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ma, sukėlė suirutę.
žmonės sukurstyti, karui pa

kenkta. Vietoj armiją siųsti 
karo frontan, reikėjo atsiųsti 
Philadelphijon!

KANADIEČIAI SUARDĖ DVI NACIŲ APSIGYNIMO UNIJAS
--------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- -—SI ____________________

Gerai, kad valdžia veda ty
rinėjimą. Kiekvienas to strei
ko prieš negrus promotorius, 
viešas ir slaptas, turėtu būti 
nubaustas aštriausiu būdu.

Sovietai Atvadavo Krustpils, 
Latvijos Geležinkelių Maz

gą; Nukovė 8,000 NaciųLondoniškė lenkų valdžia 
laukė ir troško vieno dalyko. 
Girdi, Raudonoji Armija nusi
kamuos ir pavargs. Ateis Ame-. London, l'Ugp. 9. — Rau- 
rika ir Anglija ir Lenkiją už-;donoji Armija Latvijoj atė- 
ims. Tada ponai sugris ir vai- rnė 
dys Lenkiją!

Suomijos fašistai galvojo: 
Hitleris atsilaikys. Laimės jis, 
laimėsime mes ir priedui gau-j 
sime didįjį Leningradą.

Skaudžiai apsigavo. Gembli-i 
no ir pragemblino.

Mannerheim as

Lenkų Ponai Tik Blofina 
Apie Saviškių Kovą Prieš 

Nacius Varšuvoj

iš vokiečių Krustpils 
miestą, didelį geležinkelių 
mazgą, 70 mylių į pietų ry

žtus nuo Rygos. Mūšyje dėl 
i Krustpils buvo nukauta virš 
2,000 nacių, daug priešų 
suimta ir pagrobta 15 jų 

l kanuolių.
tapo pilnu Biržų srityje, arti Latvi- 

Suomijos bosu. Jis armijos ko- jos, šešios hitlerininkų divi- 
mandierius, jis "prezidentas.” jzijos su daugeliu tankų per 
Savo atsišaukime į Suomijos kelias dienas smarkiai puo--Latvijoj ir artimame Lietu- 
armiją Mannerheimas sako: 
Laikykitės ir muškitės!

Dar jam neužteko. Bet, aiš
ku, Raudonosios Armijos ga
lingas kumštis pamokins ir tą 
diktatorių.

Mannerheimo tipo žmonės 
supranta ir pripažįsta tiktai 
kumščio muziką.

Jiems bando akis atidaryti 
Pasikivi, kuris sėdi Stockhol- 
me ir laukia įsakymo užmegsti 
ryšius su Tarybų vyriausybe. 
Jis sako: “Mes, suomiai, turi
me visuomet tikėtis tvirtos Ru
sijos ir sykį ant visados pa
miršti Rusijos silpnybę 1917 
metais.”

šventa tiesa: 1944 m. nė
ra 1917 metai. Visas svietas 
mato.

• Be galo malonu skaityti laiš
kus iš kolonijų apie pastangas 
suteikti pagelbos išlaisvintos 
Lietuvos žmonėms. Visur bruz
dama. Visur veikiama. Renka 
aukas, renka drapanas, čeve- 
rykus.

Susidomėjimas ir susirūpini
mas didelis.

Dabar puiki proga Lietuvai 
Pagelbos Teikimo Komiteto 
skyriams pasirodyti su dide
liais darbais. Reikia pasiekti 
tūkstančius lietuvių, kurie yra 
apglušyti pro-hitlerinės propa
gandos.

Jie taipgi myli Lietuvą ir 
savo gimines Lietuvoje. Jie no
ri jiems padėti. Ir padės, kai 
supras.

Lietuvos žmonių šelpimo 
darbas yra bepartyviškas. Prie 
jo reikia traukti visus lietu
vius.

Jau čia pat didysis brook- 
ly.niečių piknikas Lietuvos 
žmonių šelpimo naudai. Pikni
kas įvyks šį Šeštadienį.

Žinote pikniko vietą, žinote,

žygius

vos žmonėms paramos.

Phila. Streiku Gal Norėta 
Pakenkt Amerikos Karui
Philadelhijoje federalis 

prisiekdintųjų teismas pra
deda tyrinėti, kad gal per 
sąmokslą pakenkt Amerikos 
karui buvo ten iššauktus va- 
žiuotės streikas baltųjų 
konduktorių - motormanų 
prieš negrus.

lė Sovietų linijas. Viena tik 
dieną jie padarė 40 kontr
atakų. Tuom vokiečiai no
rėjo suparalyžiuot sovietinį 
ofensyvą ir atkirst Raudo
nosios Armijos kariuomenę, 
nužygiavusią pirmyn pro

Atimta iš Vokiečių Panemunėlis, 
Suvainiškis, Radviliškis, Nau- 

sedžiai ir Daug Kitų Vietų
Washington. — Valdinė 

Amerikos Susisiekimu Ko
misija perleido spaudai ši
tokius Maskvos radijo pra
nešimus apie Raudonosios 
Armijos pergales Lietuvo
je:

Į šiaurvakarius nuo Dvin- 
sko sovietiniai kariai per 
ofensyvo veiksmus atėmė 
iš vokiečių daugiau kaip 70 
gyvenamųjų vietų, tarp ku
rių yra geležinkelio stotys 
Panemunėlis ir Suvainiškis 
ir stambūs gyvenamieji 
punktai Ganusiškis, Vilke
liai, Kvietkai ir Gajfinai.

ĮTŪŽĘ MŪŠIAI
Biržų miesto srityje na

ciai pirm keleto dienų pra
dėjo smarkias kontr-atakas 
su dideliu skaičium pėsti
ninkų ir tankų prieš Sovie
tų kariuomenę, puolančią 
vokiečius šioje srityje. So
vietiniai kariai per įnirtu
sias kautynes sėkmingai at- 

I mušė visas priešų kontr-ata- 
| kas, ėmė ofensyviai pult na
cius ir vėl atėmė iš vokiečių 
daugiau kaip 80 gyvenamų
jų vietų, tame skaičiuje 
Spalviškius, Latvelius, Nau- 
sėdžius, Radviliškį, Linkiš- 
kius, Legailius, Smilgius, 
Jodavą (gal Jonavą?) ir kt.

Išskyrus parko saliūną, vi- Per trijų dienų 
sas biznis bus pikniko rengėjų, fronte Raudonoji Armija 
Gėrimai ir valgiai bus rengėjų, padarė priešams sekamų 

Tik saliūne valgiai ir gėri- nuostolių:
mai bus parko savininkų. Išdeginta bei iš veikimo 

žinau, kad brookiymeciai ir išmušta 89 vokiečių tankai 
vėl pasirodys labai gerai. Šis Įr motorinės kanuolės; SU- 
pikmkas suteiks gražios Lietu- naikinta 150 įvairių kitų jų 

I kanuolių ir daugiau kaip

Poniškos
London. — Lenkų kariuo

menės vadai ir politikieriai 
Škotijoj daro viską, kad tik 
suardyt pasitarimus, kurie 
vedami Maskvoj tarp Len
kų Komiteto Tautai Lais
vinti ir premjero St. Miko- 
laičiko, atstovaujančio lon- 
doniškę lenkų valdžią.

Šiaulius ir Jelgavą (Mintau- 
ją)-

Sovietų kariai pirma nu
leido priešams kraują iki 
pabalimo; paskui jie kirto 
galingą smūgį vokiečiams ir 
atėmė iš jų daugiau kaip 80 
miestų, miestelių, geležinke
lio stočių ir kaimų. Vien 
šiame fronte per dieną tapo 
užmušta 6,000 nacių. Taigi 
viso per 24 valandas liko 
nukauta 8,000 hitlerininkų 

vos ruože.
Apie ketvirtis miliono vo

kiečių, apsuptų Latvijoj ir 
Estijoj desperatiškai sten
giasi ištrūkti, bet matoma, 
kad jiem nepavyks.

250 kulkosvaidžių; užmušta 
virš 6,000 vokiečių kareivių 
ir oficierių.

Be to, raudonarmiečiai 
pagrobė 16 nacių tankų, 75 
kanuoles ir 84 kulkosvai
džius ir nelaisvėn paėmė 1,- 
350 vokiečių kareivių ir ofi- 
cieriu. v

Turkai Paleido Du Pro
vokatoriškai įkaitintus 

Sovietinius Piliečius
Ankara. — Turkijos val

džia paleido iš kalėjimo du 
Sovietų piliečius, sovietinio 
konsulato tarnautojus Is
tanbul, George Pavlovą ir 
Leonidą Kornilovą.

Jiedu 1942 metais, pagal 
melagingus kaltinimus, bu
vo nuteisti 16 metų ir 8 mė
nesius kalėti už tai, kad 
kokie tai nežinomi asmenys 
—provokatoriai metė bom
bą, neva taikytą von Pape- 
nui, Vokietijos ambasado
riui Turkijoj. Bomba buvo 
taip paleista, kad von Pa- 
penas išliko sveikas. Bet pa
gal nacių agentų ir turkiš
kų jų sėbrų sąmokslą du 
minimi sovietiniai piliečiai 
buvo nuteisti ir įkalinti.

(Dabar turkų valdžia, su
traukius politinius ir diplo
matinius ryšius su Hitleriu, 
atrado reikalą išlaisvinti 
tuos Sovietų piliečius. Visą 
laiką medžiaginiai ir dali
nai dvasiniai tarnavę Vo
kietijai, turkų valdovai’ tik

Lenkų Valdžios Pagyrai ir Melai prieš Sovietus
Ta lenkų armija jau be

veik ketveri metai stovi 
Škotijoj, ir visą tą laiką ji
nai buvo lizdas intrigų prieš 
Sovietų Sąjungą. Lenkų ka
rininkai, jų kunigai ir atga- 
leiviški politikieriai pristei
gė draugijų, į kurias traukia 
škotus sykiu su lenkais; o

Maskva. — Sovietų valdi
ninkai daugiau negu abejo
ja apie londoniškės lenkų 
valdžios pasakojimus, būk 
jos šalininkai vedą didelius 
mūšius prieš vokiečius Var
šuvoje.

Vyriausias emigracinės 
lenkų valdžios komandierius 
Londone, gen. Kazimieras 
Sosnkovskis stengiasi to
kiomis pasakomis įtikint A- 
meriką ir Angliją, būk jis 
turi Lenkijoj didelių jėgų, 
girdi, veikiančių prieš na
cius.

Maskvoje negauta jokių 
tikrų žinių, kad londoniškės 
lenkų valdžios “slaptieji ko
votojai” Varšavoj kariautų 
prieš vokiečius.

Atsilankęs Maskvon emi
gracinės lenkų valdžios 
premjeras, St. Mikolaičikas 
taip pat neturi jokių žinių iš 
Varšuvos apie tariamąją 
lenkų kovą prieš vokiečius. 
Jisai skelbia, užsieninių 
laikraščių korespondentams

Hitlerininkai Pakorė dar 8-nis 
Karininkus; Žudys ir Daugiau 

Priešingų Naciam Oficierių
London. — Vadinamojo 

“liaudies teismo” sprendi
mu, naciai pakorė aštuonis 
karininkus, kaipo dalyvavu
sius sąmoksle nužudyt Hit
lerį ir įsteigt savo karinę 
valdžią. Pakarti tapo šie:

Feldmaršalas Erwin von 
Witzleben, generolai Erich 
Hoeppner, Helmut Stieff ir 
Paul fon Hase; pulkininkas 
Robertas Bernhardis, kapi
tonas Fr. K. Klausing ir lei
tenantai Albrecht von He- 
gen ir grafas Peter York 
von Wartenburg. Visa jų 
nuosavybė užgrobta nacių

1,000,000 Londoniečių Pasi
šalino nuo Nacių Robotų
Jau daugiau kaip 1,000,- 

000 moterų, vaikų ir kitų 
“nebūtinai reikalingų” žmo
nių iškraustyta iš Londono 
nuo nacių robotų-bombane- 
šių pavojaus.

Londonas pranešė, kad 
Sovietai įsiveržė į vokiečių 
liniją, ginančią Rytų Prū
sus.

tada’ sutraukė ryšius su 
naciais, kai pamatė, jog 
Hitleris tikrių - tikriausiai 
bus sumuštas.) 

šios draugijos tapo pavers
tos gūštomis propagandos 
prieš Sovietus.

Tie ponai susikvietė tal
kon škotų katalikų vysku
pus ir kunigus. Neseniai bu
vo išleistas prieš - sovietinis 
lenkų manifestas, kurį pasi
rašė visi katalikų vyskupai 

tiktai tokius pranešimus, 
kuriuos jo valdžia kasdien 
jam atsiunčia iš Londono a- 
pie tos valdžios šalininkų 
vadinamus mūšius prieš na
cius Varšuvoje.

Londoniškė lenkų vuldžiu 
pirmiau skleidė savo pagy
rus, kaip plačiai jos “ka
riai,” girdi, veikę mūšiuose 
dėl Vilniaus ir Lvovo atva
davimo. Tokiais tuščiais pa
gyrais lenkų ponai Londone 
stengiasi išpūsti, išbūbnyti 
nebuvėles savo jėgas ir įpa
sakoti Anglijai ir Amerikai, 
būk jie daugiausiai pasidar
bavę tiems miestams atimti 
iš vokiečių, o ne Raudonoji 
Armija.

Lenkijos Fronte Sovie
tai 6 Mylias Pirmyn
Maskva, rugp. 9. — Rau

donoji Armija į pietus nuo 
Vislos prasigrūmė dar 6 
mylias pirmyn.

valstybei.
Nusmerktieji prašė, kad 

juos sušaudytų, o ne pakar
tų. Hitlerinis teisėjas atsa
kė: “Jūs, kiauliški šunes, 
norėjote bomba sudraskyti 
vadą (Hitlerį) į kąsnelius, 
o dabar prašote švarios kul
kos. Jūs esate jau perdaug 
dideli nachalai.”

Naciai viso numarino jau 
16 generolų ir kitų oficierių 
už sąmokslą prieš Hitlerį. 
Dabar jie atiduoda mirties 
teismui dar du generolus, 
vieną pulkininką, vieną ma
jorą ir vieną leitenantą.

Rygos Srityje Vokiečiai 
Trimis Šonais Puolami

London, rugp. 9. — Sovie
tų kariuomenė iš trijų pu
sių atakuoja vokiečius, be- 
sigrumdama artyn Rygos, 
Latvijos sostinės ir didžio 
uosto.

Urminis Nacių Tankų Naiki
nimas Sovietų Fronte

Maskva. — Sovietų karo 
jėgos visuose frontuose 
rugp. 7 d. sunaikino bei sun
kiai sužalojo 159 vokiečių 
tankus ir nušovė 46 jų lėk
tuvus.

Škotijoj. Tame manifeste jie 
smerkė ir niekino Sovietus, 
pasakodami, būk Maskva 
“steigianti sovietinę san
tvarką Lenkijoj,” būk So
vietai “mindžioją Lenkijos 
žmonių religiją ir dorą ir 
laužą tarptautinius įstaty
mus.”

Amerikos Kariai Paėmė Le 
Mans Didmiestį Francijoj;

Kanadiečiai Šluoja Nacius
London, rugp. 9. — Pra

nešama, kad Jungtinių Val
stijų kariuomenė atėmė iš 
vokiečių Le Mans, stambų 
miestą, penkių geležinkelių 
mazgą ir 14 plentų stebulę, 
112 mylių į pietų vakarus 
nuo Paryžiaus.

Kanadiečiai ir anglai su
laužė jau antrą vokiečių gy
nimosi liniją; išmušė vokie
čius iš keturių miestelių ir 
užėmė pozicijas už 23 mylių 
į pietus nuo Caen, rytinia
me Franci jos fronto gale. 
Per dieną kanadiečiai kai 
kur nužygiavo iki 10 mylių 
pirmyn ir pasiekė punktus 
110 mylių nuo Paryžiaus.

Amerikiečiai įsiveržė į St. 
Malo uostamiestį,šiaur. Bri

Lietuvos - Latvijos Frontan 
Permesta dar 16 Nacių Divizi

jų-Brigadų iš Kitų Kraštų
Maskva. — Hitlerinė ko

manda paskutinėmis savai
tėmis permetė dar keliolika 
savo armijos divizijų fron
tan prieš Sovietus, kad kaip 
nors galėtų sulaikyt Raudo
nąją Armiją. Yra patikrin
ta, jog nuo liepos 15 iki 
rugp. 3 d. buvo atsiųsta šios

Lenkų Pasitarimuose 
Maskvoj Dalyvauja 
Ir Sovietų Atstovai

London, rug. 9. — Jau da
lyvauja ir Sovietų vyriau
sybės atstovai pasitarimuo
se tarp londoniškės lenkų 
valdžios premjero Mikolai- 
čiko ir Lenkų Komiteto 
Tautai Laisvinti. Pokalbiai 
eina Maskvoje.

Gandai Apie Himmlerio 
Nužudymą

London. — Francijoj pa
imtas nelaisvėn, vienas vo
kiečių žvalgybos oficierius 
sakė, kad per naują sąmok
slą Vokietijoj tapęs užmuš
tas Heinrich Himmler, na
cių slaptosios policijos gal
va ir naminės kariuomenes 
vyriausias komandierius; 
o Hermann Goering, deši
nioji Hitlerio ranka, buvęs 
sužeistas.

Kiti suimti naciai taip 
pat girdėję šią istoriją. Bet 
trūksta patvirtinimų tiem 
gandam.

Kampanijai prieš Sovie
tus lenkų karininkai ir kiti 
vadai pasikvietė ir tulus so- 
cialistuojančius Darbo Par
tijos vadus.

Tie lenkiški ponai ir jų 
talkininkai kasdien pribru- 
ka į visus Anglijos laikraš
čius pagyrų pasakų, kaip, 

ttany pussalio pakrantėj, ir 
puola nacius gatvėse. Kiti 
Amerikos kariai atėmė iš 
nacių pozicijas už 5 mylių 
nuo Lorient uosto, pieti
niai - vakariniame Brittany 
pajūryje. Jie taip pat pasie
kė Loire upę, kurios žiotyse 
yra St. Nazaire uostas.

Amerikiečiai iš Oro Nulei
džiami į Nacių Užnugarę
Berlyno radijas sakė, kad 

amerikiečiai iš lėktuvų nu- 
leidinėja karius užnugarėn 
vokiečiams ties St. Nazaire 
uostu, Brittany pussalyj.

Danijoj užmuštas nacių 
žandarų galva Mendt.

nacių divizijos į mūšius 
prieš raudonarmiečius:

73-čia vokiečių pėstininkų 
divizija ir 18-ta tankų divi
zija iš Vengrijos. .

Hermanno Goeringo tan
kų divizija iš Italijos.

Pirmoji kalnų šaulių di
vizija iš Jugoslavijos.

196-ta vokiečių pėstininkų 
divizija iš Norvegijos.

542-ra pėstininkų ir 
174 - ta atsarginių divizi
jos, 1,133-čia ir 1,134-ta pė
stininkų brigados, iš vaka
rinės Lenkijos.

3-čia ir 544-ta pėstininkų 
divizijos, 14-ta S. S. smogi
kų divizija, 18-ta artilerijos 
divizija, Rytinės Prūsijos 
divizija ir 761-ma pėstinin
kų brigada iš Vokietijos.

Vien per paskutines pus
trečios savaitės hitlerinin
kai permetė šešiolika savo 
kariuomenės divizijų ir bri
gadų, daugiausia, į Lietu
vos - Latvijos frontą prieš 
Sovietus. Oficialis Sovietų 
pranešimas sako, kad ir šios 
nacių divizijos bus sunai
kintos.

Pasprukę 100 Naciu Subma- 
rinu iš Brittany Uostų

Francija, rugp. 9. — Ma
noma, kad ištrūko apie 100 
vokiečių submarinų, stovė
jusių Brest, Lorient ir St. 
Nazaire uostuose, Brittany 
pussalyje. Iš tų uostų jie 
puldavo anglų-amerikiečių 
laivus.

girdi, “slaptoji jų armija” 
Lenkijoj smarkiai veikia ir, 
esą, padeda Sovietų kariuo
menei atiminėti svarbius 
miestus iš vokiečių. Jie su- 
žiniai blofina, būk toms len
kų jėgoms vadovaująs jų 
“generolas Bor.”

(Tąsa 5-me pusi.)
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Ankaros į Istanbulį (Konstantinopolį). 
Tuomet, kai Papeno štabo nariai, gešta- 
pininkai ir kitoki galvažudžiai, traukinyj 
gėrė brangius gėrimus ir ėdė kaviarą, tai 
jis tyliai sėdėjo ir galvojo. Tuomet, kai 
šitie prisilakę kietai miegojo, tai Pape
nas, atsisukęs radijo priimtuvą, klausė 
žinių, kaip Raudonoji Armija triuškina 
vokiečius prie Rytų Prūsijos, iš kur pats 
Papenas paeina.

Jeigu von Papenas, grįžęs į Berlyną, 
bus nugalabintas, neverks jo nei vienas 
padorus žmogus. Nes Papenas, Riben
tropas, Goeringas, Goebbelsas, Hitleris ir 
Himmleris yra tos pačios veislės galva- 
riezai, kuriems perbrangi mūsų žemė, 
kad ant jos jie vaikščiotų.

PASTABOS ATEIVIAI AMERIKOS CIVILIAME KARE

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

Act of March 3, 1879.

Konferencija Nukelta
New Yorko Herald - Tribune kores

pondentas Washingtone praneša savo 
laikraščiui, kad tarptautinė konferenci
ja, kuri buvo manyta prasidėsianti rug
pjūčio 14 d. Washingtone, tapo nukelta 
savaitei laiko. Nukėlimo priežastis yra 
ta, kad Tarybų Sąjungos vyriausybė 
pranešė, kad jos atstovai nebus iki rug
pjūčio 14 dienai konferencijai pasirengę. 
Gavę tokį iš Maskvos pranešimą, Ameri
kos valstybės departmento vyrai konfe
renciją nukėlė iki rugpjūčio 21 d.

Ši konferencija, kaip jau seniau buvo 
rašyta, turės didelės reikšmės — ji svar
stys pasaulinės saugumo organizacijos 
įkūrimo reikalą. Tai bus bene konkreti
zavimas kai kurių tarimų, padarytų Ma- 
svos ir Teherano konferencijose.

Pirmiausiai, menama, tarsis Jungti
nių Valstijų, Didžiosios Britanijos ir Ta
rybų Sąjungos atstovai. Kai jie susitars, 
tuomet Tarybų Sąjungos atstovai iš kon
ferencijos oficialiai pasitrauks; tuomet 
pradės tartis J. V., Didžiosios Britanijos 
ir Chinijos atstovai. Tarybų Sąjungos at
stovai, sakoma, neis į bendrą konferen
ciją, kurioje dalyvauja Chinijos atsto
vai, kadangi tai bus konferencija trijų 
valstybių, kurios kariauja prieš Japoni
ją, prieš kurią Tarybų Sąjunga nėra ka
re.

Yra spėjimų, jog šitoje konferencijoje 
Tarybą Sąjungą reprezentuos Maksimas 
Litvinovas, Tarybų Sąjungos užsienio 
komisaro Molotovo padėjėjas ir buvęs 
ambasadorius Jungtinėse Valstijose.

Jau tik pagal tai galima spręsti, kokia 
svarbi bus ši konferencija.

Atmuša Nepagrįstus Melus
CIO Politinės Akcijos Komitetas, va

dovaujamas Sidney Hillmano, aną dieną 
laikė savo posėdį New Yorke ir priėmė 
atitinkamą rezoliuciją melams atmušti. 
Rezoliucijoje parodoma, kaip tūli reakci
ninkai siekiasi diskredituoti Politinės 
Akcijos Komitetą, primetant jam pasi
nio jimą užkariauti demokratų partiją ir 
Jungt. Valstijų kongresą.

PAK aiškiai ir atvirai pabrėžia, kad 
jokios priešų insinuacijos neturi nei ma
žiausio pagrindo, nes Politinės Akcijos 
Komitetui šiandien rūpi vyriausiai tik 
vienas dalykas — prezidento Roosevelto 
išrinkimas ir rėmimas karinių krašto pa
stangų.

Tas, ko siekiasi šis Komitetas, juk yra 
brangu kiekvienam padoriam Amerikos 
piliečiui. O jeigu atsiranda tokių tipų, 
ypačiai iš republikonų stovyklos, tai tik 
parodo, kaip jie beprincipiškai nori su
kompromituoti prez. Roosevelto rėmėjus 
ir patys pasigrobti valdžią į savo ran
kas.

Tenka pastebėti, kad šis nuolatinis 
ant Politinės Akcijos Komiteto užsipul
dinėjimas bus tęsiamas, nes tokiomis 
priemonėmis republikonų šulai mano nu
traukti nuo Roosevelto - Trumano balsų 
gub. Dewey pusėn.

Kiekvieno padoraus piliečio pareiga 
remti CIO Politinės Akcijos Komiteto 
veiklą, remti prez. Rooseveltą, remti ka
rines krašto pastangas, remti kiekvieną 
vyriausybės žygį, kuris neša žmonių ma
sėms naudos.

LAIC.
“Lietuvių Amerikoje In

formacijų Centras” tai į- 
staiga neblogai įrengta, ne
paprastoj vietoj, ir ten dy
kaduoniauja “traicė”: tai 
Pakštas, Jurgėla ir Grinius. 
Kalbama, kad tokios įstai
gos per metus išlaikymas I 
atsieitų apie $25,000, tai į 
galinga suma pinigų, kuri iš I 
lietuvių vienaip ar kitaip! 
bus iškaulyta. Tai “melo 
lizdas”, kurs renka senus 
popiergalius ir duoda dar 
kartą perskaityt žmonėms; 
renka melus, kuriais maiti
na sveikus lietuvių protus. 
Karas eina visu įtempimu, 
žūsta tūkstančiai kovūnų 
karo lauke, o čia sėdi 
“trys raumeningi vyrai,” 
kurie nei pirštu nepriside
da karui laimėti!

keliui į Naciją, Sovietų ko- 
vūnai išvaduoja iš budeliš
kų nacių rankų, taigi P. Ba
jorui kinkos dreba, ir jis, a- 
not R. Mizaros, kiekvieną 
rytą žiūri po lova, ar nėra 
“Baubo”?

Gyventi, Ar Žūti?
Žinių agentūros ONA korespondentas, 

Pat Frank, vaizdžiai aprašo, kaip vokie
čių ambasadorius Turkijoje, Franz von 
Papen, apleido Ankarą, Turkijos sostinę, 
po to, kai ši šalis nutraukė diplomatinius 
ir ekonominius ryšius su Vokietija.

Von Papen, — suktas, šnipiškas Vo
kietijos diplomatas. Jis ne tik yra dip
lomatas, bet ir buvęs Vokietijos kancle
ris, politikierius, padėjęs Hitleriui įsi
galėti Vokietijoje. Von Papen yra kleri
kalas — jis yra junkeris, turįs su dauge
liu žymių asmenybių artimus ryšius Vo
kietijoje.

O vis tik von Papen, rašo Mr. Frank, 
grįždamas namon, nežino, ar jis ilgai gy
vens. Vienam diplomatui jis pasakė: “Aš 
žinau, kad grįždamas Berlynan, rizikuo
ju savo gyvybe.’’

Tūli jo kolegos diplomatai pataria Pa- 
penui negrįžti Vokietijon. Bet jis ten pa
likęs savo šeimą, prie kurios esąs prisi
rišęs. Jei jis negrįžtų, tai reikštų galą 
jo žmonai ir vaikams, o jei grįš, gal dar 
ir išsisuks, o jei ne — gali žūti visa jo 
šeima ir jis pats.

1934 metais, kai Hitleris žiauriai gala- 
bino savo sėbrus, vos nenukovė ir von 
Papeno, — pastarojo sekretorius buvo 
patiestas ant lentos, o jis kažin kokiu 
tai stebuklu išliko gyvas.

Visa eilė von Papeno draugų, klerika
lų ir karininkų, junkerių šiandien yra 
sušaudyti. Kiti Vokietijos kalėjimuose. 
Dabar važiuoja namon pats Papen ir 
nežino, ką jam likimas patieks! Daugelis 
stebėtojų mano, kad jis gali būti impli
kuotas į kokias nors pinkles ir iš jų jis 
jau nebepabėgs. Iki šiol von Papenas bu
vo Hitleriui naudingas, nes jis, būda
mas ambasadoriumi Turkijoje, Hitleriui 
šnipinėjo ir darė visokius sąmokslus 
prieš Tarybų Sąjungą ir kitas Jungt. 
Tautas. Bet kai Turkija nutraukė su Vo
kietija diplomatinius ryšius, Papeno tar
nyba Hitleriui pasidarė nereikalinga.

Mr. Frank važiavo viename traukinyj 
su Papenu ir jo štabu — traukinyj iš

700,000 Negrų Amerikos
Kariuomenėje

Vienintelis negras generolas Jungt. 
Valstijų kariuomenėje, brigadier general 
Oliver Davis, pareiškė spaudos kores
pondentams Francijoje, kad šiuo metu 
Jungt. Valstijų kariuomenėje yra apie 
700,000 negrų. Tame skaičiuje negrų ka
rininkų (oficierių) yra 5,000, bet gen. 
Davis mano, jog netoli toji diena, kai 
negrų karininkų skaičius pakils iki 10,- 
000.

700,000 negrų kareivių! Tai didelė ar
mija. Kiekvienas tų kareivių pasirįžęs 
kariauti su priešu, A ginti mūsų kraštą, 
ginti demokratiją.

Bet kai tie negrai kariauja už mūsų 
visų reikalus, tai namieje jų giminės, jų 
broliai ir tėvai, yra segreguojami, prieš 
juos yra vedama tam tikrų elementų, bal
tųjų šovinistų, žiauri, šlykšti kova.

Nekalbėkime apie pietines valstijas— 
paimkime Philadelphijos miestą. Štai 
čia buvo iškeltas didelis skandalas dėl to, 
kad pusė tuzino negrų darbininkų, dir
bančių Philadelphijos miesto tranšporta- 
cijoj, buvo pradėti mokint motormanais. 
Net 6,000 transportacijos darbininkų tam 
tikriems gaivalams pavyko suklaidinti ir 
išvesti į “streiką” tik dėl to, kad keletui 
negrų duodamas biskelį geresnis darbas, 
tarnyba!

Kažin ką tie 700,000 negrų kareivių, 
sužinoję apie Philadelphijoje skandališką 
fašistinių elementų elgseną prieš juos, 
pagalvojo?!

’ Jie, be abejo, pagalvojo taip: mes mu- 
šamės, kovojame už demokratiją ir lais
vę, o kai patys grįšime iš karo, tai tūli 
elementai, baltieji šovinistai, nenorės pri
leisti mus prie darbo, bet bandys pasta
tyti į bedarbių eiles, į skurdą, į vargą. '

Kiekvienas protaująs žmogus privalo 
gerai dėl to pagalvoti ir visomis išgalė
mis kovoti prieš tuos, kurie tamsina 
mūsų padangę, siekdamiesi kelti rasi
nes riaušes, rasinę neapykantą!

GERAI PASAKYTA
Matyt, kad ir iš jų pačių 

ne visi tiki tokiam “tingi
niavimui.” Juozas Tysliava 
“Vienybėj” liepos 28 d. pa
brėžia šitai “traicei”: “Tik 
tu, visuomene, duok mums 
pinigų, o mes žinosime, ką 
su jais daryti.”

Taip, Jurgėla, Grinius, 
Pakštas nežino, kad nute- 
riotoj Lietuvoj žmonės al
kani, be drabužių ir suvar
gę, bet jie, kaip Tysliava 
sako, žino, ką su pinigais 
daryti, — sočiai pavalgyt, 
patinginiaut, ir šiltai - gra
žiai pasirėdyt. Tysliava ant 
galo pasako:”O vis dėlto jie 
klysta manydami, kad nieks 
neturi teisės jų kritikuoti.” 
Ačiū, Juozai, kad tą kaukę 
nuo “traicės” nuėmei, bet 
būk geras, Juozai, išvilk 
juos iš avinėlių kailiniukų ir 
parodyk lietuviams, kad tai 
yra vylingi vilkai!

“BROLYBĖS IR 
TEISYBĖS DVASIA”

Tokią dainą dainuoja Tė
vynės redaktorius P. Bajo
ras. Geras draugas man į- 
teikė Tėvynę ir parodė, kur 
Bajoras taip dainuoja, kad 
SLA įvykusiame seime žy
dėjo “Brolybės ir Teisybės 
Dvasia”, bet karys J. V. 
Valickas, tuojau po SLA 
seimo “Amerikos Lietuvy” 
rašo, kad, “Seime atsidavė 
diktatoriškos smarvės, ir 
tokie seime nuotykiai nesu
darė visiems jo dalyviams 
gero ir gilaus įspūdžio.” 
(žiūr. Am. Liet., liepos 22 
d.). Diktatoriška smarvė ir 
buvo bei esama Bajoro min
ty “Brolybės ir Teisybės 
Dvasia.”

NUODIJA
NARIŲ PROTĄ

Kaip žinoma, Tėvynė yra 
skiriama organizacijos ge
rovei ir naudai, kad į poli
tiškus dalykus nesikištų, 
taip tik iš principo turbūt 
yra; negana, kad Grigaitis 
užima “Naujienų” špaltas, 
Vaidyla “Sandaros” nudiji- 
mui proto žmonių, bet jie 
pasistatė paklusnų tarną 
Bajorą ir jam pavedė Tė
vynę, kad per ją nuodintų 
protą SLA narių. “Poor de
vil” tas Bajorėlis, ne kažin 
kiek protelio pats turėda
mas ir dar kitus nuodija ne
sąmonėmis, dergdamas dar
bininkiško nusistatymo lie
tuvius, kurie demokratijai 
ir marškinius atiduoda. Tai 
nepadoru, neinteligentiška, 
tai piemeniška!

GAL “BAUBAS” 
PO LOVA?

Persigandęs sovietinias 
laimėjimais, kad tūkstan
čius kaimų ir miestų Sovie
tai išvaduoja kasdien iš po 
nacių, kad tūkstančius Lie
tuvos žmonių grūdamų pa

VERČIASI
Iš KAILIO

Paskutiniu laiku kai So
vietų galingos armijos šluo
ja nacius iš Lietuvos, tai 
teko pastebėt, kad čia Ame
rikoje lietuviai, kurie buvo 
visą laiką priešais Sovietų 
Sąjungos, dabar keičia tak
tiką ir savo kailį, o tai yra 
“Amerikos Lietuvio” bend
radarbis Klausutis, tik ka
žin, ar jis tą daro nuošir
džiai, ar su drebančiomis 
kinkomis? Linkėtina, kad 
jis tą darytų nuoširdžiai ir 
jį pasektų kiti, o ypač Gri
gaitis su savo štabu, bet 
anksčiau ar vėliau, jeigu Gri
gaitis norės su faktais skai
tytis, tai turės pasekti p. 
Klausutį! Tas pats.

Tai reakcionierius senato
rius Ellison D. Smith iš S. 
Carolina. Jis prakišo demo
kratų partijos nominacijas 
ir turės netekti tos aukštos 
vietos. Organizuoti darbi
ninkai jo neapkentė ir susi
organizavo ji išmesti iš se
natoriaus vietos. Jiems tas 
žygis puikiai pavyko.

Dabartinio karo nelaimių 
surašai visam pasauliui pa
rodo, kokios tautos sudaro 
mūsų kovojančius pulkus.

Civilio Karo surašai buvo 
taipgi įdomūs. Juose įrašyta 
vardai daugelio vyrų sveti
mos kilmės, kurie aukavo 
gyvastį užlaikyti tautos vie
nybę.

Apvaikščiodami Dekora
cijos Dieną, gerbdami tuos 
patriotus, kurie dėvėjo mė
lynas ir pilkas uniformas, 
atsiminkite, kad daugelis, 
kurie kovojo Gettysburgh, 
Chickamauga, Bull Run, ir 
kituose kruvinos kovos lau
kuose buvo vyrai, kurie dėl 
politinių ar tikybos prieža
sčių apleido savo namus su 
savo šeimomis atvykti čion, 
kur galėjo gėrėtis naudomis 
ir privilegijomis jaunos de
mokratijos. Kada jų šalis 
reikalavo pagelbos, jie drą
siai atsiliepė į prezidento 
Lincolno prašymą dėl sava
noriu.

Daug imigrantų kovojo 
Civiliame Kare. 1939 m. 
prez. Rooseveltas parašė 
laišką apie garsų vengrą 
Major General Julius H. 
Stahel Szamvald, kuris at
sižymėjo Piedmont kovoje, 
Virginijoj. Jis buvo apdova
notas Suv. Valstijų aukš
čiausiu medaliu “Congres
sional Medal of Honor”. Jis 
vedė pulką, kuris sulaikė 
konfederatų kareivius nuo 
Washingtono, ir taip išsau
gojo tautos sostinę. Sako
ma, kad tas generolas buvo 
geras draugas prez. Lincol
no, ir yra faktas, kad kada 
Lincolnas išvyko į Gettys- 
burgą duoti jo svarbią kal
bą, Generolas Stahel-Szam- 
vald buvo vadas Garbės 
Sargų.

Kitas vengras, pagarsėjęs 
Civiliame Kare, buvo pulki
ninkas Gezą Mihaltozy, ku
ris suorganizavo kompani
ją čekų, vengrų ir vokiečių,

DARBININKU SVEIKATA
Rašo Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

MAISTO DĖSNIAI KRAU
JUI GAMINTI

Kraujas — gyvybės nešė
jas. Raudonieji kraujo skri
tulėliai (eritrocitai — ery
throcytes — raudonkūniai, 
raudonieji k r a ujakūniai) 
priduoda kraujui raudoną 
spalvą. Ir to raudonumo 
laipsnis arba skaistumas 
priklauso cheminių pakaitų 
laipsnio.

Per visą žmogaus gyveni
mą eina nuolatinis raudon- 
kūnių trupėjimas. Ir tuo pa
tim laiku eina naujų rau
donųjų skritulėlių gamini
mas. Senosios, nusidėvėję 
raudonosios kraujo celės 
prasišalina iš kraujo apyta
kos: jos susidaro į blužnį, 
ir blužnis savo cheminiais 
syvais ištarpina ir permala 
kraujo trupinėlius. Ir vie
toj jų į kraujo apytaką su
eina jaunutės kraujo celės 
(narveliai, kūneliai).

Šitas naujas raudonąsias 
kraujo celes gamina raudo
nosios kaulų smagenos (red 
bone marrow). Tokias sma- 
genas turi savo viduj trum
pieji kaulai, ypač krūtin
kaulis (sternum). Raudono
sios kaulų smagenos, lyg ko
kia tyrė (arba drebuliai) 
pilna prisagstyta mažyčių 
e n d o telinių r (endothelial) 
narvelių. Va šitos narvelės 
ir virsta laipsniškai raudo: 
nais kraujakūniais.

Šitokiam smageninių nar
velių persikeitimui į rau- 
donkūnius būtinai reikia 
tam tikro akstintojo arba 
reguliuotojo, kurs nuolat 
nustato ir palaiko vienodą!

kraujo tirštumą. Tą kont
roliuojantį veiksnį daro 
skilvio plėvės. Skilvio plėvės 
išsunkia tą sunkelę ir ji pa
skui susidaro į kepenis at
sargai (“zopostui”). Tai yra 
taip vadinamas vidujinis 
veiksnys (intrinsic factor).

Fiziologiniai tyrinėjimai 
parodė, kad Čia reikalingas 
dar ir išorinis veiksnys (ex
trinsic factor).Išorinio arba 
išlaukinio veiksnio reikia 
gauti su tam tikrais val
giais, kad tas veiksnys pa
ragintų vėdaro pamušalus 
išsunkti kraujau vidujinį 
veiksnį.

Įdomu, kokie gi valgiai 
turi to išorinio veiksnio. Jo 
turi kiaušiniai, liesa jautie
na, kviečio daigai, ryžių sė
lenos, pomidorai, džiovintos 
mielės. Šitokio maisto rei
kia valgyt kiekvienam, o y- 
pač mažakraujams, kieno 
kraujui mažoka raudonųjų 
kūnelių.

Kaip matot, painoko čia 
esama susikalbėjimo. Žmo
gaus organizmas yra maši
nerija painiausia iš pai
niausių.

Kalbėdami apie kraują, 
apie mažakraujingumą, vis 
atsiminkime, kad svarbiau
sias raudonkūnių darbas y- 
ra “vėdint” visus kūno au
dinius, visus jų narvelius. 
Raudonkūniai turi savo vi
duje hemoglobiną. Kraujui 
bevaikštant po kraujagys
lių takus, takelius, tolydžio 
eina dujų apsimainymas. Iš 
įkvėpuojamojo oro, per 
plaučių orinių pūslikių plė
veles susigeria į kraują de-

(Tąsa 3-me pusi.)

kurie specialiu prezidento 
leidimu buvo vadinti “Lin
coln’s riflemen.” Pulkinin
kas Mihaltozy buvo sužeis
tas Tennessee kovos laukuo
se ir Chattonooga, kur jis 
mirė, šiandien stovi “Fort 
Mihaltozy” jo atminčiai.

Imigrantų patriotizmas 
Civiliame Kare buvo puikus 
dalykas. Pirma -oficialiai 
užrekorduota mirtis buvo 
jauno lenko, aštuoniolikos 
metu Thaddeus Starwinski 
iš Charleston, South Caro
lina, kuris netikėtai žuvo, 
kada konfederatai ruošėsi 
atakuoti Fort Sumter sau
sio mėnesį, 1861 m.

Surašė vyrų ir karininkų, 
kurie mirė Civiliame Karo, 
randame vardus kaip And
rew Gula, Conrad Huba, 
Ambrose Balamut ir kitų i- 
migrantų.

Mažai žinome apie rusus 
Amerikoj prieš 1870. Bet 
matome vieną vardą — 
John Basil Turchin, pulki
ninko, ir paskiau brigadier 
general, savanorio iš Illi
nois. 1864 m. jis apleido ar
miją ir grįžo į Illinois.

Valstijos sostinėj, Wis- 
consine, stovi bronzo stovy- 
la pulk. Hans Christian 
Heg, knmandierius penkio
liktojo Winsconsin Regi- 
mento, kuris žuvo Chicka
mauga, ir kurį gerbia nor
vegai - amerikiečiai, dėl jo 
kontribucijos užlaikyti uni
ja.

Kaip šiandie moterys, taip 
ir norvegų kilmės moterys 
per Civilį Karą, atliko vyrų 
darbus, vyrams išvykus ka
ram

Kada Civilis Karas prasi
dėjo, federalis laivynas bu
vo visiškai netinkamas. Ir 
daug vyrų jėgos laivyno 
pulkams pristatė švedų lai
vai ir švedai, kurie tuom 
metu čion gyveno. Tarpe 
geriausia žinomų vardų yra 
admirolo Dahlgren ir kapi
tono John Ericsson. Dahl
gren padėjo Shermanui pa
imti Savannah, jis įdomavo- 
si visokiais ginklais.

1861 m., kada laivyno va
dai matė, kad reikia saugo
ti uostus nuo konfederatų, 
Ericsson, prez. Lincolno pa
raginimu, gavo įsakymą pa
statyti šarvuotą laivą “The 
Monitor”. Laivas buvo už
baigtas į 100 dienų. Tuoj 
buvo išbandytas. 1862 m. 
konfederatų “Merrimac” į- 
plaukė į Hampton Roads ir 
sužalojo 2 federalius laivus. 
Ruošėsi kitą sunaikinti, ka
da “Monitor” pasirodė. Ir 
garsiame sekmadienio ryte 
kovo mėm, 1862 m., įvyko 
baisi kova ir “Monitor” lai
mėjo.

Visi Amerikos mokyklos 
vaikai apsipažinę su šia 
garsia vandenyno kova.

Daniel Harris yra vienin
telis veteranas Civilio Karo 
New Yorko mieste. Jis at
vyko čion iš Anglijos būda- 
damas dviejų metų amžiaus, 
ir 1863 m. vos tik 17 metų, 
įstojo į Unijos armiją. Buvo 
vienas iš 8,000 žydų, kurie 
įsirašė ir trumpam laikui 
jis tarnavo “Old Ironsides” 
arba SS Constitution. Jis 
irgi tarnavo Saratoga ir 
paskiau buvo vienas iš jū
reivių, kurie savanoriai 
stojo prie armijos kareivių 
pastiprinti ir paimti Sava
nnah, Georgia. Šiandien jis 
garbės prezidentas Žydų 
Karo veteranų.

Beveik visos imigrantų 
grupės prisidėjo prie Civi
lio Karo, lygiai kaip šian
dien kovoja Dėdei Šamui ir 
prisideda prie šios šalies 
karo pastangų.

FLIS,
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B UŽ LIETUVOS LAISVĘ®
IŠ KOVOS LAUKO

E. Mieželaitis.
“ALEKSANDRO NEVSKIO” ORDENO KAVALIERIUS

Buvo puiki, šilta saulėta!kovą bebaimius karius. Vie- 
vasaros diena. Visą naktį'nas labiausiai pasižymėju- 
buvęs vokiečių pusėje įtar- siu tą dieną karininkų buvo 
tinas bruzdesys į rytą dar: leitenantas Ręstas.
labiau sustiprėjo. Mūsų! Leitenanto Ręsto padali- 
kariai, gerai pasiruošę, nys su maža grupe kulko- 
kasdien laukė vokiečių puo- svaidininkų užėmė pozici- 
limo. Jie laukė puolimo ir'jas vieno miškelio pakrašty- 
šį bundantį puikų vasaros je. Po baisiausia bombų ir 
rytą. Bet šiandien jis pa- artilerijos sviedinių kruša 
galiau prasidėjo. Dar švin-* mūsų kariai įtemptai laukė 
tant, žemę ir orą sudrebino priešo pėstininkų puolimo, 
artilerijos pabūklų griaus- Iš rikiuotės išėjo kulkosvai- 
tinis, o nutilus artilerijai, dininkų grupės vadas, į ku- 
padangėje pasirodė apie rį pataikė sviedinio skeval- 
15L vokiečių lėktuvų debe- dra. Iš kairiosios miškelio 
sys. Priešo eskadrilės viena pusės, nutilus bombardavi- 
po kitos tuojau pradėjo mė- mui, pradėjo kristi minos, 
tyti bombas. Tai buvo bai- Greitai pasirodė vokiečių 
sus momentas. Atrodė, kad automatininkai. Pralaužę 
dar valandėlę, ir žemė susi- kairįjį sparną, jie apėjo 
maišys su dangumi, bom- miškelį iš kairės pusės. Be
bos sumals viską. Vokiečiai šinysis, kaimyninis spar- 
tikėjosi, kad mūsų kariai nas, irgi gavęs stiprų smū- 
neišlaikys tokios pragariš- gį, pradėjo persitvarkymą, 
kos ugnies ir trauksis. Ge- Ręstas labai greit susio- 
ležinės valios ir patvarumo rientavo padėtyje. Jo pada- 
žmonės atlaikė visus vokie- linys gynimosi sistemos gi- 
čių bandymus sulaužyti luma. Jeigu vokiečiai pra
mušti gynybos liniją. Mūsų laužtų kulkosvaidininkų gy- 
jaunieji karininkai ir ser- nybos liniją, susidarytų la- 
žantai tą kritišką dieną pa- bai didelis pavojus visiems 
rodė narsumo ir sugebėji- už jų stovintiems padali
nio pavyzdžius, puikiai or-'niams.
ganizuodami mūsų gynimą- O tuo metu į priešakines 
si ir vesdami paskui save j tranšėjas, pridengusias Re-

KAIP BUVO IŠLAISVINTI ŠIAULIAI
Pagelba visos eilės galin-į 

gų smūgių Raudonoji Ar-! 
mija prakirto vokiečių ap-: 
sigynimo liniją. Žygis buvo, 
toks smarkus .ir Šiauliai 
buvo pasiekti taip greitai, 
jog nedavė progos vokiečių 
atskirtiems būriams pabėg-J 
ti. Tokios grupės atsidūrė j 
už Sovietų armijos nugaros 
Lietuvos miškuose ir pas-: 
kui tapo suimtos arba su-! 
naikintos. •

Vokiečiai smarkiai kovo
jo už Šiaulius. Per kelias 
dienas prieš Šiaulių išlais
vinimą, jie pravedė daug 
aštrių kontr-atakų, dėdami 
didžiausias pastangas išlai
kyti savo rankose šį be galo 
svarbų junginį susisiekimų 
tarpe Pabaltijo kraštų ir 
rytų Prūsijos. Bet tos 
kontr-atakos nedavė jiems 
pasekmių, labai daug vo
kiečiams kaštavo ir nesulai
kė Sovietų ofensyvo.

Štai keletas pavyzdžių, 
kaip ta kova vystėsi. Sargų 
kapitono Osipovo kovūnai 
sugrūdo vokiečius į mišką. 
Staiga žvalgai pastebėjo, 
kad prisiartina 30 vokiškų 
panzerių. Bet ten nebuvo 
Sovietų anti-tankinių ka- 
nuolių priešo tankus pasi
tikti. Pasiėmęs į abi rankas 
po granatą seržantas Čum- 
kovas pašliaužė į priekį pa
sitikti vokiečių tankus. Jis 
susirado pasislėpimui vietą 
už drūto pušies kelmo ir 
kuomet pirmutinis tankas 
pasirodė, jis paleido bombą 
į tanko ratus. Kuomet dū
mai išsisklaidė, seržantas 
pamatė, kad vokiečiai išli
pę iš tanko bando ji patai
syti. Tuomet Čumkovas nu
šovė karininką, o likusieji 
vokiečiai išlakstė.

Hitlerininkai norėjo pra
simušti ir užduoti Sovietų 
armijai smūgį jos sparne. 
Bet Sovietų artilerija savo 
ugnimi pastojo priešui ke
lią ir atmušė jo atakas.

Vokiečiai gavo padrūti- 
nimų. Mūsų žvalgai paste
bėjo, kad jie pertvarko sa

vo jėgas, permesdami jas iš 
vieno sektoriaus į kitą. Bet 
vokiečiai buvo nervuoti ir 
nežinojo, iš kur jiems bus 
kertamas sekamas smūgis. 
Fašistų komanda panaudo
jo visas jėgas ir buvo pasi
rengus ilgai atlaikyti savo 
rankose visus priėjimus 
prie Šiaulių. Kai kuriose 
vietose Sovietų spėkos bu
vo priverstos atlaikyti nuo 
dešimties iki penkiolikos 
vokiečių atakų. Tačiau tai 
buvo vokiečių paskutinis 
pasiutimas, kuris nebegalė
jo juos išgelbėti. Jie pasiro
dė bejėgiais atlaikyti mūsų 
gerai paruoštas kontr-ata- 
kas ir apsupimo manevrus. 
Mūsų kovūnai buvo puikiai 
ginkluoti ir gabių koman- 
dierių vadovybėje. Kiekvie
nas mūsų kareivis parodė 
nepaprastos ištvermės ir 
didelį didvyriškumą. Nie
kas iš mūsų neabejojo dėl 
pergalės, nors visi žinojo
me, kad priešas turi su
traukęs dideles jėgas kontr
atakoms. Vokiečiai buvo 
užminavę kelius ir sunaiki
nę tiltus. Gyventojai pabė
gę iš miesto pasakojo, kaip 
vokiečiai paleido j pelenus 
geriausius pastatus. Į ke
lias dienas jie atėmė viską 
iš gyventojų ir tūkstančius 
žmonių iš miesto ir apylin
kės išvežė vergijon į Rytų 
Prūsiją.

Bet Raudonoji Armija ne
davė laiko priešui, susiorga
nizuoti tvirtą apsigynimą. 
Sovietų tankai ir motori
zuota infanterija apsupo 
Šiaulius iš šiaurių ir pietų. 
Paskui sekė atakos iš prie
šakio ir grūmojo jam apsu
pimu. Tokiais smūgiais iš 
visų pusių naciai buvo grū
dami iš vienos vietos į kitą, 
iš vienos gatvės į kitą.

Kuomet mūsų armija 
įžengė į miestą, išvydo bai
sų sunaikinimo vaizdą. Vie
toj gyvo, gražaus miesto, 
mes matėme griuvėsius ir 
degančius namus ir pasta
tus. Z, Ostrovskis. 

sto padalinio ir kulkosvai
dininkų pozicijas, įsiveržė 
vokiečiai. Be paliovos šau
džiusios minos nedavė gali
mybės galvos pakelti. Tuo 
pasinaudodami veik tą pa
čią akimirką vokiečiai, per
ėję tranšėjas, pasikėlė iš jų 
ir visu ūgiu, apie 150 žmo
nių pradėjo eiti prie kulko
svaidininkų. Ręstas pats 
atsigulė prie vieno kulko
svaidžio. Prasidėjo įtemp
tas laukimo momentas. Už
davinys buvo — prileisti 
vokiečius kiek galima ar
čiau ir tik tada atidengti 
ugnį ir neleisti nė vienam 
ištrūkti.

Išsitiesę visu ūgiu, su au
tomatais ir šautuvais, vo
kiečiai artinosi prie kulko
svaidininkų. Beliko tiktai 
80 metrų. Dar žingsnis, dar 
vienas. “Ne, toliau jau ne
begalima,” sušnabždėjo Rę
stas, ir paleido į priešą švi
no lietų. Iš dešiniosios pu
sės prabilo antras kulko
svaidis.

Matoma, galvoję, kad čia 
jau nieko nesą, vokiečiai 
buvo labai nustebinti, su
tikti tokios smarkios kulko
svaidžių ugnies. Pirmie
siems kritus, vokiečių eilė
se prasidėjo sąmyšis. Kul
kosvaidininkai dar pasmar
kino ugnį, prispaudė vokie
čius prie žemės ir po kelių 
įtemptų minučių išsklaidė 
visus atakavusius vokie
čius.

Įkaitęs kulkosvaidis iš
leido paskutinę seriją ir 
nutilo. Ręstas paleido ran
keną ir atsikvėpė. Viena 
ataka atmušta, bet tai dar 
ne viskas, puolimas tiktai 
prasidėjo. Restui nedavė 
ramybės vienas klausimas: 
kas gi dedasi tranšėjose, 
kurias perėjo vokiečiai?

Ręstas nutarė pats pa
žiūrėti trenšejas. Jis pa
ruošė kelias granatas, pasi
ėmė ryšininką ir abu nu
šliaužė. Tik įvirtęs į tran
šėjas, jis iš karto pamatė 
minos sudaužytą vieną kul
kosvaidį, toliau prieštanki
nį šautuvą. Taikytojas ir 
padėjėjas užmušti minos. 
Aplinkui nė gyvos dvasios. 
Jis pasileido bėgti per tran
šėją ir šaukti kovotojus 
vardais. Niekas neatsiliepė. 
Staiga iš vienos slėptuvės 
kištelėjo dvi kovotojų gal
vos. Jie buvo murzini, ap
dulkėję ir atrodė labai per
sigandę. Vokiečiams užėjus, 
jie buvo suspėję pasislėpti 
slėptuvėje ir tame kovos są
myšyje išlikti nepastebėti.

— Drauge vade, — sušu
ko vienas, — juk tranšėjo
je vokiečiai!

— Kur tau velnio vokie
čiai. Užimt gynybos ribą!— 
sušuko Ręstas ir jau tyliau 
pridėjo. — Trise kaip nors 
atlaikysime.

Tuo metu dešinėje pusėje 
pasigirdo automatų šūviai. 
Leitenanto žiniomis čia tu
rėjo būti prieštankinis pa
būklas. Ręstas pradėjo šau
kti į šaudžiusiųjų pusę. 
Tranšėjoje pasirodė pabūk
lo vadas seržantas Zolotas.

— Kokie pas jus reika
lai? — tarė Ręstas.

— O mes manėm, kad čia 
vokietis, —tarė seržantas 
jau kiek nurimęs.

— Kiek jūsų žmonių?— 
tarė Ręstas.

— Vienas žuvo, drauge 
vade. Du sužeisti. Mudu li
kome vieni su taikytoju.

— Gerai. Vistiek ginsi
mės iki paskutinio vyro, — 
trumpai įsakančiai tarė 
Ręstas, — parengsite kar
tečę ir skeveldrinį. Išvilkti

Rašo Stasys Jasilionis
Džiaugsmingai sutinkame 

žinias apie Raudonosios Ar
mijos sugrįžimą ir išlaisvi
nimą iš po nacių vergijos 
Lietuvos miestų ir mieste
lių. Mes to tikėjomės ir lau
kėme jau senai;

Mes ne kartą dėjome pen
kines ir dešimkes nupirki
mui ir pasiuntimui dovanų 
lietuviams raudonarmie
čiams ir vaikučiams, kurie 
buvo apgyvendinti Tarybų 
Sąjungos gilumoje. Mes jau
tėmės darą gerą darbą, mes 
troškome greitesnės perga
lės prieš fašizmą.

šiandieną, kai jau didesnė 
dalis Lietuvos yra išlaisvin
ta ir kai reikia daug žymes
nės pagalbos savo tautos 
žmonėms, kad jie galėtų at
sistoti ant savo kojų ir pra
dėti atstatyti sugriautąjį 
gyvenimą, mes turime pa
dėti jiems daug daugiau!

Apgailėtina, kad daugelis 
Amerikos lietuvių yra klai
dinami ir kad jie duodasi 
klaidinti. žmonės, buvę 
S m e t o n os viešpatavimo 
ramsčiais, dar tebeplatina 
“žinias”, būk dabar Lietuva 
bus rusų vergijoj. Gi iš tik
ro tai bus ne vergija, o lais
vos šalies tvarkymasis susi
jungus su kitomis lygiatei
sėmis Tarybų Respubliko
mis, kurių, be Lietuvos, yra 
visa penkiolika!

Smetoninio režimo paka
likai rodo lietuviams rusų 
tautą, kaipo baubą, o Sta
liną — kaipo to baubo gal-

pabūklą į atvirą poziciją. 
Suprasta?

— Taip, suprasta, drau
ge vade.

— Ryšininke!
— Klausau, drauge va

de.
— Vyk atgabent atsargi

nę spyną kulkosvaidžiui.
Gaišti negalima buvo nė 

minutės. Išblaškyti vokie
čiai jau suspėjo per tą lai
ką susiorganizuoti ir rengė
si naujai atakai.

Ręstas pasodino vieną 
kovotoją prie kulkosvaidžio 
užtaisinėti kaspiną, o ki
tiems iš dešinės pusės įsakė 
laikyti automatų ugnį, kai 
pradės veikti kulkosvaidis.

Vokiečių ilgai laukti ne
teko. Po kelių minučių ru
giuose vėl pasirodė virš po
ros šimtų vokiečių, visu ū- 
giu slenkančių tranšėjų lin
kui. Ir šį kartą jie buvo tik
ri, kad anksčiau jų buvu
sios užimtos tranšėjos dar 
tebėra tuščios. Vokiečiai 
ėjo nesisaugodami. Banga 
slinko arčiau ir arčiau. 
Tranšėjoje užsiviešpatavo 
tokia tyla, kad girdėjosi, 
kaip apie numirėlius zuja 
musės. Įtemptais, nervingo! 
mėšlungio iškreiptais vei
dais jie sekė kiekvieną vo
kiečių judesį.

Vokiečiai priėjo iki šimto 
metrų ir sustojo. Mūsų ko
votojai pamatė, kaip kari
ninkas pakėlė ranką, išgir
do kaip jis sukomandavo 
“Feuer” (ugnis) ir vokie
čiai paleido į tranšėjų pusę 
eilę šūvių. Ręstas uždraudė 
šaudyti. Tai buvo eilinis vo
kiečių manevras — išban
dyti, ar kas nors atsilieps 
ar ne, — o mūsų vyrų už
davinys buvo prisivilioti' 
vokiečius kuo arčiau ir ta
da skinte išskinti.

Įsitikinę, kad tranšėjose 
nieko nėra, vokiečiai vėl 
pradėjo žygiuoti. Kulko
svaidininkai prileido juos 
dar 20 metrų arčiau ir ta
da atidengė į juos visą tu
rimą kulkosvaidžių, auto
matų ir šautuvų . ugnį. 
Gavę tokį netikėtą smū
gį, vokiečiai sumi
šo ir susispietė į krūvą. Pa
gavę tokį puikų taikinį, 
kulkosvaidininkai išleido į 
vokiečius dar pusantro kas
pino šovinių. Vokiečiai su
gulė. Sunkiau buvo apsi
dirbti su tais, kurie slinko 
į apkasų pusę ir jau iš la
bai arti bandė granatomis 
apmėtyti apkasus. Bet ir 
tuos išskynė taikli automa
tininkų ranka. Puolimas 
buvo atmuštas. Palikę iki 
100 užmuštųjų, likusieji 
vokiečiai- išsilakstė.

Po 15 minučių, gavę pa
pildymą, vokiečiai perėjo 
jau į trečiąją ataką. Bet ir 
šis bandymas jiems nepa
vyko. Vėl taikli kulkosvai
džių ir automatų ugnis, iš
skynus! jų pirmąsias gre
tas pribloškė juos prie že
mės. Rugiuose, prie pačių 
tranšėjų pasirodė atskiri 
automatininkai. Bet ir jie 
buvo taiklių kulkų išran
kioti.

Ir tuo metu vyrai pama
tė, kad iš kairiojo sparno 
pakilo mūsų kovotojai. Už
virė trumpos, bet aršios 
kautynės ir kovotojai vėl 
užėmė savo senąsias tranšė
jas. Po kelių minučių vokie
čiai ketvirtą kartą dar ban
dė atakuoti leitenanto Ręs
to kovotojus, bet vėl su di
džiausiais nuostoliais išbė
giojo atgal.

Saulė jau kopė vakarop, 
kai drąsūs kovotojai leng
viau atsiduso. Po 18 va-

TEEINA IR MŪSŲ $100
vinį. Tačiau jie, bepindami 
melus, dažnai save išsistato 
juokui. Jie baugina mus ru
sais ir rusų Stalinu, o pa
miršta, kad pats Stalinas 
yra ne rusų tautos žmogus,
— jis gruzinas. Jei jau bau
ginti lietuvius Stalinu, tai 
reikėtų bauginti ir jo tau
tiečiais gruzinais, o ne ru
sais.

Bet... ar vienaip ar kitaip 
pinsi melą, jis melu ir pa
siliks. Reikia atsiminti Ab
raomo Linkolno pasakymą, 
kad ne visus žmones galima 
mulkinti, o kuriuos galima
— ir tai ne visuomet! Ne 
visuomet ir Smetonos vieš
patavimo pakalikams seksis 
mulkinti Amerikos lietu
vius!

Lietuviams reikia labiau 
atjausti savo tautos žmones 
esančius nelaimėje, reikia 
nelaimingiems padėti visu 
galimumu. Tie, kurie dar 
neatėjo į tą didelę talką, 
reikia tikėtis, ateis neužilgo. 
Juk šiandieną, kuomet mes 
beveik visi pilnai dirbame ir 
ne blogai uždirbame, mes 
galime savo tautos žmones 
paremti daugiau negu bile 
kada galėjome. Jei mes visi 
dėtume bent po šimtinę, tai 
savęs ne labai nuskriaustu- 
me, o tuomi sudarytume di
delę ir gražią paramą saviš
kiams Lietuvoje, kurie liko 
visais būdais nacių apvogti 
ir suvarginti.

Teeina mano ir žmonos 
šimtas dolerių į pagalbą 
Lietuvai!

IŠ ŠVENČIONIŲ IR UTENOS
Liepos 9 d. Raudonosios 

Armijos kovūnai išlaisvino 
Švenčionių miestą. Švenčio
nių gyventojai pasakoja 
mums, kaip praeitą vasarą 
pribuvo vokiečių bausminė 
grupė iš penkių tūkstančių 
vyrų ir išvežė du tūkstančiu 
Švenčionių gyventojų ver
gijon į Vokietiją. Tai baus- 
minei grupei vadovavo 
šturmininkai Wolf ir Harn.

Po to pribuvo specialis 
hitlerininkų skvadas ir atė
mė iš žmonių grūdus, gy
vulius ir kitus ūkininkų 
produktus. Ūkininkai nete
kę daiktų ir žemės, šimtais 
pavirto elgetomis.

Švenčionys nėra jokia iš
imtis. Kiekvienas Lietuvos 
kaimas turi žymių vokiečių

Darbininkų 
Sveikata

kriminališko viešpatavimo. 
Vieno kaimo gyventojai pa
sakoja, kaip hitlerininkai 
nužudė lietuvius patrijotus 
Ilčiuką ir Vainių ir pašovė 
Mališauską.

Liepos 10 dieną buvo iš
laisvintas Lietuvos miestas 
Utėna. Čionai vokiečiai pa
pildė kruvinas kriminalys- 
tes. Kalėjimas buvo prikim
štas lietuvių patrijbtų. Vie
tos gyventojai pasakoja, 
kad užteko mažiausio prie
kabio ir žmonės buvo areš
tuojami ir kemšami į kalė
jimą. Vienas žmogus buvo į- 
mestas į kalėjimą tik už tai, 
kad iš maišo išbyrėjo kelios 
bulvės, kurios būk priklausę 
vokiečiams!

Kapitonas Sakalauskas.

Sveikinu Krakių 
Išlaisvinimą

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
guonies (oksigeno, rūkščia- 
dario) dujos ir jos chemiš
kai susijungia su hemoglo
binu. Ir tuo patim tarpu iš 
kraujo, ir hemoglobino per- 
siskverbia per plaučių plė
veles anglies dvideginio 
(carbon dioxide, angliada- 
rio, angliagamio) dujos, 
kraujo surankiotos iš kūno 
narvelių. Žmogus turi arti 
keturių kvortų kraujo.

landų trukusio įtempto, ar
šaus mūšio į pavakarę vo
kiečiai, nieko nepešę, nuri
mo. Į tranšėjas pradėjo ei
ti nauji papildymai. Mūsų 
daliniai visame bare perėjo 
į kontrataką ir triuškinda
mi priešą atsiėmė P. kai
mą, tuo atstatydarni savo 
senąsias pozicijas.

Už didvyrišką žygį visi 
kovojusieji tranšėjose apdo
vanoti aukštais Tarybų Są
jungos ordinais ir meda
liais. Leitenanto Ręsto krū
tinę puošia Aleksandro 
Nevskio ordinas.

Sveikinu išlaisvinimą Krakių 
miestelio ir jo apylinkės, au
koju $50 paramai Lietuvos 
žmonių, drąsių ir kovingų lie
tuvių raudonarmiečių, partiza
nų ir Hitlerio nuvarginti] mū
sų brolių ir sesučių. Aš nesu 
poetas, bet “eilėmis” išreiškiu 
savo aukos jausmus:
Už Vilnių, už Kauną, 
Už mūs valsčių, Krakes, 
Už brangias idėjas, 
Didvyrių kapus ir kovas,

Už brolių vargus ir kančias 
Už Lietuvos tarybas...

Lai prasmenga fašistai, 
Lai jų kūnai tręš laukus, 
Lai tironai ant amžių pražū-

[va,— 
Tie budeliai Lietuvos.
Lai amžiais neš gėdą 
Kubiliūnai ir Plečkaičiai— 
Išdavikai Lietuvos.
O mes sudarykime talką 
Ir ištieskime Lietuvai ranką.

Jonas Ragauskas, 
Shelton, Conn.

Kuomi jūs prisidėjot prie 
parėmimo lietuvių kovūnų, 
esančių lietuviškuose pul
kuose Raudonojoj Armijoj?

IŠ LAIŠKU
Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komitetui

Gerbiamieji: Čionai rasite 
čeki už 10 doleriu. Tai auka 
dėl lietuvių raudonarmiečių. 
Tai auka J. G. Saviso. Kai 
mirė jo brolis, tai gavęs nuo 
čion gyvuojančio Laisvės 
Kliubo pomirtinę, dešimtį 
dolerių davė šiam prakil
niam reikalui.

Draugiškai,
Ignas Levanas.

Los Angeles, Calif.

Draugas A. Bimba
Turiu pranešti, kad ga

vau nuo jūsų atvirutę su 
užklausimu kas link šelpimo 
Lietuvos žmonių. Tai mes 
pradedame veikti ir darysi
me geriausia, kas tik gali
ma, ir mes savo pareigą at
liksime, gal ir su kaupu, 
taip, kaip ir kiti miestai!

Draugiškai,
Charles Anuškis, 

Newark, N. J.

Gerbiamas Komitetas:
Prisiunčiu money orderį 

ant vieno šimto dolerių. Tai 
nuo Montellos L. P. T. Ko
miteto skyriaus. Mes mano
me, kad mes greitu laiku 
savo kvotą išpildysime, tai 
yra, sukelsime mums pas
kirtus tris šimtus dolerių.

Paul Baron.

Dar LLD 6-to Apskričio 
Reikalu

Apie mėnuo atgal parašiau 
laiškučius mūsų apskričio kp. 
sekretoriam su užklausimu 
apie permainymą apskričio 
konferencijos iš Baltimorės į 
Philadelphiją ir su paragini
mu, kad kp. storotųsi sumokė
ti narines duokles. Nežinau,, 
ar kp. mūs apskričio sujudo 
kiek nors su duoklėmis į Cen
trą, bet kas dėl permainymo 
konferencijos apskričio iš Bal
timorės Į Philadelphiją, tai tik 
viena k p. davė nuseklų atsa- 
kym. O toji kp.—baltimorie- 
čių. Draugai baltimoriečiai įro
dė, kad jų kp. veikia ir at
kreipia atydą į pakeltus mūsų 
organizacijos klausimus. Drau
gai kitų kp., priklausančių 
LLD 6-tam apskričiui, ragina
mi atkreipti atydą į tą klausi
mą ir duoti greitą atsakymą. 
Jeigu negalima sušaukti kp. 
susirinkimų pasitarimui, tai 
visgi galima pasitarti su kp. 
komitetu ir duoti atsakymą.

Nerūgokite, neišmetinėkite, 
kp. draugai, ant apskričio ko
miteto ateityje, jei jis šauks 
konferenciją pasiremdamas sa
vo ir tik kelių kp. nuomone.

Taigi, dar kartą—ir pasku
tinį— atsikreipiu į LLD 6-to 
apskričio kp. komitetus per 
spaudą. Praneškite savo kp. 
nuomonę apie permainymą 
konferencijos vietos ir apie 
jūsų kp. narių stovį, t.y., kiek 
jau jūs narių užsimokėjo duok
les į Centrą už 1944 m.?

Aš laukiu nuo jūsų greito 
atsakymo.

J. B., 3238 Teesdale St., 
Philadelphia, Pa.

Pirkimas karo bono reiš
kia įteikimą i mūsų kario 
rankas ginklo, kuriuo jis 
muš fašistini užpuoliką.

Philadelphia, Pa.
Vėl Galima Gauti

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

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

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

Pabaltijo Tautų Kova Prieš 
Vokiškuosius Okupantus

| (Pabaiga)
Paskutiniuoju metu vokiečiai Lietuvoj 

vadovauti kovai prieš partizanus pasky
rė savo samdinį, žinomąjį kruvinąjį šu
nį Plechavičių. Tą patį budelį Plechavi
čių, kurs 1919 m. savo ranka šaudydavo 
darbininkus ir valstiečius. Nuo jo tero
ristinio veikimo Žemaitijoj tada žuvo 
tūkstančiai žmonių. O 1926 m. Plechavi
čius įvykdė Smetonos vadovautą fašisti
nį perversmą, kuriuo prasidėjo smetoni
nė smurto ir teroro gadynė Lietuvoj. 
Bet jokie Plechavičiai ir kitokį budeliai 

j nepajėgė palaužti galingojo partizani
nio judėjimo, kurs nuolat auga ir plinta.

* Vienas svarbiausių partizaninės jėgos
* šaltinių yra glaudus ryšis su liaudim. 

Partizanų autoritetas pas gyventojus la
bai didelis, nes juose mato tikruosius gy
nėjus ir keršytojus už okupantų daro
mas skriaudas. Partizanai visur atran
da paramą ir pastogę. Kartais randa net 
pačiose lyg ir netikėtose vietose. Parti
zanas P. pasakojo, kaip su draugais vai
šingai priėmęs, vaišinęs ir pritarimą jų 
kovai reiškęs kunigas. Partizanai dažnai 
padeda gyventojams atsiginti nuo hitle
rinių plėšikų, užpuola sandėlius su atim
tais iš gyventojų grūdais ir išdalina juos 
žmonėms. Dar 1941 m. rudenį Šimėno 
partizanų būrys grąžino valstiečiams vo
kiečių atimtas iš jų karves.

Hitlerininkai imasi griežtų priemonių 
prieš gyventojus, kurie remia partiza
nus. 1943 m. rugsėjo mėn. Rentelnas ir 

' jo šuo Kubiliūnas išleido drakonišką įsa
kymą. Juo einant, atsakomybė už ryšių 
linijų nutraukimą, geležinkelių, tiltųK 
kelių išardymą ir kt. tenka apylinkės 
gyventojams. Už bausmę gyventojai iš
varomi arba sušaudomi, o kaimai sude
ginami. Ir jau spalio 15 d. hitleriniai 
banditai pranešė apie Miliūnų kaimo, 
Rokiškio apskr. sunaikinimą. Okupantų 
prapešimu, gyventojų dalis buvo užmuš
ta, dalis išvežta, o kaimas sudegintas ne- 

-.va už partizanų parėmimą. Netrukus 
sužinota apie kaimų sudeginimą Trakų 
apskrity. .Bet tie nauji hitlerininkų nu
sikaltimai krinta ant jų galvų ir dar 
labiau apsunkina jų ir taip jau didelę 

. kalčių naštą.
Tačiau jokie žvėriškumai negali pa

laužti Pabaltijo tautų kovos pasiryžimo. 
Tarp daugelio partizaninių kovų didvy
rių ryškiai šviečia herojiškos lietuvaitės 
partizanės Tarybų Sąjungos Didvyrės 
Marijos Melnikaitės paveikslas. Didvy
riškai ji kovojo iki paskutiniųjų jėgų. 
Patekusi į budelių rankas, ji didvyriškai 
išlaikė visas nežmoniškas kankynes ne

tik nesilenkdama, bet dar koliodama vo
kiškus šunis, užpuolusius Lietuvą. Po 
kartuvėmis jos paskutiniai žodžiai buvo: 
“Tegyvuoja Tarybų Lietuva. Tegyvuoja 
draugas Stalinas.“

Jos lūpomis kalbėjo nenugalėtoji, ko- 
vojančioji liaudis, kurios geriausiais at
stovais yra partizanai. Ir daug, nepa
prastai daug jų tarpe didvyriškų kovo
tojų, kurių žygiai sudarys vienus šlovin
giausių puslapių Pabaltijo tautų istori
joj.

Pabaltijo tautų dalyvavimas Tėvynes 
kare prieš vokiškuosius grobikus neapsi
stojo partizanine kova. Kitu žymiu įnašu 
į tą kovą yra Raudonosios Armijos Pa
baltijo tautinių junginių — N. Latvių 
Šaulių . Gvardijos Divizijos, N. Estų 
Šaulių Korpo, N. Lietuviškosios Šaulių 
Divizijos — garbingi žygiai. Šiuo metu 
tie junginiai kaunasi ant savo gimtųjų 
kraštų slenksčio, tiesdami brolišką ran
ką užnugary prieš vokiečius kovojantiem 
partizanam.

Ta kova, kuri vyksta petys į petį su 
didžiąją rusų tauta su visomis tarybinė
mis tautomis, lietuviai, latviai ir estai 
įneša savo dalį į didįjį vokiškųjų grobi
kų sutriuškinimo reikalą. Mes esam ti
kri, kad šį kartą hitlerininkų išvarymu 
baigsis paskutinis etapas ilgų amžių ko
voj, kuri suteikė daug didžių išbandymų 
mūsų tautoms.

Tiktai Tarybų Sąjungoj Pabaltijo tau
tos įgijo savo tikrą laisvę ir nepriklau
somybę. TSRS Aukščiausiosios Tarybos 
X sesijos priimtieji naujieji įstatymai 
dėl karinių junginių įkūrimo sąjunginė
se respublikose ir dėl suteikimo joms tei
sių įeiti į betarpiškus santykius su užsie
nio valstybėmis yra dar vienu ryškiu tos 
nepriklausomybės pažymiu.

Tarybų Sąjungos laimėjimas Tėvynės 
kare bus ir didžiuliu istoriniu lietuvių, 
latvių ir estų tautų laimėjimu jų kovoj 
prieš jų amžinuosius priešus vokiškuo
sius grobikus, bus atsilyginimu už visas 
jų piktadarybes Pabaltijy.

“Likimą kartą mes išsprendžiame mū
šiuos”—giedama Tarybų Sąjungos him
ne. Lietuviai, latviai ir estai su giliu iš
gelbėtų ir prisikėlusių žmonių dėkingu
mu giedos tuos žodžius. Busimosios kar
tos visada prisimins tėvynės karo' kovas, 
kurios išgelbėjo jas nuo baisaus likimo, 
kurį paruošė jų amžini pikčiausi priešai.

Netolima valanda, kada nudžiugs iš
vaduotas tarybinis Pabaltijys, kada ant 
Gedimino kaino, Vilniuje, ant senosios 
pilies Rygoj, ant Tompea Taline pakils 
gimtoji tarybinė vėliava.
1944, kovo mėn.

Baltimore, Md.
Brangūs broliai ir sesutės! 

Kas sekate spaudą ir tėmijate 
pranešimus apie mums bran
gią Lietuvą, tai daug aiškinti 
nereikia ir suprantate, kokioj 
padėtyj dabar yra Lietuvos 
žmonės.

Raudonoji Armija, kurios 
eilėse ir lietuvių didvyriški 
pulkai, jau baigia išlaisvinti 
mūsų tėvų žemę. Naciams šei- 
mininkąujant Lietuvoj per tris 
metus, mūsų broliai, sesės ir 
giminės kentė baisų vargą ir 
persekiojimą, bėgdami vokie
čiai atėmė ir paskutinius liku
čius ir paliko žmones baisiame 
varge. Lietuvos žmonės daug 
pagalbos laukia nuo savo bro
lių ir seserų iš Amerikos. Ir 
Amerikos lietuvių yra šventa 
pareiga gelbėti, kiek tik gali
ma, jeigu mes tikrai turime ar
timo meilės.

Yra susitveręs Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komitetas, ku
ris ir persiunčia tą pagalbą. 
Kas turi atliekamų drapanų, 
apsiavų. ar nori kitaip pagel
bėti, tai atneškite po antrašu: 
855 y2 W. Lombard St. Ten 
drapanos ir jūsų aukos bus 
priimtos ir persiųstos Lietuvos 
žmonėms.

Taipgi Lietuvos žmonių pa
galbai yra rengiamas pikni
kas sekmadienį, 13 d. rugpjū
čio, drg. M. Kučinsko vietoj. 
Pikniką rengia Mezgėjų Kliu- 
bas ir, kiek girdėjau, tai labai 
smarkiai darbuojasi, kad būtų 
geros pasekmės. Jos sakė, kad 
nori pralenkti net dideles ko
lonijas, o tą galima padaryti, 
nes Baltimorėj yra daug lietu
vių. Bus skanių valgių ir gėri
mų. Visus ir visas kviečiame 
atsilankyti.

J. Deltuva,
Kom. Narys.

Dar Vis Sapnuoja
Pas mus irgi yra “generolų” 

be armijos. Vienas iš jų, Na
das Rastenis. Matomai, Nadas 
irgi prisirašė prie kryžiokų su- 
saidės, kuriai vadovauja Nau
jienų Grigaitis, kuris nutara- 
banijo ir Nadą į Washingtona.

Bet vargšai negavo prieiti prie 
Washington© vyriausybės, su
grįžo “laimėję,” kaip Zablac- 
kas ant muilo.

Mat, dar jie vis sapnuoja 
Lietuvą pavesti kruvinajam 
fašistui Smetonukui. Kryžiokai 
pirmiau šaukdavo: “Mes be 
Vilniaus nenurimsim...,” o 
kai Vilnių ir visą Lietuvą pa
grobė hitlerizmas, tai kryžio
kai džiaugėsi, kad jau Lietuva 
“išlaisvinta,” o kai jau pama
tė, kad Raudonoji Armija bai
gia Lietuvą iš po hitlerizmo 
išlaisvinti, tai nubėgo į Wash
ingtona su prašymu, kad Wa- 
shingtono vyriausybė pasiųstų 
Amerikos armiją į Lietuvą!

Na, o gal “generolas” Gri
gaitis jau turi suorganizavęs 
Amerikoje kokią mėlyną ar 
geltoną lietuvišką diviziją pa
siųsti į Lietuvą, kad priimtų 
Smetonuką su didelėmis iškil
mėmis? Jeigu taip, tai ponas 
Nadai, taipgi nesnausk. Bal
timorėj kryžiokų taipgi ne
trūksta, pasikalbėk su Jaru, 
nueikite apie Paca ir Camden, 
ten rasite tokių, kurie sutiks 
su jūsų mintimis, tik žiūrėkite, 
katro nosis daugiausia raudo
na, tai tas jau tikrai sutikę 
įstoti į “mėlyną” diviziją.

Amerikos lietuviai kryžiokai 
per daug metų staugė, kai už 
gerklės kariami, būk Lietuva 
buvo “demokratinė.” Būk 
Suomija buvo “demokratinė.” 
Bet kas į kryžiokų šauksmus 
tikėjo? Tikėjo tik tie, kurie 
istorijos nesupranta, arba su
prasti nenorėjo. Paimkime 
Suomijos (Finliandijos) istori
ją, kokia ji buvo demokratiš
ka. Jeigu Suomija kiek turėjo 
seniau demokratinio pobūdžio, 
tai tą sutrempė caristinis ge
nerolas baronas Mannerheim, 
kuris ir dabar yra komandie- 
rium Suomijos armijos.

Yra apskaitliuojama, kad 
1917-1918 metais Mannerhei- 
mas išžudė 22,000 suomių, ku
rie norėjo pasiekti tikrosios 
Suomijai demokratijos.

Nuo 1917 m. iki 1928 metų 
100,000 suomių išbėgiojo į 
Ameriką ir kitus kraštus, kad 
išgelbėti savo gyvastį arba iš
sigelbėti nuo ilgų metų kalė-

Binghamton, N. Y.
Trumpmenos

Našlė M. Breivienė susituo
kė su našliu Jonu Mačiu. Abu 
geri pažįstami šio miesto lietu
viams. Laimingo gyvenimo!

Seržantas Alex Repčys rašo 
iš Italijos. Buvęs Romoje ir 
matęs įvairių vaizdų.

★ ★ ★
Seržantas Albert Kaminskas 

buvo sugrįžęs pasisvečiuoti. 
Tai buvo pirmas jo sugrįžimas 
į pustrečių metų tarnybos. Lie
pos 22 d. jam buvo surengtas 
šaunus pokilis; daug jo drau
gų dalyvavo ir įteikė dovanų.

jimo. 1928 m. generaliuose 
balsavimuose Suomijos liaudis 
išrinko 80 savo atstovų, bet 
Mannerheim as ir jo gonge iš
vaikė liaudies atstovus, kurių 
buvo didžiuma, o paėmė galią 
į savo kontrolę su mažuma, 
nes Mannerheimo gengė kon
troliavo armiją.

Tai va, kokia “nekalta” pa
nelė Suomija. Tai va, už ko
kius bučerius, kraugerius Suo
mijos valdonus ašaras lieja 
Amerikos lietuviai kryžiokai!

Jau esu rašęs, kad kapito
nas Irving Pine yra sužeistas 
invazijoj, vėliau paaiškėjo, 
kad jis buvo sužeistas pirmą 
invazijos dieną ir buvo pate
kęs į vokiečių “globą,” kur 
jam tekę išbūti 9 dienas. Pas
kui užėjo amerikiečiai ir jį iš
laisvino. Jis jau pargabentas 
gydymui į Jungt. Valstijas.

★ ★ ★
Liūdna žinia pasiekė mus, 

kad Francijoje žuvo jaunas 
šio miesto lietuvis Bernard 
Kiznis. čionai randasi jo jau
na žmona, motina ir sesuo, o 
brolis Charles tarnauja kariuo
menėje ir randasi užjūryje.

★ ★ ★
šio miesto laikraščiai atžy

mėjo, kad Ignas Mainionis (A. 
Mainionio sūnus) sėkmingai 
baigė pradinį skraidymo moks
lą Chickasha, Okla., o dabar 
yra perkeltas į Garden City, 
Kam, tolimesnėms studijoms.

★ ★ ★
Raudonarmiečiai, belaisvi n- 

dami Lietuvą, daug džiaugs
mo teikia ir šio miesto lietu
viams. Mat, vieni pirmiau, kiti 
paskiau sužino apie senosios 
tėviškės išlaisvinimą, apie gim
tąjį kaimą ir miestelį, išėjusį iš
po nacių globos,—tai džiaugs-

Ar ne laikas paskelbt teisy- mas! Bet liūdnos, gal būt, bus 
bę kryžiokų spaudoj, vietoj žinios, kai išgirsime, jog daug 
mulkinti savo nelaimingus I saviškių - artimųjų išžudyta, 
skaitytojus per metų metus? j Tai įdūkusio fašizmo darbai.

V-kus. Į S. J.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) j 

Didelis pasirinkimas visokių I 
Vynų ir Degtinės |

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat ;
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn
,.»»» —o —n —n —n —n — n — o — o —o —u —

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770
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| MATEUŠAS SIMONAVICIUS į
i GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA j

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

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

Harrison ir Kearny, 
> New Jersey
Šis Tas iš LLD 136 Kuopos 

Veikimo
Pirmiausiai turiu pažymėti, 

kad mūsų kuopos nariai, už šį 
metą jau pilnai užsimokėjo.

jų kuopas, LLD 136 kuopą irlny’ės ir Harrison’o lietuvius 
LDS kuopą. 'besikalbant: ,mes irgi rinksi-

Biskis iš virš minėto komite- me drabužius ir pinigus dėl 
to veikimo: A. Kušlis gavo Lietuvos šelpimo, bet kaip Lie- 
,drabužių Hillside, N. J., pas tu va bus laisva-neprigulminga, 
Atkočaitienę, pas Ramoškas, bet neduosime nei vieno dra-

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėm s. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS. 
—- Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALIS IŠTYRIMAS >2.

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

(Jsist. 28 m.)

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

426 SO. 5th STREET >•< BROOKLYN, N. Y. Į 
■ Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tol. EVergreen 4-9508 j GREEN STAR BAR & GRILL

LIETUVIŠKAS KABARETAS

Susirinkimai, dėl priežasties 
vasarinių parengimų bei vaka- 
cijų, reguliariai neįvyksta; tai, 
žinoma, nėra geras dalykas ir 
jis turi būti taisomas. Praeituo
se susirinkimuose buvo padary
ta gerų nutarimų, kaip antai, 
paaukavimas po kelis dol. ge
riems reikalams ir 1.1. Taip 
pat, per org., drg. A. Kušlį, 
buvo sumanyta, kad suaukau- 
ti bei surinkti drabužiai, dėl 
kare nukentėjusių lietuvių, bū
tų sutvarkyti bei sutaisyti. Su
manymas labai puikus ir nau
dingas ir po apkalbėjimo tapo 
nutarta kreiptis į liuosnorius 
virš minėto darbo atlikimui. 
Liuosnoriai apsiėmė šie drau
gai: Jurgis Kairis, Shimkai, 
Kušliai ir Žilinskai.

Draugai sutartu laiku susi
rinko, drabužius sutvarkė ir 
kiek galint sutaisė, o Žilinskam 
buvo pavesta nuvežti ten, kur 
reikia. Žilinskai nuvežė tris 
pilnus karus į Brooklyn, N. Y. 
ir perdavė LPT Komitetui. 
Kearny’ės-Harrison’o skyriaus 
LPT Komitete yra išrinkti šie 
draugai: V. Žilinskas, A. Kuš
lis ir F. Shimkus. Šie draugai 
atstovauja šias dvi organizaci-

Newarke, N. J. ir pas svetim
taučius, kurių vardų nežinau. 
V. Žilinskui pavyko gauti gerų 
drabužių ir apsiavų antru kar
tu pas A. Kubilienę, o Vit-

bužio, nei vieno cento rus- 
kiams, burliokams, žinoma, di
džiuma lietuvių nekalba taip 
iš savo galvos, juos mokina ku
nigas Vaicekauskas ir lietuviš-

kauskienė 5 dolerius paaukojo 
dėl to paties tikslo. J. M. Pak- 

! niai ir senė Burdulienė taip 
pat paaukojo gerų drabužių ir 
Kairis ir jo draugė Sal. irgi 
paaukojo gerų drabužių. Virš 
minėti aukotojai iš Kearny, N. 
J. Turiu dar priminti, kad pa
vyko gauti puikių drabužių pas 
svetimtaučius. Vokiečių šeima 
Goodman, gyvenanti P. O. 
Danckevičių name, Clifton, N. 
J., paaukojo tikrai gerų ir šva
rių drabužių ir apsiavų ir italų 
šeima, pavarde Sturchio iš 
Newark, N. J.

Tai pavyzdys patiems lie
tuviams; savo tautiečiams turė
tų būti daug duosnesni. Ypa
tingai dabar jau gana aišku, 
kad Lietuva jau beveik visa 
išlaisvinta. Todėl, geros valios 
lietuviai, prašome aukoti dra
bužiais, avalais ir ypatingai 
pinigais daug daugiau negu 
ligi šiolei, nes turime suprasti, 
kad vokiškieji barbarai fašis
tai, kurie spėjo pasprukti nuo 
raudonarmiečių, viską išplėšė, 
išvogė bei sunaikino; taip kaip 
jie daro visur, kur jie tik pri
versti pasitraukti.

Beje, tenka nugirsti Kear-

ki fašistpalaikiai; tai jų myli
miausi būdvardžiai. Bet gerie
ji lietuviai, mos prašome jūsų 
kreipti daugiau domės J jūsų 
taip vadinamus vadus, kunigus 
ir fašistinius pleperius, kurie 
stengiasi jumis visokiais bū
dais suklaidinti, o tais klaidini
mais jūs tik nusidedate prieš 
savo brolius ir seseris Lietuvo
je; palikite jiems vieniems, te
gul jie vieni nusideda prieš 
lietuvių visuomenę ir tautą. 
Taip pat jūs turite žinoti, kad 
tie jūsų vadinanti vadai, darbo 
žmones nelaiko už tautą; 
dvarininkus, fabrikantus^ ir vi
sokius meklerius, kurie gyve
na iš darbo žmonių sutverto 
turto, tai tik tuos jie vadina 
tauta.

Gerbiamieji broliai lietuviai, 
dabar jau labai skubus laikas 
rinkti aukas Lietuvos gelbėji
mui ! Lietuva tampa išlaisvin
ta ir Lietuvą valdys patys lie
tuviai, tik, žinoma, jau ne po
nai, o tokie patys žmonės, 
kaip ir mes.

LPT Komiteto skyriuj esa
me šie draugai: V. Žilinskas, 
A. Kušlis ir F. Shimkus. To-

(Tąsa 5-me pusi.) (
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Lietuvių Kiiro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABOR1US
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus.

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. I
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. + BROOKLYN, N. Y

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

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
*4*

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

------ - =?
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Poniškos Lenkų Val
džios Pagyrai ir Me

lai Prieš Sovietus
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Išgalvotas Generolas

Bet tokio generolo nėra, 
kaip kad šių metų pradžio
je rašė pats Dziennik Pols- 
ki, oficialiu londoniškės len
kų valdžios laikraštis.

Sausio mėnesį šiemet Lon
dono dienraštis Daily Wor
ker išspausdino pranešimą, 
kuris sakė, kad generolas 
Bor liepė išnaikint revoliu
cinius Lenkijos partizanus. 
Tada Dziennik Polski, emi
gracinės lenkų valdžios or
ganas, į tai atsakydamas, 
užreiškė, kad visai nėra to
kio žmogaus, kaip genero
las Bor.

Dabar gi, užmiršdami, 
kad tokio generolo nėra, 
lenkų politikieriai Anglijoj- 
Škotijoj ir jų laikraščiai vėl 
skelbia, būk gen. Bor ko
manduojąs dideles slaptas 
lenkų jėgas, girdi, kovojan
čias prieš vokiečius Lenki
joje.

Detroit, Mich.
Svarbi Sąryšio Konferencija

Šį penktadienį, rugpj. 11 d., 
įvyks labai svarbi Detroito Or
ganizacijų Sąryšio konferenci
ja. Prisieis galutinai nutarti 
kas link būsimo bendro pikni
ko visų organizacijų naudai, 
taipgi pora kitų svarbių reika
lų reikės užbaigti, kurie pali
ko nuo praėjusios konferenci
jos.

šioj konferencijoj privalote 
dalyvauti visi Sąryšio delega
tai, organiz. valdybos ir kas 
gali, kviečiame eilinius narius 
dalyvauti ir padėti spręsti 
svarbius reikalus.

Konferencijos pradžia nuo 
7:30 vai. vakare, 4097 Porter 
St. Malonėkite visi dalyvauti.

Sąryšio Sekr., J. Alvinas.

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ

Nojaus Arka. Ar teisybė, kad 
buvo visuotinas tvanas ir vis
ką prigirdė? ...................... 25c

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

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

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

Lengvas Būdas išmokti angliš
kos kalbos be kitų pagalbos 35c

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

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

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

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

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

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

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

Biblija, išaiškina visą biblijos 
pagrindą, su 379 paveikslais 2.25

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

Mikaldos Pasakojimai ................ 25c
Kunigi; Celibatas, kodėl kuni

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

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

6

ŽOLIŲ ARBATOS 
Pakeliuose su nurodymais, kaip 

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

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

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

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

M. 2UKAITIS
834 Dean St., Spencerport, N. Y.

Suimtas Esąs Nacių Ambasa
dorius von Papen?

London. — Pranešimas iš 
Šveicarijos skelbė, jog Hit
leris parsišaukė savo amba
sadorių Fr. von Papeną iš 
Turkijos; ir kai tik von Pa- 
penas sugrįžęs Berlynan, 
tuojaus tapęs suimtas.

NACIAI NAIKINA LO- 
RIENT IR ST. MALO 
UOSTUS BRITTANY

London, rugp. 9. — Vo
kiečiai sprogdina ir degina 
Lorient uostamiestį, pieti
niai - vakariniame Brittany 
pussalio pajūryje, ir St. Ma
lo uostą, šiauriniai - rytinia
me Brittany pakraštyje. 
Matyt, ruošiasi bėgti.

Anglai pradeda smarkiau 
veikt prieš nacius ties Flo
rencija, Italijoj.

1,500 Amerikos lėktuvų 
atakavo karinius Vokietijos 
miestus.

Tebesiaučia mūšiai prie 
rytinio Varšavos priemies
čio, Pragos.

Amerikos lakūnai bom
bardavo japonų orlaivių 
aikštes Halmaheros saloj, 
250 mylių nuo Filipinų.

SVARBIAUSIAS IŠRADIMAS 
PASAULYJE

Kuris Yra Naudingas Visai žmonijai, 
Ypatingai Darbo žmonėms.

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

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

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

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

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

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

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta. A., 

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

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

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

MALE and FEMALE MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS VYRAI ir MOTERYS

KARINIAI DARBININKAI
Riboto Patyrimo Tereikalaujama

MECHANIKAI ELEKTRIKAI
Patyrimo Nereikalaujama

Karų Valytojai, Vyrai ir Moterys
Iš karinių darbų reikia USES paliuosavimo 

ir U. S. Railroad Retirement Board pritarimo.
KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

THE PULLMAN CO.
19TH AND HENDERSON STREETS, JERSEY CITY

or
U. S. RAILROAD RETIREMENT BOARD

577 Summit Avenue Jersey City 2, N. J.
(191)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
GREAT NECK, N. Y.

Sekmadienį, rugp. 13 d., įvyks 
svarbios prakalbos. Rengia Lietuvai 
Pagelbos Teikimo Komitetas vieti
nis skyrius, (kuris atstovauja 6 
Draugystes). Pradžia 6 v. v., Kas- 
močių salėje, 91 Steamboat Rd. Bus 
du geri kalbėtojai. Įžanga veltui. 
Kviečiame visus dalyvauti, šiose 
prakalbose bus plačiai kalbama apie 
išlaisvintą Lietuvą ir kaip mes 
Amerikos lietuviai galėtumėm pa
gelbėti nukentėjusiai Lietuvai. — 
Kom. (187-188)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks sekmadienį, 13 rugp. 6 
v. v., 155 Hungerford St. Malonėkite 
visos dalyvauti laiku, nemažai rei
kalų turėsime atlikti. — V. K., sekr.

. (187-188)

CLEVELAND, OHIO
Lietuvai Pagelbos Teikimo Komi

tetas, vietinis skyrius rengia išva
žiavimą. Įvyks pas dd. Daraškus, 
2522 Ingleside Dr. Parama. Auto
mobiliais važiuokite State Rd., pri
važiavę Ingleside Dr. sukite į kairę, 
važiuokite iki gatvės galo, ten ra
site Daraškų namą ir gražų mišką 
šalo jo, kuriame praleisime visą se
kmadienio popietį. Gatvekariais va
žiuokite W. 25th St. iki Brookpark 
Rd., nuo ten State Rd. Busas nu
veš iki Ingleside Dr., nuo ten netoli 
prieiti. — Rengėjai.

(186-187)

ELIZABETH, N. J.
Džiuginantis, išlaisvinimo Kauno va
karuškos! Įvyks šeštadienį, rug. 12 
d. Kliubo kambariuose, 408 Court 
St., 8 v. v. Šias vakaruškas renkia 
Pranas Šiaulis. Jis kviečia vietinius 
ir iš apylinkės draugus, kviečia vi
sus Kauno mylėtojus, reiškia parei
gą pasidžiaugti, kad Kaunas išlais
vintas. Praneškite savo draugams.

(186-187)

PHILADELPHIA, PA.
Dėlei transportacijos streikas, ne

įvyko Laisvės pikniko susirinkimas, 
kuris buvo šaukiamas 4 d. rugp. Se
kamas susirinkimas visų organizaci
jų ir Laisvės skaitytojų įvyks penk
tadienį, 11 d. rugp., 735 Fairmount 
Ave., 8 v. v. Nutarta laikyti susi
rinkimai kas penktadieniais iki 
Laisvės piknikui, kuris įvyks 3 d. 
rugsėjo. Draugai, dėkite visas pas
tangas kooperuotis dėlei šio tradici- 
jinio Laisvės pikniko. Be jūsų visų 
pagelbos bus sunku surengti šią | 
pramogą. — A. J. Smitas, sekr.

(186-187)

NERVUOTI
KODĖL KENČIATE

Dėl Nevirškinimo ir Gesų 
Po Kiekvienu Valgiu?

TAMSONO AI D I S O L tabletu
kai pagelbsti maistą ištirpyti ir su
virškinti. Tamsono Aidisol tabletu
kai taipgi prašalina gazus ir nei- 
tralizuoja rūkštis. Tamsono Aidisol 
tabletukai pagelbėjo tūkstančiams 
žmonių, pagelbės ir jums.

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

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

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 13 

d. rugp., 10 vai. ryto. 29 Endicott 
St. Visi būkite laiku, nes po susi
rinkimo važiuosime į Laisvės pikni
ką į Montello. — J. M. Lukas, sekr.

(187-188)

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

rugp. 9 d., 7:30 v. v. 103 Green St. 
Draugai, malonėkite skaitlingai da
lyvauti, turime svarbių reikalų ap
tarti. Rugp. 13 d. įvyks Laisvės pik
nikas, reikia išrinkti darbininkus. 
Taipgi, draugai, kurio dar nepasimo- 
kėjote, ateikite ir užsimokėkite už 
šiuos metus. Knyga šių metų gata- 
va. — S. Mcison, F. Sekr._________

PAJIEŠKOJIMAI
/ 1

Pajieškau brolio Antano Survilo, 
apie 17 metų atgal gyveno Atlantic 
City, N. J., ir nuo to laiko nežinau 
kur randasi. Turiu svarbų reikalą, 
malonėkite atsišaukti, arba kas ži
note, malonėkite pranešti, už ką iš 
anksto tariu ačiū! J. Survilas, 24 W. 
48th St., Bayonne, N. J. (187-188)

Kearny-Harrison, N. J.
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

del, kas turite atliekamų gerų 
drabužių ir apavų, malonėkite 
pristatyti po šiuo antrašu : La
bor Lyceum, 15-17 Ann St., 
Harrison, N. J. Penktadienių 
vakarais, apie 8 vai. ir vėliau 
čia komitetas būna ir priimdi- 
nėja drabužius. Taip pat ir pi
niginės aukos bus priimamos 
čia ir visur kitur, tik jau ant 
blankų bus aukos rašinėjamos. 
Bet jeigu kam neparanku virš 
minėta vieta ar laikas pristaty
mui drabužių bei aukų, tai ma
lonėkite pranešti komiteto na
riams laišku ar atvirute, po 
šiais antrašais: V. Žilinskas, 
133 Tappan St., Kearny, N. J.; 
A. Kušlis, 289 Bergen Avė., 
Kearny, N. J. ir F. Shimkus, 
120 Linden Ave., Arlington, 
N. J. šie komiteto nariai at
važiuos ir pasiims.

Kearny’ės lietuviai kareiviai 
bei jūreiviai svečiavosi pas tė
velius: Pakštienės sūnus jū
reivis, Kisielienės ir Kairio sū
nūs, armijos kariai ir Shimkų 
du sūnūs, Merchant Marine iš 
Arlington, N. J. Visi pasisve
čiavę, pilni energijos, grįžo į 
Dėdės Šamo tarnybą. Sal. Bur- 
dulienės ir Jankų sūnūs, avija- 
toriai, taip pat iš Kearny, N. 
J., jau atrašė laiškus iš Ang
lijos, kuriuose sako, kad jau 
spėjo kelis kartus pasekmingai 
pasveikinti fašistinę Vokietiją. 
Danckevičiai iš Clifton, N. J., 
gavo jau kelis laiškus nuo savo 
sūnaus iš Anglijos. Jų sūnus 
Eddie Dennis tarnauja armijos 
pačto skyriuje, ir jam klojasi 
viskas gerai.

Sietyno Choras paėmė vaka- 
ciją šią vasarą biskį per anks
ti, nes dar turėjo dainuoti dvie
juose svarbiuose parengimuo
se, tai yra, Raudonojo Kry
žiaus tarptautiniam parengime 
ir Laisvės piknike. Sietynas ne
galėjo virš minėtuose parengi
muose dalyvauti todėl, kad 
ypatingai kelios svarbios dai
nininkės bei dainininkai nega
lėjo dalyvauti, nes iš dirbtu
vių, jau buvo gavę vakacijų lai
ką ir ant to laiko buvo pa
siruošę išvažiuoti vakacijoms. 
Mokytojai B. šalinaitei pata
rus, nutarta ant praktikų susi
rinkti rugpjūčio 17 d.

Gerbiamieji, visi choristai ir 
choristės nepamirškite virš mi
nėtos dienos. Mokytoja B. Ša
linaitė-Sukackienė labai pa
geidauja, kad visi, ypatingai

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA VYRU
PADARYKITE “D” DIENA “V” DIENA 

100% KARUI GAMYBOS DARBAS
Lavinti

-v TOOL IR DIE MAKERS
PRIE STALŲ MAŠINISTAI

Pusiau-Lavinti
PAKUOTOJAI-IŠSIUNTĖJAI 
ABELNAI DARBININKAI

Geros Pradžiai Algos—Daug Viršlaikių. 
Geros Darbo Sąlygos.

Naujas Moderninis Fabrikas 
MUZIKA REKREACIJA KAFETERIA

Nemokamai Bušo Aptarnavimas Darbininkams nuo Penn Stoties, 
Newark iki mūsų Fabriko.

C-O-TWO FIRE EQUIPMENT COMPANY
Highway 25, arti Haynes Avenue, Newark, N. J.

BIGELOW 8-2200
Asmenys, dabar dirbanti būtinuose darbuose bei veiksmuose, negali būti priimti be 

atliekamumo pareiškimo.
(188)

KALVIAI 
darbui prie viršų.

VILLAGE BODY CO., 
534 Greenwich St., arti Spring.

(188)

VYRAI
, NEREIKIA PATYRIMO 
BŪTINAS KARO DARBAS 
Daug Viršlaikių—Naktiniams Bonai.

Pokarine Ateitis— 
Nuolatinis Darbas.

VAKACIJOS IR APDRAUDOS PLANAI.

ARMOUR 
SOAP WORKS

Foot of 83rd St. North Bergen, N.J.
Pristatykite paliuosavimo pareiškimą 

iš U.S.E.S.(187)

tool — DIEMAKERS
Patyrę prie progressive dies. Su paliudijimu.

AUKŠČIAUSIOS ALGOS. 
POKARINĖ PROGA

SOUTH 8-5224 (192)

VYRAI PRIE SODES (2) 
PRIE LUNCHEONETTE 

GERA ALGA. 
NUOLATINIS DARBAS.
D. A. SCHULTE, INC. 

336 FULTON ST., 
BROOKLYN, N. Y.

(190)

DAILYDĖS (10)
Lavinti, dirbti Dutchess County ; darbas 

ilgam laikui.
WO. 2-0791.

(188)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VYRAI -18 IKI 65
MERGINOS - MOTERYS
Lengvas, Pusiau Lavintiems ir 

Nelavintiems Darbas.

IŠLAVINAMA PRIE DARBO
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

KREIPKITĖS Į U. S. E. S.
86 RIVER ST., HOBOKEN, N. J.

For New Jersey Machine Corp.
Willow Ave., prie 16th St, HOBOKEN, N. J.

(188)

........ ........

VYRAI & MOTERYS 
OPERATORIAI

Reikalingi prie vyriškų drabužių ir uniformų.

NUOLATINIS DARBAS .
SUPREME FASHION CLOTHES CORP, 

45 West 18th St., N. Y. City.
(189) 

senieji choristai ir choristės su
sirinktų.

Teko kalbėtis su senu siety- 
niečiu, drg. šimelevičium. Tai 
malonus draugas; jo papra
šius, jis prižadėjo sugrįžti į 
Sietyno Chorą ir sietyniečiai 
labai jo pageidauja, nes daug 
pagerėtų pats choras. Taip pat 
choras pageidauja, kad Janu- 
šoniutė su savo mylimuoju 
draugu sugrįžtų į Sietyno Cho
rą. Visuomet pageidaujama, 
kad visi sietyniečiai pasisteng
tų gauti naujų narių į Siety
no Chorą, nes ypatingai teno
rų vis dar labai stoka.

V. w. Z.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
AUGŠČIAUSIOS ALGOS
ACETELYNE LYDYTOJAI

METALO SKARDOMS 
DARBININKAI 

IR PAGELBININKAI
DŽIANITORIAI IR APVALYTOJAI

Kreipkitės
JAMES E. CURRAN

THE KELLEX CORP.
l'T. OF DANFORTH AVE.. JERSEY CITY.
________________________________________(188)

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)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VYRAI IR MOTERYS
AR JŪS JIEŠKOTE 

PASTOVAUS
POKARINIO DARBO?

PRISILAIKOMA WMC 
TAISYKLIŲ
JEI TAIP,
KREIPKITĖS

Hankin’s Container Corp.
947 NEWARK AVE.
ELIZABETH, N. J.

ELIZABETH 3-6800

(187)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

FINIŠERKOS-RANKOM siuvėjos 
Patyrusios prie aukštos r-ūšies suknelių.

VILLA ZIGMUND, 20 E. 50TH ST.
(189)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERYS
30 IKI 50 METŲ

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
LENGVAS SIUVIMO DARBAS. 
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS.

KREIPKITĖS
MR. ANDERSON

A. G. SPALDING & BROS.,
24 — 6TH AVENUE, 

BROOKLYN. ,

(Kampas Pacific St., 
arti L.I.R.R. Stoties)

(192)

ŠEIMININKĖ
Mažam apartmentui Brooklyne. Kūdikis 1*4 
metų amžiaus. Biznierių pora. Gyventi ant 

vietos. Kreipkitės vakarais.
DICKENS 6-2871

ar kreipkitės 60 E. 55th St., 
Brooklyn, Apt. B-5. (189)

MERGINOS 18-35
40 Valandų

5 Dienų Savaite 
Kreipki t ės

A. & P. WAREHOUSE 
5910 Decatur St. 

Ridgewood, Brooklyn.
(193)

OPERATORĖS
PATYRUSIOS PRIE KŪDIKIAM 

DRABUŽIŲ.
PUIKIAUSIA MOKESTIS.

SEKŠIN NUO KAVALKŲ DARBAS.
PETITE BABY WEAR,

148 WEST 23RI) ST.. N.Y.C. 
(7-tos LUBOS)

(193)

SKRYBĖLN1NKĖS, DEZAINERĖS, 
KOPIJUOTOJOS

Gera proga. Nuolatinis darbas. 
Oro vėdinimas.

EVA,
Care of Lillian Sloane, Inc.

461 Park Ave., N.Y.C.
(188)

KAFETERIJOS DARBININKAI 
MOTERYS DIRBTI INDUSTRIJINĖJE 

KAFETERIJOJE.
PRIE BUFETO IR ABELNAM DARBUI.

GERA ALGA 
GEROS VALANDOS.

Kreipkitės
INDUSTRIAL FOOD-CRAFTS, Inc.

1145 EAST JERSEY ST., 
ELIZABETH, N. J. 
ELIZABETH 2-9550

(189)

VALYTOJOS,
nėra plovimo nė mapavimo; 

11:45 P. M. iki 7 A. M.
6 dienos, $22.66.

Kreipkitės
80 BROADWAY, ROOM 830

(187)

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.
<19«>

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 DARBININKĖS 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

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

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

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

MERGINOS & MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

$25—40 VALANDŲ 
Laikas ir Puse už Viršlaikius 

BAIGUSIOS HIGH SCHOOL 
Dirbti Kaipo 

Pagelbininkės Laboratorijoj 
Kreipkitės 

MR. MALONEY 
8280 Broadway 

(at 133rd St., N. Y. C.) 
(189).
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Ketvirtadienis, Rugp. 10, 1944

NwYorto*>M^TZlnl(K
Darbiečiai Ruošiasi 

Svarbiai Sueigai
New Yorke su dideliu susi

domėjimu sekama prisiruoši
mas Amerikos Darbo Partijos 
Valstijinio Komiteto sesijai. Ji 
įvyks šį ketvirtadienį, viešbu
tyje Ne.w Yorker. Tikimasi da
lyvausiant virš 1,000 delegatų.

Sesija nominuos prezidentini 
kandidata 19 11 metu rinki- 
mamas, kandidatus Į vice-pre- 
zidentus, senatorius, taipgi į 
teisėją į Apeliacijų Teismą..

Kalbėtojuose turės vidaus 
reikalu sekretorių Harold L.* * 
Ickes, senatorių Robert F. 
Wagner ir Sidney Hillman.

J. V. vidaus reikalų sekre
toriaus (ministerio) kalba iš 
Darbo Partijos konvencijos bus 
girdima rugpjūčio 10-tos vaka
ro 9:30 iki 10 iš galingiausios 
radi jos stoties WMCA, 570 
klės., pirmutinės ant jūsų ra
dijo.

Be nominacijų, tikimasi, jog 
konvencija tars savo žodį dėl 
kariškių baloto, taipgi reika
laus, kad kongresas tuojau 
priimtų Kilgore planą peror
ganizavimui kariškos industri
jos ir visos mūsų ekonomijos 
ant gamybos civiliniams reika
lams kaip tik pritruks kariškų 
užsakymų.

Reikia Aiškiai Adresuoti
Kariam Siuntinius

Kariškiams laiškai, be kitko, 
reikia adresuoti aiškiai ir, kiek 
galima, stambiai. Reikia žino
ti, jog kariškiams siuntiniai 
turi keliauti tūkstančius mylių 
trindamiesi viens į kitą. Gali 
ir sudrėkti. Būna po kelis, o 
kartais gal ir desėtkus kartų 
perkraunami iš vieno vežimo 
kitan. Jeigu silpnai užadresuo- 
tas, gali adresas ir visai nusi
dėvėti. Pasekmė: siuntinio ne
gaus. Jūs barsitės ant pašto, 
kurio darbininkai gal bus pa
dėję valandą ar daugiau lai
ko bandydami kaip nors išbur
ti, kam tas siuntinys priklauso.

Siunčiant tarnaujantiems An-

■ Jeigu Norite Ką Nors Suteikti 
Pergalės Piknikui ir Lietuvos 

Žmonėms, Dabar Laikas
Pergalės pikniko Lietuvos 

žmonių paramai rengėjai sa- 
| ko, jog jau gauta gražių do
vanų ir kad greta pasilinksmi- 

i nimo piknike bus nieko sau 
bazarukas. Grįždami iš pikni- 

j ko daug kas parsiveš lengvai 
! įsigytų labai vertingų gražme- 
i nu, o iš to padaryta nauda 
šildys-dengs Lietuvos žmones.

Pavyzdžiui, kokios rūšies 
I daiktų-daktelių rasis, galima 
! spręsti iš to, kad jau dabar 
I komitetas turi:

Gražių megstinių rankinukų 
(ridikiulių), kurie krautuvėse 
perkant reikalauja “gero gra- v • , »
S10.

Rankomis siuvinėtų-apmegs- 
i tų liuksusinių puošmenų lovai, 
kambariui, sau.

Labai reikalingų ir populia- 
riškų “shopping bags.”

Naujutėlį, prieškarinio dar
bo budilninką.

Na ir geriamų, valgomų do
vanų, iš kurių tūli, kaip kad 
pyragai-pyragaičiai ateis sta
čiai į pikniką, nes tokios do
vanos negali būti labai anksti 
padarytos. Ir nevalgomų, ne
geriamų dovanų bus suvežta į i 
pikniką daug daugiau, negu: 
iš anksto žinome ir tikimės, i 
kadangi piknikas rengiama' 
taip ūmai, trumpu laiku, ne vi-: 
si spėjo užbaigti padaryti sa
vo dovanas, ne visi spėjo at-į 
vežti komisijai. j

žodžiu — dovanų jau gau
ta gražių, dovanų norima dau
giau.

Galite Važiuoti Piknikan 
Tiesiai iš Darbo

Pikniko rengėjai patys ga
mins dešras su kopūstais, ska
niu hamės ir kitokiu sandvi- c 4.

čių, kavos, “šuniukų“ ir kitko 
galimo padaryti piknikuose. 
Patys vaišins svečius ir gėri
mais. Taigi, piknikan galite 
važiuoti tiesiai iš darbo, alka
ni nei ištroškę nebūsite, jeigu 
iš namų ir nieko kito neatsive- 
šite, apart savęs.

Išgirsime Daug Įdomaus
Nebus nei dvasinio alkio. 

Trumpoje, bet svarbioje pro
gramoje išgirsime, kas pas
kiausiu laiku atlikta ir kas 
daroma, kas planuojama dary
ti toliau, kad pagelbėti Lietu
vos žmonėms prisidengti, ap
sirengti prieš šaltą žiemą. 
Apie tai, ką visos Amerikos 
lietuviai daro tuo klausimu, 
praneš piknikui Antanas Bim
ba, Lietuvai Pagelbos Teiki
mo Komiteto pirmininkas.

Šokiams gros Antano Pavi- 
džio orkestrą.
Nepamirškite Kelrodį Turėti 

Su Savimi
Kadangi tas puikus Natio

nal Parkas lietuviams dar nau
jas, pirmu kartu jame turime 
pikniką, tad kiekvienam pa
tartina tuojau išsikirpti antra
dienio Laisvėj tilpusį kelrodį, 
nes daugiau nebus skelbiamas. 
Arba įsigykite lapelį. Iš kelro
džio tuojau išbraukite žodį 
“Astoria,” jis ten pateko per 
klaidą, gali jus apgauti va
žiuojant.

Piknikas Įvyks Jau šį 
Šeštadienį

Rugpjūčio (Aug.) 12-tą, nuo 
1 po piet iki vėlumos, šokiai 
nuo 5 iki 11 vai. Vieta: Na
tional Hall & Park, kampas 
65th St. ir 38th Ave., Wood
side, L. I. Rep.

.pastatas. Statulos ir piešiniai 
gražūs, grindys marmoro. . . 
Karalius iš tikro turėjo nepa
prastos grožės vietovę. Taip 
pat ant jo žemės yra maudy
mosi prūdas — didžiausias pa
saulyje, būtų apie nuo Union 
Avė. iki Bushwick Ave., o gal 
ir dar ilgesnis. . .

“Pasveikinkit visus nuo ma
nęs.

“Lai Dievas laimina jus. Ne- 
.sirūpinkite apie mus.

“Jūsų sūnus Jurgis.”
Taip, mūsų vaikinai pergy

vena trūkumus ir sunkumus 
tam, kad mes būtume laimingi. 
Jie ilgisi namų ir saviškių, kad 
apsaugoti mūsų namus, mūsų 
šeimas nuo sunaikinimo per 
fašistinius barbarus, kad at
kariauti barbarų pagrobtus, 
kad atstatyti pasauliui išgriau
tus namus. Jie pasiryžę paau
koti viską, kad užpuolikus ir 
pavergėjus prašalinti iš pa
saulio ilgiems laikams.

Mūsų jaunimas žino, už ką 
jis kovoja ir jis nori grįžti na
mo laimėjęs karą ir pastovią 
taiką. Mes tame privalome 
jiems padėti rėmimu karo pa
stangų ir kova prieš tuos, ku
rie nori šį karą baigti taip, 
kad fašistai nebūtų sunaikinti 
ir už kulių metų galėtų mums 
skelbti kitą karą.

Balsuotojo Galvosūkis
Perdalinant balsavimų dis- 

triktus pasidarė visokių keis
tenybių ir naujų vingių, tų dis- 
triktų ribose. Pavyzdin, Little 
.Neck gyventojas Danninger 
suiado, kad jo stuba stovinti 
ant rubežiaus. Jeigu jis skai
tys savo miegkambarį savo na
mais, jis turės balsuoti viena
me distrikte,xi>jeigu eis pagal 
durų į namus adresą, tai bal
suos kitame distrikte. Gal būt, 
kad keičiantis politikai, jis ga
lės keisti ir savo distriktą pa
gal reikalą, nors vis gyventų 
toj pačioj stuboj.

Jurg. Kazakevičius Rašo apie 
Pirmus Įspūdžius Italijoj

FOTOGRAFAS

Šuny Palocius Miegui 
Pavojus

Neseniai Bronxe Įsteigta su
gaudytiems palaidiems šunims 
namas, kuris galima vadinti 
tos rūšies palocium. Be to, kad 
kožnas šuo turi sau atskirą 
“kajutą,“ jie taip pat turi po 
privatišką karšto ir šalto van
dens maudynę. Mat, palocius 
randasi senos pirties vietoje, 
prie 156th ir Elton Avė.

Bronxieciai, ypatingai šunų 
globėjai, ne tuščiai didžiavosi 
savo nauja įstaiga. Tik užmirš
ta vienas menkas dalykas — 
apylinkėje gyvenantieji keisti 
sutvėrimai — dvikojai. Net 
600 jų pasirašę reikalavimą iš
kelti keturkojus ponaičius į ty
rus, laukus, o paprastiems dvi
kojams leisti išsimiegoti nakti
mis. Protestas pasiekė miesto 
majorą, o tas perdavė, kur pri
klauso, Bronx prezidentui Ly
ons. Tačiau siuntinėjimai ir 
perdavinėjimai užtruko, o ne
migęs ne ilgai būsi kantrus. 
Pereitą pirmadienį net 150 iš 
pasirašiusių protestą suėjo į 
Bronx teismabutį reikalauti 
tuojau prašalinti jų nemigos 
priežastį. O kol teismas pra
eis, Lyons galvojąs, bene ga
lėsiąs šunų palocių pataisyti 
taip, kad jis neišleistų garsų.

Šunų p ai oc i aus sumanymas 
kilo iš Sveikatos Departmento 
komisionieriaus patvarkymo 
tuojau sunaikinti visus pagau-

tus palaidais šunis, kad ap
saugoti visuomenę nuo pasiu
timo ligos. Bronxe nuo pereito 
vasario buvo sugaudyta virš 
20 ta liga apkrėstų šunų. Jų 
savininkai šaukė visu balsu 
prieš šunų sunaikinimą. Jiems 
norėdamas įtikti Lyons ir gavo 
leidimą Įsteigti šunims namą, 
kur jie galėtų gyventi, praus
tis, misti už 10c per dieną, kol 
išsiaiškins jų sveikatos stovis.

Bylą spręs teismas 17 rug
pjūčio.

Nušautas už $5

Gal Norėjote Pirkti 
Lėktuvą?

Pereitą pirmadienį iš varžy
tinių parduota 42 vartoti lėk
tuvai, kurių bendrai imant kai
nos parėjo po $1,000. Parduo
tuvėj, Civil Aeronautics Admi
nistracijos raštinėj, 385 Madi
son Ave., New Yorke, susirin
ko 400 norinčių pirkti.

Greenwich Village viešbuty
je, 154 Bleecker St., rasta pa
sikorusį Mrs. Gertrude A. Ty
ler iš Mamaroneck, gyvanašlė.

Howard Miles iš Elizabeth 
City, Va., tapo mirtinai per
šautas New Yorko gatvėj. Ji
sai buvęs vejamasis praeivių ir 
policijos dėl apiplėšimo, ku
riame laimėjęs tik $5.75. Jis 
buvęs 21 m., paleistas iš ka
riuomenės, kaipo neturįs pa
kankamai sumanumo išmokti 
kariškio pareigų.

Plėšiką pašovęs policistas 
Caldwell tuo metu nebuvo tar
nyboj, tik ėjo darban, šis bu-1 
vęs pirmas nuotikis jo 18 me-1 
tų tarnyboje, kad jis turęjo! 
šauti ir tas pirmas šūvis ve-Į 
jamajam buvo mirtinas.

■ “■ I

Atlikę taukai vartojami pa-; 
darymui nepermerkiamo guo
lio kariškiams frontuose ir j 
tranšėjose.

Jinai viešbutin buvusi užsire
gistravusi su nežinomu vyru 
penktadienį. Jis viešbutį aplei
dęs tą pačią naktį. Pakaruok- 
lę rado šeštadienio vakarą.

PARDAVIMAI
REAL ESTATE

Parsiduoda du apart mentiniai na
mai, po 10 šeimynų. Pilnai išranda- 
voti. Geram stovyje. Pagal įstaty
mus nėra jokių trūkumų. Gera įei- 
ga. Parsiduoda už prieinamą kainą. 
Kreipkitės pas J. Borkowski,

13G Scholes St., Brooklyn, N. Y., 
Apt. 4,_____________________(187)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 4-rių kambarių 

apartment as. Dideli, oringi ir Švie
sūs kambariai. Karštas vanduo ap
skritiems metams. Naujai ištaisyti. 
Renda $16 $18 j mėnesį. Pageidau
jama lietuvius. Dėl daugiau informa
cijų kreipkitės pas: Mrs. Skripkus, 
319 So. 4th St., Brooklyn, N. Y., 
Apt. 1 (187)

ZaarEca RESTAURANT
BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puiku* 
•teičiuB «u naujausiai* įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

BARBER SHOP

STANLEY RUTKONAS
SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVE. BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

glijos ginkluotų jėgų skyriuo
se dar reikia dėti ir skirtingų 
armijos dalinių požymiai:

C. M. F., reiškiant Central 
Mediterranean Force;

M.E.F.—Middle East Force;
B.N.A.F.—British North Af

rica Force;
Pai force — Persia and Iraq 

Force.
Iš bile grupės tų raidžių, jei

gu praleisi vieną ar parašysi 
kitokią, jau ir pastatai siunti
nį pavojum

Jauni Kandidatai i 
Orlaivyną

Armija skelbia, jog prade
dant rugpjūčio 9-ta kas tre
čiadienio vakaro 7 vai. norin
tieji įstoti oriaivynan 17 metų 
vaikinėliai bus priimami pro
tinio gabumo ir išsilavinimo 
kvotimams. Tuos praėjus, jie 
bus siunčiami fiziniams egza
minams, o tuos išlaikiusieji 
bus klasifikuoti į pilotus, ka- 
nuolininkus, navigatorius ar 
bombardierius ir atėjus 18- 
tam gimtadieniui priimti į Air 
Corps Enlisted (liuosnorių) 
Rezervą.

Kvotimai būna Army Air 
Forces egzaminų tarybos pa
talpose, 480 Lexington Ave., 
New Yorke.

Turės Organizuotis 
Prieš Saviškius

Komerciniams reikalams iš- 
rendavojami bildingai nepaei
na po Kainų Administracijos 
rendų kontrole. Tai dėl to juo
se labai keliama rendos. Tie 
rendauninkai turėsią organi
zuotai j ieškoti įstatymų pagel
bos.

(Tąsa)
Kariai Brangina Demokratiją 

Ir Jos Dovanas
Randasi mūsų krašte žmo

nių, kurie per metų metus nau
dojasi patogumais niekad ne
pagalvoję, jog tai vaisius mū
sų krašto demokratijos ir lais
vės. Ir yra žmonių, kurie šian
dieną mažiausį trūkumėlį su
tinka murmėdami ant vyriau
sybės, visai nesirūpindami pa
žinti tikrųjų kaltininkų. Mūsų 
kariai, apleidę darbus ir moks
lus išlaikymui mums demokra
tijos, laisvių ir tų patogumų 
patys apsieina be daug ko, bet 
pažįsta priešą ir yra pasiry
žę jį sunaikinti. Pasiekęs kran
tus anoj pusėj vandenyno Jur
gis Kazakevičius rašo:

“ . . . Randuosi kur nors Ita
lijoj. čion turiu daug geriau, 
negu tikėjaus ir maistas nėra 
blogas. Vanduo ne koks, bet 
tą sutvarkysime ne už ilgo. 
Reikia pusėtinai toli eiti jo at
sinešti, bet yra pakankamai. 
Jau išsiploviau ir kai kuriuos 
drabužius. . .

“Italija yra kaip ir kitas 
kuris kraštas kas liečia žemę, 
medžius ir kalnus, tik bildin
gai yra panašūs mūs maty
tiems judžiuose. Miestai yra 
buvę daug bombarduoti ir 
žmonės yra labai purvini, ne- 
sanitariški ir padaryti] beveik 
bile ką už pakelį cigaretų. Jie 
taipgi aitvariškai vagia ir mes 
turėsime labai nuo jų saugo
tis.

“Lytinė moralybė čionai la
bai žema ir niekas nedrįsta 
paliesti vietinių. Manau, kad 
mes per ilgą laiką neragausi
me likerių nei alaus. Svaigi
nanti gėrimai čionai netinka 
gėrimui, tad jų ir negeriame, 
prie to, niekas nežino, ką 
gaus...

“Vokiečiai yra tikrieji kalti
ninkai to visko. Tai jie paliko 
čionykščius žmones tose kan
čiose. Dėkokit Dievui, kad jūs 
^gyvenat krašte, kuris to viso 
neinate ir mes esame čionai 
tam, kad jūs to niekad nema
tytumėt. Jeigu kas iš jūsiškių 
murma, kad jiems bloga, pasa
kykit jiems nuo manęs, kad jie 
turėtų klūpodami ant kelių 
dėkoti Dievui už viską, ką jie 
turi ir už gerą kraštą, kuria
me jie gyvena. Mes to krašto 
jau išsiilgome ir nieks mūsų 
širdyje jo vietos neužims.

“Vaikinai, kurie čia būna 
seniau, erzina mus klausdami, 
ar mes vis dar galime gauti 
puoduką kavos už nikelį. Ame
rikiečiai kariai yra tikrai geri 
sportai ir jumoristai ir dėl to 
mes laimime.“

Kitoj vietoj Jurgis taip pat 
vaizdžiai perduoda brolio Vin
co atsinešimą į kariškio padė
tį fronte, kuriame tuomet Vin
cas buvo. Vinco laiškas buvęs 
rašytas ant šmotuko sugeria
mos popieros, nes jis neturėjo 
rašomos popieros. Tačiau jis 
nesiskundė apie savę, bet per 
brolį prašė tėvų nesirūpinti 
juomi. Tai buvo vienas iš pas
kiausių, jeigu ne paskutinis 
brolio Vinco laiškas, rašytas 
iš mūšio lauko Francijoj ka
riškiui broliui Jurgiui Italijoj.

Apie stoką civiliniams dau
gelio daiktų, Jurgis netiesiogi
niai pasako, prisimindamas 
motinos gautas dovanas jos 
gimtadienio proga. Prisiminęs 
apie vieną iš tų, kelnaites, jis 
tik nusijuokia:

“čia vargiai kas jas nešioja. 
Jie tokiems dalykams neturi 
pinigų. Jie gali daug ko gauti, 
bet neturi už ką pirkti. . .

“Vai ar buvau mieste... Per
ėjau karaliaus palocių. Puikus

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
k' naujus 

lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- į 
geidaujama. Tai- J 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES i
512 Marion St. Brooklyn

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
kra,javus 
su ame-

Rei- 
ir

VALANDOS: j tTvaXre

Penktadieniais uždaryta

Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLemnore 5-6191

jĮr ■i wn n r-n tt - t-:....... - .

F. W. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

★ ★ ★
Suteikiam garbingas laldotuven

.$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tek Virginia 7-4499

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojam akis, rašome receptas, 

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
či j antams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

K. DEGUTIS, Savininkas
Prieinamos Kainos

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Manjer Sts.

BROOKLYN, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868

TAIPGI PUIKUS PASIRINKIMAS DOVANŲ:
Dirmavonem ★ Motinos Dienai ★ Mokyklos Baigimo ★ I

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos I

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

Telephone STagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS.
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