

REIKALINGI
NAKTINIAI OFISŲ VALYTOJAI

Pastovūs Darbai
GEROS ALGOS

Patogi apylinkė
(3211*1 St. ir 7th Avenue, skersai nuo

Pennsylvania Geležinkelio Stoties.)

Linksmos darbo sąlygos. Tinkamos darbi
ninkams pašalpos po trijų menesių išdirbimo.

Kreipkitės 9 A.M. iki 5 P.M.

MR. NOSKER 
ar MR. CAPPS

Room 428, 393 — 7th Ave., N. Y. C.
(182)

VYRAI IR MOTERYS
Mokiniai ir Patyrę

Taisimui
DĖVĖTŲ DRABUŽIŲ 

TAIPGI ABELNAM DARBUI.
GERA ALGA.

NUOLATINIS DARBAS.
DADOUR & BELIKOFF

221 CANAL ST.
N. Y. C.

(18'1)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau mažos ūkės pirkti arti 

prie Pittsburgho. Duokite žinoti. 
Ona Lukas, 2010 Carson St., Pitts
burgh, Pa. . (178-179)

25c

35c

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ 
Nojaus Arka. Ar teisybe, kad 

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

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 kcnavicui 1.00

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

Lengvas Būdas išmokti angliš
kos kalbos be kitų pagalbos

Neužmokamas žiedas, graži 
apysaka ..................................

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

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

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

Raktas į 
dengia 
slėptus 
surasti 
gyventi 

Paparčio
apie senovės burtus ................

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

Biblija, išaiškina visą biblijos 
pagrindą, su 379 paveikslais 2.25 

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

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

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

dainos ......................................
Kantri Alena, pasaka ................
Gudrus Piemenukas ........................

ŽOLIŲ ARBATOS
Pakeliuose su nurodymais, kaip 

vartoti ir nuo kokių ligų. 
Nuo nervų suįrimo ..................
Nuo dusulio (asthmos) ...........
Vyriškumo pataisymui ...........
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 sutrumjįįna kentėji
mus ........................................ $1.50

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

M. ŽUKAITIS 
334 Dean St., Spencerport, N. Y.

25c

30c
Gyvenimą, knygelė ai i- 
visokius nuo mūs už- 
sekretus; kaip galima 
sau tinkamą porą ir 
turtingai ....................
žiedas, Pasakojimai

75c

20c

25c

30c

>(

15c
25c

85c
60c
85c

NEBŪKITE

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

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

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

THOMPSON’S NAT
45-42—41st STREET

Laisve—Liberty, Lithuanian Oailyj n

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA VYRŲ 
Lavintų tool ir die darytojų 

PRIE STALŲ MAŠINISTŲ

PUSIAU LAVINTŲ 
PAKUOTŲJŲ 
IŠSIUNTĖJŲ

Geros Pradžiai Algos 
Viršlaikiai 

Geros Darbo Sąlygos

Nemokamai busais važinėjimas darbininkams iš Penu. 
Stoties, Newark, iki mūsų fabriko.

C-O-TWO FIRE EQUIPMENT CO. 
HIGHWAY 25, ARTI HAYNES AVE., NEWARK, N. J.

BIGELOW 8-2200

Prisilaikykite WMC Taisyklių.
(181)

REIKIA VYRŲ
Su ar be patyrimo

DIDELEI FOUNDREI
PUIKIAUSIA PROGA 

Įstoti I 

POKARINIUS DARBUS!
Puikiausios Darbo Sąlygos!

VIRŠLAIKIAI!

NATIONAL METER DIVISION
4207 1st AVE., BROOKLYN

(BMT lokalu iki 36 ar 45 St. stoties)

Bl PUOTOJAl
Pleitijimo Elektrines Pajėgos Preso

MODERN CHROME HIRNITI RE CO.
2 1 Scholes Street, Brooklyn, N. Y.

_____  185)

VYRAI—VYRAI
Bendras Fabriko Darbas
Patyrimas Nereikalingas

PROGA PAKILIMAMS 
IR VIRŠLAIKIAI

Geros Darbo Sųlygos. Užkandžiam Patogumai.

HENRY HEIDE, INC.
313 Hudson St., kamp. Vandam (7th Ave. 

subve il'. i Houston ar 8th A ve. subvo 
iki Spring)

Iš Būtimi Darbų Reikia I’aliuosavimo
Pareiškimo.

TOOL — DIEMAKERS
io progressive dies. Su paliudijimu.
AUKŠČIAUSIOS ALGOS.

POKARINE PROGA
SOUTH 8-5221 (181)

VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Būtinas darbas. Lengvas fabriko darbas.

DIENINIS ŠIFTAS $43.55 
NAKTINIS ŠIFTAS $48.90 

Įskaitant Viršlaikius.
APMOKAMA VAKACIJA.

M. KIRCHBERGER & CO. 
1425—37tb St. (5-tos lubos) 

BROOKLYN.
(180)

NERVUOTI
KODĖL KENČIATE

Dėl Nevirškinimo ir Gesų 
Po Kiekvienu Valgiu?

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

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

NATŪRAI /-> 
WERBS IN /Box

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 
geriausią valymui ir sutvarkymui 
paįrusių vidurių. Ųž pakelį 65c Ir 
persiuntimas 10c. Viso 75c. 2 pake
liai už $1.45. Aplaikę jūsų užsaky
mą ir money-orderį pasiųsime pro
duktus.
URAL FOOD CO.

LONG ISLAND CITY, N. Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

(181)

VYRAI
FABRIKO DARBAS

ir

Materialų Perkilnotojai
DIENINIS ŠIFTAS.

DAUG VIRŠLAIKIŲ.
- Darban arti jūsų namų šviesioje, 

oringoje dirbtuvėje.
Gera proga pakilimams.

CARPENTER
CONTAINER CORP.

BUSH TERMINAL, BROOKLYN
147—41st st.

J darbų priėmimo ofisas atdaras prade
dant pirmadieniu, baigiant penktadieniu.

šeštadieniais 9 A.M. iki 1 T.M.

IŠ BŪTINŲ DARBŲ REIKIA PALIUO- 
SAVIMO PAREIŠKIMO

(180)
._____ _ _____ _____ _ _—-l|

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

56 WEST 23RD ST., N. Y.
ARBA KREIPKITĖS
5 P. M IKI 8 P. M.

1381 Broadway,
(arti 38th St.), N. Y.

(X)

APVALYTOJAI
Banko būdinguose; dieniniai ar naktiniai šif- 
tai; 40 valandų savaitė, su viršlaikių progo
mis ; gera pradžiai alga ; su pažymėjimais pa

kėlimai ; kreipkitės BANK, 2-ros lubos.
52 Cedar St., (arti Wall), New York City.

(183)

PAPRASTI DARBININKAI
ATLIKIMUI ABĘLNO SANDĖLIO DARBO. 

NUOLAT
85c Į VALANDĄ.

TERMINAL WAREHOUSE
96 PINE STREET, 

JERSEY CITY, N. J. 
MATYKITE MR. EVERS.

(181)

PIRKITE KARO BONUS!

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

APVALYTOJAI
Ofisų Būdinkuose. 

Patyrimas nereikalingas.
40 Valandų Savaitė. 
Nuolatinis Darbas.

Kreipkitės 290 BROADWAY, 
Room 705, N. Y. C. 

________________________________________ (179)

ELEVEITERIŲ VYRAI
Taipgi

SARGAS (Watchman)
Virš 18 

ALGA $26 
Mr. Ericson

YALE CLUB
44TH ST. & VANDERBILT AVE.

(179)

MALIAVOTO.IAI PRIE AUTOMOBILIŲ. 
TAIPGI PRIE AUTOMOBILIŲ VIRŠŲ IR

APAČIŲ DARBININKAI
428 W. 19TH ST., N.Y.C.

(179)

VYRAI
Patyrimas Nereikalingas

Dirbti Maisto Dirbtuvėje 
GEROS ALGOS

Būtina Maisto Pramonė
DURKEE FAMOUS FOODS

Corona Ave. & 94th St. 
ELMHURST, L. I. 

(8th Ave. subve iki Grand Ave. stoties, 
Elmhurst, L. I.)

Prisilaikykite WMC Taisyklių 
__________________________________________ (179)

VYRAI
AUGŠČIAUSIOS ALGOS
ACETELYNE LYDYTOJAI

METALO SKARDOMS 
DARBININKAI

IR PAGELBININKAI
DŽIANITORIAI IR APVALYTOJAI

Kreipkitės 
JAMES E. CURRAN

THE KELLEX CORP.
FT. OF DANFORTH AVE.. JERSEY CITY.

(182)

VYRAI
Patyrimas Nereikalingas 

Dirbti Bonkų Dirbtuvėj, Woodsidcj 
GERA ALGA. 5 DIENŲ SAVAITE 

Retkarčiais Viršlaikiai.
JESSE JOSEPHS

50-04 QUEENS BLVD., 
WOODSIDE, L. I.

(183)

UNITED AIR LINES
TURI KELETĄ VIETŲ

ORLAIVIŲ VALYTOJAI
IR

BENDRAIAPVALYTOJAI
PATYRIMO NEREIKALAUJAMA

LA GUARDIA FIELD
65c Į VALANDĄ PRADŽIAI

48 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIAI DARBAI 

PAKILIMŲ PROGOS 
NEMOKAMAI POMIRTINĖ APDRAUDA 
IR KITOS DARBININKAM PAGELBOS

UNITED AIR LINES
80 East 42nd St. (4-tos Lubos) 

ARBA HANGAR NO. 2

LA GUARDIA FIELD
(180)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS—MOTERYS 
KARINIS DARBAS 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Bendras Fabriko Darbas; proga pakilimams 
ir bonai. Viršlaikiai. Geros Darbo Sglygos.

Užkandžiam Patogumai.

HENRY HEIDE, INC.
313 Hudson St., kamp. Vandam (7th Ave. 

subve iki Houston ar 8th Ave. subve
iki Spring)

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

__________________________________________(181)

STALŲ PATARNAUTOJOS
Rinktiniam Adirondack Vasarnamyje

GERA ALGA IR TIPAI. 
Duodama Uniformos.

W. J. HAMMOND
120 GREENWICH ST.
(Room 503), N. Y. C. 

BARCLAY 7-0251.
(180)

FINISHERS
PATYRUSIOS PRIE SUKNELIŲ 

DARBO
Tik tos, kurios pripratusios prie gražaus 

apdirbimo.

JANET ROSE, INC.
665 — 5TH AVE.

N. Y. C.
(18-1)

ELEVEITERIŲ OPERATORĖS
GEROS ALGOS

Kreipkitės j Timekeeper

HOTEL BARBIZON 
FOR WOMEN

140 EAST 63RD STREET
(180)

PASIUNTIMAM MERGINOS
GEROS ALGOS

Kreipkitės j Timekeeper

HOTEL BARBIZON 
FOR WOMEN

140 EAST 63RD STREET
(180)

OFISŲ VALYTOJOS
Daliai laiko, 7 p. m.—vidunakčiuose; šešta
dieniais 2—7 p.m. ar šešias dienas 3 a.m.— 
8 a. m. Pilnam laikui, 12 vidunakčio iki

7 a. m. Kreipkitės BANK, 2-ros lubos.
52 Cedar St., (arti Wall), New York City.

I (184)

PATYRUSI KVALDUOTOJA
PRIE SUKNELIŲ $49.50 IR AUKŠČIAU. .

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

(179) I

FINIŠERĖS PRIE VYRIŠKŲ COATŲ. NUO
LATINIS DARBAS. GEROS ALGOS.

S. MARKOWITZ, 17 E. 16TH ST.
(182)

Penktas Puslapis

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS & MOTERYS 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

$25—40 VALANDŲ 
Laikas ir Pusė už Viršlaikius 

BAIGUSIOS HIGH SCHOOL 

Labaratorijoje Pagelbininkčin 
Kreipkitės

JAMES E. CURRAN 

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

(184)

MOTERYS 
Nuolatinis fabriko darbas prie vaikų 

Medvilnės apatinių drabužiukų. 
ANGELA MFG. CO.

418 SUTTER AVE., BROOKLYN, N. Y.
<181)

OPERATORĖS
Dirbti prie Overlock & Binding Mašinų prie 

Vaikams Medvilnės apatinių drabužiukų. 
ANGELA MFG. CO.,

•118 Sutler Ave., Brooklyn, N. Y.

MOTERIŠKU KEPURIŲ 
DARYTOJOS 
PATYRUSIOS

Tik tos, kurios pripratusios prie gražaus 
apdirbimo.

JANET ROSE, INC.
665 — 5TU AVE.

N. Y. C.
(184)

POPIERINĖS DĖŽĖS
Patyrusios Į lenkikes 

Viršų apdirbėjos 
ir Leibelrų Dėjikės

A. & W. FALZOLGHER
260 MOORE ST. 

BROOKLYN.
(179)

ŽAISLAM DRABUŽIAI
Leibelių siuvėjos ant žaislam 

drabužių.
Puikiausias Darbas.
AUKŠTA ALGA. 

Nėra kitos dirbtuvės būdinke.
Kreipkitės vien tik tarp 3 ir 6 P.M.

ARROWHEAD PLAYCLOTHES
550 — 7th Ave. (2-ros lubos) 

_________________________________________ (179)

OPERATORĖS
Patyrusios prie Singer Siuvamųjų Mašinų. 

KARINIS DARBAS
Vienas iš seniausių karinių fabrikų 

New Yorke.
POPULAR MFG. CO. 

151 West 26th St.
_________________________________ 0

MOTERYS
18—40

Patyrimas Nereikalingas
Kaipo

Pakuotojos Maisto Dirbtuvėj 
GEROS ALGOS 

Būtina Maisto Pramonė
DURKEE FAMOUS FOODS

Corona Ave. & 94 th St. 
ELMHURST, L. I.

(8th Ave. subvč iki Grand Ave. stoties, 
Elmhurst, L. I.)

Prisilaikykite WMC Taisyklių 
__________________________________________(179)

MOTERYS
VALYMUI OFISŲ 

Vakarais.

$18 Į S A VAITŲ.
Matykite Superintendent

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

(180)

VALYTOJOS 
MOTERYS 

BENDRAM VALYMO 
DARBUI 

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

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA 

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(182)

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 DARBININKES 

SALAD GAMINTOJOS
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS

SKALBYKLOS DARBININKES
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI
PROGOS PAKILIMUI

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

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

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



šeštas Puslapis

Šiandien Nominacijos Kan 
didatų į Kongresmanus ir 

į Assemlynianus

ir re- 
Pilie- 
kam- 
cent-

pagal jį iki pajūrio.
17-me Assembly Distrikte, 

Brooklyne, darbininkai remia J 
Mrs. Ada Jackson, kuri kandi
datuoja darbiečių (ALP) 
pu bl ikonų nominacijose, 
čių Nepartinio Komiteto 
pan i jos už Adą Jackson
ras randasi 107 Herkimer St.

Prašo Talkos Kandidatams
CIO unijos atsišaukė į imi-’ 

jistus ir kitus veikėjus talkos1 
darbininkų užgintiem kandida
tam. Prašo po darbo tiesiai nu
vykti į tuos centrus paskutinės 
valandos instrukcijoms, infor
macijoms išnešioti. L. K. N.

ALP ir baikta. Bet 
kur eina kova tarp 
jėgų ir reakcinių. 
Partijoj tos kovos

Zakarauskienę Pasvei
kino su Vardo Diena

RUGPJŪČIO 1-ma, antra
dienis, New Yorke yra kandi
datų į kongresmanus nomina
cijų (primary) diena.

VALANDOS: 3 po piet iki 
10 vakaro.

KAS BALSUOJA: Visi už
sirašę (enrolled) politinių par
tijų balsuotojai laike pereito 
rudens (1943 metų) registra
cijų balsavimams.

Kur Svarbiausi Nominacijų 
Punktai ?

Didžiumoj miesto kongresi
niu distriktu demokratų, dar
biečių ir republikonų išstatyti 
sąrašai yra vieningi. Norint 
gerai balsuoti, nuspaudi ranke
nų kės ant 
yra vietų, 
pažangiųjų 
Demokratų
susiveda į kovas tarp Roosevel- 
to rėmėjų ir jų priešų.

New Yorke ginčijami dis- 
triktai yra 18, 22 ir 25-tas.

18-me kongresiniame distrik
te kandidatuoja kovingasis, žy
miausias New Yorko kongres- 
manas Vito Marcantonio. Nors 
jis yra labai įtakingas, tačiau 
naujai perru bežinoto distrikto 
gyventojų sudėtis yra labai 
skirtinga nuo buvusios senaja
me distrikte, kur Marcantonio 
buvo vienintelis viso krašto is
torijoj kongresmanas išrinktas 
visų trijų didžiųjų partijų ti- i 
kietu. Šios nominacijos stebi
mos didžiausiu susidomėjimu.

Marcantonio kampanijos cen
trai yra: Yorkvillės Casino, 
210 E. 86th St.; Odd Fellows. 
Hall, 105 E. 105th St; Esto
nian Hall, 2061
Ave.; Sokol Hall, 424 
St., visi New Yorke.

Naujai sudarytasis 
distr. vingiuoja nuo 
boro Tilto aukštyn iki
upės virš 125th St. plote tarp 
Third Ave. (vietomis iki 5th 
Ave.) ir East ir Harlem upių, 
įimant ir upės salas — Wel-, 
fare, Wards, Randalls.

22-me distrikte kandidatuoja 
darbininkų užgirtas A. Clayton 
Powell, Jr., buvęs Miesto Tary
bos narys. Jo kampanijos cen-Į

Ona Zakarauskienė per dar-' 
bus ir reikalus buvo ir beuž-į 
mirštanti apie savo vardadienį.' 
Kaip ir visais kitais vakarais,: 
pereitą trečiadienį ji triūsėsi 
sau namie ir galvojo apie se
kamos dienos reikalus, apie: 
sūnus kariškius.

Pasibeldus kam nors į du
ris, nueina jas atidaryti. Jos į 
nuostabai, prie durų buvo visa 
grupė jos artimųjų: Mrs.’ 
Klein, Ivanauskai, Gudiškienė,! 
Vokietaitienė, Jakaitienė.

—Pasitaikyk tu man tokjam! 
būriui vienu kartu sueiti vie-i 
non stubon į svečius! — 
manė sau Zakarauskienė.

Pasirodė, kad jie atėję 
į svečius, bet pavaišinti ir
sivaišinti, nešini užkandžiais ir, 
gėrimais. Ir ne iš netyčių, bet 
susitarę pasveikinti Onutę Onų 
dienos proga. Gražiai pasvei-j 
kinta,

Jos 
sūnus 
rėjęš

pa-;

ne
pa-

Lexington
E. 71st

18-tas
Queens- 
Harlem

smagiai pasivaišinta.
didesniam džiaugsmui iri
Edvardas ta vakara tu- 

liuoslaikio iš tarnybos

Darbininkų Vadas

MIRĖ
mirė liepos 29
9 Richmond
2. Laidotuvės

Mirė Trumbull, Žymus

m.

Trinity

Marijona Leberienė, 
amžiaus, 
ven o 1!

Scena iš Darryl F. Zanuck’o filmos “Wilson,” kuri laikoma svarbiausia iš 
Amerikos gyvenimo filmą iš visu išleistu bėgiu 50 metų. Filmoje yra daug žy
mių žvaigždžių, žavingų amerikinių ir kitų tautų kostiumų ir scenų, perduoda
mų spalvose. Vaizdai perstatoma jaudinančiai, dramatiškai ir galingai. “Wil
son” pirmu kartu pradedama rodyti šiandien, rugpjūčio (Aug.) 1-mą, Roxy Te
atre, 50th St. ir 7th Ave., New Yorke.

kovotoju už industrinį unijiz- 
mą ir unijų vieningumą.

Pereitą savaitę mirė newar- 
kietis Walter Trumbull, žymus 
darbininkų judėjimo vadas.

Trumbull seniau veikė Eas- 
tone, Pa., vadovavo to miesto 
darbininkų judėjimui. Pasta
raisiais laikais gyveno ir veikė

Antradienis, Rugpj. 1, 1944

kapinėse. Kūnas pašarvotas 
graboriaus J. Garšvos koplyčio
je, 231 Bedford Ave., Brookly
ne, kuris rūpinasi ir laidotuvių 
pareigomis.

Velionė paliko nuliūdime vy-

Gale pereitos savaites mies
tui dar vis trūko 21 nuošim
čio E bonų iki užbaigimo kvo
tos.

ai buvo žinomas ir visa
me krašte, ypatingai tarp Pir-

1 mojo Pasaulinio karo veteranų 
kaipo vadas pirmojo istoriš
kojo bonų maršavimo į Wash-

I ingtoną 1932 motais. To mar- 
| šavimo, kuris privertė lloove- 
; rio administraciją išmokėti ve- 
1 teranams dalį bonų. Trumbull 
1 buvo vienu iš steigėjų ir virši-į šelpimo 
ninku Workers Ex-Service-

I men’s Lygos. Taipgi buvo vie- 
į nu iš ankstybųjų organizatorių

rugpjūčio

Kalėdos Paštininku 
Pokilyje

dovanomis, kad Kalėdos nei 
toli. Kas liečia kariškiams ( RANDAVOJIMAI

Generalis pašto
Frank C. Walker buvo new-| 
vorkiečiu svečiu pereita savai-i 

i te. Jis buvo atvykęs pasikal- j 
i bėti pašto reikalais su New : 
Yorko pašto viršininkais ir va-!

uz menesio, nes į uzjuri 
tiniai kariškiams bus 

viršininkas ; nuo rugsėjo 1-mos.

Prince White, 21 m.,

leista

i Pasirandavoja 4 kambarių, švie- Į 
sus, moderniškai įrengtas apartmcn- i 
tas, su maudynėmis ir karštu van
deniu. Rcnda ?1G. Kreipkitės: 184 \

* Lvnch Si., arti Broadway, Brooklyn/
IN. Y. 178-180)

Mitchell Field. Jis irgi pribuvo dovaujančiais piliečiais, spau-i
pasveikinti motiną. Tik nebu
vo sūnaus Algirdo, kuris šiuo 
tarpu randasi kur nors Paci- 
fiko salose, aktyvėj tarnyboj 
prieš japonus.

Zakarauskienė per daugelį 
trai yra 2065 7th Avė., 200 W. metų brookiyniečiams ypatin- 
135th St. ir 759 St. Nicholas gai žinoma, 
Ave., New Yorke. Distriktas 
vingiuoja nuo 110th St. aukš
tyn iki 
se tarp 
upės iš 
Avė. iš 

25-me, 
remia demokratą 
Buckley. Distrikto 
Tremont Ave. iki miesto lini
jos ir tarp Broadway ir Bronx 
upės.

Brooklyno ginčijamuose dis- 
triktuose darbininkų 
mais kandidatais yra 

13-me darbininkai 
kongresmaną Donald 
Jo kampanijos centras 
6720 20th Avė. Distriktas vin
giuoja tarp Shore Rd., 65th 
St., Fort Hamilton Parkway, 
39th St. iki Ocean Parkway, 
60th St. iki Bay Parkway ir

Polo Grounds, o šonuo- 
Third Avė ir Harlem 

Amsterdamvieno ir 
kito šono.

Bronx, darbininkai
Charles A.

ribos nuo

remia- 
šie:

remia 
O’Toole.

yra

kaipo Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo 
“first lady” arba “hostess.” 
Nors ji kliube nepriklauso (ka
dangi kliubas yra 
draugija), tačiau prie visų 
kliubo parengimų, prie autin- 
gų ir kitų organizacijų pra
mogų, kur kliubiečiai tankiai 
dalyvauja organizuotai, Zaka
rauskienė prideda savo darbš
čią ranką. Ji dirba paruošime 
vaišių, ji pagelbsti Juozui Za
karauskui, kliubo gaspadoriui, 
priėmime svečių. Ir šiaip drau
giškai, tolerantiškai sugyvena 
su visais žmonėmis. Tad ne 
tik tiejie turėję progą pasvei
kinti Oną jos namuose, 166 
Manhattan Avė., bet ir visi 
kiti skaitlingi jos draugai- 
draugės linki d. Onai Zaka
rauskienei daug laimingų me
tų. D-ė.

DIDINGAS JUDIS ATIDENGIA DIDŽIA ŠIRDĮ!!
Istorija, romansas ir reginys!!
200 Niekad-neužmirštamų vaizdų . . .
minia 12,000 vaidintojų ... ir
skamba 87 mylimomis dainomis!

DARRYL F. ZANUCK’S

"WILSON"
(SPALVUOTAS JUDIS)

režisierius
HENRY KING

parašė judžiam
LAMAR TROTTI

A 20th Century-Fox Picture

PASAULINĖ PREMIERA ŠĮ VAKARĄ 8 P. M.
Roxy scenoje ...

FRED WARING ir Jo Pennsylvanians
Muzikaliam Salute su grupe susidarant iš 100.

Į Z*~X XX 7th Avenue
Į \ y Z\ T ir 50th St., New York.

NUOLATINIAI RODYMAI PRASIDEDA RYTOJ
DURYS ATDAROS 9 A. M. Sėdynės nerezervuotos.

dos, ra< 
atstovais.

Paštas Užverstas Darbu
Walker nurodė, kad šiais 

metais numatoma per paštinin
kų rankas pereisiant virš 60 
milionų pundelių kariškiams į 
užjūrius. Prie to prisidės ka
riškių baloto prašymai, balotų 
jiems siuntimai ii1 grąžinimai 
jau nubalsavus. Prie to, paš-

rastas
1 Harleme ant šaligatvio negyvu 
su žaizdomis krūtinėj. Mena
ma, kad jis buvęs suraižytas 
muštynėse.

FOTOGR/IF/ISj
Traukiu paveikslus familijų, ves- |

Svarbus Susirinkimas
Šaukiamas labai svarbus 

Brooklyno lietuviu veikėjų su
sirinkimas. Įvyks šį trečiadie
ni, rugpjūčio 2 d., pradžia 
7:30 vai. vakare. Bus Laisvės 
svetainėje.

Susirinkimo tik vienas tiks
las: pasikalbėti sudarymui pla
taus aparato Brooklyne dėl 

išlaisvintos Lietuvos 
Reikalas labai didelis 
greitas.

norite prisidėti prie

žmonių.
ir labai

Kurie
prakilnaus darbo, dalyvaukite.
Kviečia:

Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komitetas.

REIKALAVIMAI
Reikalinga 3-jų presorių ir vieno 

kriauėiaus pamušalų daryli (Lining 
Bastei*). Kreipkitės pas:

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

EV. 7-2494.
(181)

=A RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN

vien vyrų Į tas yra praradęs 40,000 paty
rusių darbininkų ir juos pava
duojantiems naujiems sunkiau 
tas darbas atlikti. Dėl to pašto 
viršininkas prašė:

Viską, visada siųsti atsar
giai surištą, aiškiai užadresuo- 
tą.

Siųsti anksti, kad išvengti 
suvėlavimų.

Atsikirto Roosevelto 
Kandžioto jams

Turėdamas mintyje guber
natoriaus Dewey išsireiškimą, 
būk dabartinė administracija 
Washingtone esanti sudaryta 
iš “pavargusių, barningų se
nių,” pašto viršininkas sakė, 
jog jis nesijaučia pavargusiu 
ar norinčiu bent prie ko prie
kabių jieškoti, nei nusenusiu. 
“Ir nieko neturiu nei prieš vie
ną,” dadėjo jis pašiepdamas 
“jaunuolio” gubernatoriaus 
bai tuščią argumentą.

Pasipuošta Kalėdiškai
Waldorf-Astoria bankietų

lė buvo išdekoruota kalėdiško- 
mos gražmenimis. Svečiai val
gė kalakutieną su spalgenų so- 
su. Orkestrą grojo kalėdinės 
giesmes. Visa tai buvo primi
nimui, kad jau ■ dabar laikas 
pradėti rūpintis kalėdinėmis

grupių ir
Iš senų 
naujus 
lūs ir

\sudarau .... . 
grikoniškais.
kalni esant
padidinu tokio 

!/ dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi almai iavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191

tuvių, kitokių pavienių 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

. Rei- 
ir

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868
□ 

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

VALANDOS:

sa-

OFICIALIS IDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St.

Akis Ištiria
GYDYTOJAI 

100 nuoš. unija šapo] 
TeJef.: GR. 7-7553

nn-TimiTP. ( 2539 Woodward Avenue DElKVllft. | 602 Hofmann

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
11 0, STANLEY MISIŪNAS

• u x—^ -1 Q A VI NTT NT V A QSAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

Y Iš kitur atvykusius
‘X. T širdingai na

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM 

i svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti j mūsų

// - PARAMOUNT CABARET
U 473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

$3750

GODDtS* 
or ivAt

C O $50.(K)

TAIPGI PUIKUS PASIRINKIMAS DOVANŲ: 
Dirmavonėm A 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.

PASILINKSMINKITE
Central Brooklyne

pas

ANDRIŲ A. PURICKĮ

GERAS ALUS
IR

VALGIAI

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

F. W. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

21
14950

r.

pOU-Y




