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KRISLAI
Tėra Vienas Kelias!
Ar Tikrai Norite Šelpti

Lietuvos Žmones?
Progos Čia, Durys Atdaros.
Nauja Invazija!
Durniausias iš Visu.

Rašo A. BIMBA

Clevelando Dirva (rugpj. 
11) skundžiasi, kad “Bendra
jam Lietuvos šelpimui Fondui“
nesiseka. Girdi, kolonijų žmo
nės yra nutarę “nesiųsti pini
gų jokiems centrams, bet tie
siai Lietuvon, kai atsidarys ke
liai.” Esą gana bloga.

Dirva ragina j ieškoti tų ko-
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TALKININKAI UŽĖMĖ 125 MYLIAS FRANCUOS PAJŪRIUd-

lių. Ir sako: “Jei Bendro Fon
do valdyba galėtų paskelbti 
jau radus kelią pašalpai plauk
ti — kolonijose skyriai augtų, 
kaip grybai nuo gaivinančio 
lietaus.”

Toj pačioj Dirvoj ir Vyt.

HITLERININKŲ LIKUČIAI 
SKUBIAI NEŠDINASI IŠ
NORMANDIJOS “MAIŠO”

Sovietai Gręsia Įsiveržt 
Prūsijon iš Lenkijos; Grūda 

Nacius Atgal Estijoje

VIS DAUGIAU JANKIU, 
ANGLU IR FRANCUZU 
IŠKELIAMA KR ANTAN

Sirvydas sušilęs jieško kelių, j 
Girdi: “Pinigų jau bus, bet ar! 
bus kelias tuos pinigus pavers-Į 
ti pašalpa Lietuvos žmonėms?! 
Ar daroma žygių išgauti iš So
vietų vyriausybės leidimas pri
eiti prie Lietuvos žmonių ?”

Paskui Sirvydas šaukia: 
“Bus bergždžia turėti krūvas! 
pinigų Amerikoje, jei nebus j 
gauta leidimo prie Lietuvos’ 
žmonių.’’

Klausimas be galo svarbus. 
Reikia rimtai pasikalbėti.

Dirva ir Sirvydas vis dari 
klaidina Amerikos lietuvius.! 
šioj pat vietoj aš jau seniai; 
nurodinėjau, kad jokių naujų 
kelių nereikia jieškoti, nes jų 
nėra.

Lietuvos žmones pasiekti tė
ra vienas kelias. Tai kelias, 
kuriuomi juos pasiekė, pasie
kia ir pasieks Lietuvai Pagel- 
bos Teikimo Komitetas. Ir toks 
puikus kelias, jog amerikiečių 
lietuvių pašalpa Lietuvos žmo
nėms persiunčiama veltui! Ne-
reikia iš mūsų surinktų aukų 
šimtus dolerių išleisti ^trans
porto kaštų apmokėjimui.

Ar bereikia geresnio kelio? 
Ne, nebereikia. Ir kas skelbia, 
kad reikia jieškoti kitų kelių 
arba tikina, kad pasiekimui 
Lietuvos žmonių nėra kelio, 
tas nenori Lietuvos žmonių 
šelpti.

šeštas Amerikos Lietuvių 
Dovanų Siuntinys jau smarkiai 
ruošiamas. Jis, be abejo, jau 
eis į išlaisvintas Lietuvos sri
tis.

Ar taip vadinamas “Bendra
sis Lietuvos Šelpimo Fondas” 
nori Lietuvos žmones šelpti?

Tegul Įrodo darbais. Tegul 
skubiai siunčia pašalpą. Lietu
vai Pagelbos Teikimo Komite
tas užtikrina, kad jeigu tik tas 
laivas, kuriame gabenama Lie
tuvai pašalpa, nebus vokiečių 
submarinų nuskandintas, pa
šalpa pasieks Lietuvą ir bus iš
dalinta bešališkai Lietuvos 
žmonėms.

Susisiekite su LPT Komitetu 
ir tarkitės. Nedelskite, neveid
mainiaukite, nejieškokite ne
būtų kelių.

Lietuvos žmonėms mūsų pa
šalpos reikia. Skubinkimės!

Beje, kalbama, kad “Ben
drasis Lietuvai šelpimo Fon
das” planuoja išleisti net $50,- 
000 per metus užlaikymui cen- 
tralinio ofiso!

Dvidešimts penki tūkstan
čiai dolerių užlaikymui “Ame
rikos Lietuvių Informacijos 
Centro,” penkiasdešimts tūks
tančių dolerių užlaikymui 
“Bendrojo Fondo” raštinės — 
štai kur eina katalikų, tauti
ninkų ir menševikų vadų su
rinkti iš žmonių pinigai “šelpi
mui Lietuvos!”

Nauja invazija Francijon! 
Naujas frontas prieš vokiečius! 
štai vėliausias Jungtinių Tau
tų žygis.

Tuo tarpu rytuose Raudono
sios Armijos kanuolės baubia 
prie pat Vokietijos!

Du šimtai tūkstančių nacių 
slastuose Latvijoje ir Estijoje. 
Du šimtai tūkstančių siųstuose 
Normandijoje!

(Tąsa 5-me pusi.)

Franci j a, rugp. 16. —Ka
nadiečiai Normandijos fron
te, šiaurinėje Francijoje, į- 
siveržė į Falaise priemies
čius. Amerikiečiai pažygia
vo dar 3 mylias pirmyn į 
šiaurius nuo Argentan mie
sto ir eina prie susisiekimo 
su kanadiečiais. Tarp Ame
rikos kariuomenės pozicijų 
ir kanadiečių telieka jau 
mažiau kaip 8 mylių spra
ga. Pro šią siaurą spragą 
vokiečiai stengiasi ištrūkt 
iš talkininkų apsupamo plo
to tarp Falaise, Vassy, Dom- 
fronto ir Argentano.

Daugeliui hitlerininkų 
pavyko pasitraukti pro mi
nimą spragą į rytus, ir ta

Dabartiniame Ofensyve Sovietai 
Sunaikino bei Nelaisvėn

Paėmė apie 1,000,000 Nacių
London, rugp. 16. — So

vietai specialiai pranešė, 
jog Ketvirtoji Ukrainos ar
mija, komanduojama mar
šalo Konevo, užmušė 140,- 
000 vokiečių tarp liepos 13 
ir rugp. 12 d. ir nelaisvėn 
paėmė 32,360 priešų. Kone
vo armija žygiuoja per pie
tinę Lenkiją linkui Vokiš
kosios Silezijos.

Didžiajame šios vasaros 
ofensyve nuo birž. 23 d. iki 
rugp. 12 d. šešios sovietinės 
armijos nukovė bei suėmė 
781,886 hitlerininkus. Dar

Šaukiasi Talkininkų Pa
galbos Varšavos Len

kam prieš Nacius
London. — Tamošius Ar- 

ciševskis, paženklintas lon- 
doniškės lenkų valdžios kai
po kandidatas į preziden
tus, dejavo, kad talkininkai 
apleidę kovojančius Varša- 
voj lenkus prieš vokiečius. 
Jis, socialistų vadas, 66 me
tų amžiaus, sakė, kad var- 
šaviečiai sukilo, kada Sovie
tų artilerija ėmė bombar- 
duot Pragą, rytinį Varša
vos priemiestį. Toliau apsi
stojo Pragos šturmavimas. 
Naciai visu įtūžimu metėsi 
naikint lenkus patrijotus.

Arciševskis prašo, kad 
talkininkai lėktuvais siųstų 
varšaviečiams pagalbon len
kų parašiutistus, veikian
čius drauge su anglais. Jis 
sako, kad oru galima būtų 
nugabent Varšavos patrio
tams ginklų ir amunicijos.

(Lenkų londoniškės val
džios komandierius, gen. 
Sosnkovskis be jokio mėgi
nimo susižinot su Raudo
nąja Armija pašaukė Var
šavos lenkus sukilti. Jis no
rėjo “užbėgti rusams už a- 
kių”)

Naciai vis dar tik silpnai 
priešinasi pietinėje Franci
joje.

me “maiše” dabar telikę tik 
apie 50,000 vokiečių, kaip 
skaičiuoja amerikiniai fron
to korespondentai. Talki
ninkų artilerija ir lėktuvai 
nuolat žeria ugnį į besi
traukiančius nacius, bet jų 
traukimasis atgal, girdi, vis 
tiek esąs tvarkus, nors ir la
bai greitas.

Šiaurvakariniame apsu
pamo ploto kampe anglai 
užėmė St. Denis de Mere 
ir šturmuoja Vassy. Ame
rikiečiai, tarp kitko, atėmė 
iš priešų La Ferte-Mace ir 
Ranes. Kanadiečiai užėmė 
Epaney. Lenkai paėmė Fon- 
taine-le Pin.

! nepaskelbta, kiek vokiečiam 
Į nuostolių padarė trys kitos 
Sovietų armijos. Associated 
Press skaičiuoja, jog viso 
per tą ofensyvą Sovietai už
muš ir suėmė, turbūt, dau
giau kaip 1,000,000 nacių.

Vien Konevo komanduo
jama armija per mėnesį su
naikino bei pagrobė 1,941 
vokiečių tanką ir motorinę 
kanuolę, 3,615 įvairių arti
lerijos kanuolių, 1Ų727 tro
lių ir automobilių ir/ 687 
lėktuvus.

10,000 Franc. Patrijotų 
Maršuoja Prieš Vichy 

Išdavikus
London. — Nepriklauso

mųjų Francūzų žinių agen
tūra pranešė iš Šveicarijos, 
kad 10,000 Franci jos patri
jotų - partizanų maršuoja 
linkui Vichy, francūzų išda
vikų “sostinės”. Pakelėje ki
ti francūzai šimtais stoja į 
patrijotų eiles ir kartu 
maršuoja.

Kiti partizanų būriai iš 
vidurinės Franci jos traukia 
linkui Bordeaux uostamies
čio, vakariniame pajūryje 
netoli Ispanijos.

Londono radijas skelbė, 
jog francūzai patrijotai, va
dinami “makiai”, puola na
cius ir jų sėbrus įvairiuose 
Francijos miestuose.

Kaip Naciai Kamavo Vilniaus Gyventojus
I. Budreika rašo, kaip vo

kiečiai okupantai kankino 
Vilniaus žmones ir naikino 
bei - stengėsi sunaikinti lie
tuviškas miesto įstaigas ir 
istorines jo brangenybes:

Vilniaus gyventojams na
ciai teleido tik po pusę 
svaro duonos pirkti kas
dien. Daugiau kaip ištisus 
paskutinius metus vokiečiai

London, rugp. 16. —Rau
donoji Armija, prasiveržus 
į vakarinį Bobro upės šoną 
šiaurinėje Lenkijoje, puola 
tvirtoviškas vokiečių apsi
gynimo linijas už 15 mylių 
nuo pietinio Prūsijos rube- 
žiaus. Spiečiai šarvuotų so
vietinių bombanešių - kovo
tojų kartotinai pleškino 
Grajevo geležinkelio stotį 
ir plentų kryžkelę, tik 2 my
lios nuo Prūsų sienos. Per 
Grajevo eina geležinkelis iš 
Bielostoko į nacių tvirtumą 
ir geležinkelių stebulę Lyc- 
ką, Rytinėje Prūsijoje.

Suvalkų trikampyje So
vietai kerta priešam šonan 
ir stato pavojun tūkstan
čius vokiečių. Neoficialiai 
pranešimai iš fronto spėja, 
kad per trejetą dienų Rau
donoji Armija galėsianti į-

SENATAS PRIVERSTAS ŠVELNINT TAMSUNIŠ-
ų SKAITYMO CENZŪRA KARIUOMENEI

Washington. — Jungtinių 
Valstijų senatas be ginčų ir 
vienbalsiai priėmė demo
krato senatoriaus Th. Fr. 
Greeno pasiūlymą išbraukt 
tą punktą iš įstatymo dėlei 
kareivių balsavimo, kuris 
perdaug suvaržo kariuome
nei knygų skaitymą. Tas į- 
statymas buvo sugalvotas 
atžagareiviškiausio repub- 
likono senatoriaus Tafto. 
Jis stengėsi sulaikyt nuo 
Amerikos kareiviu visas 
knygas ir laikraščius, kur 
bent kas yra gerai rašoma, 
ar paveiksluojama apie pre- 
zid. Rooseveltą bei demo

Baigti Esą Planai 
Šturmuot Varšavą

London, rugp. 16. — Ne- 
oficialės žinios iš Sovietų 
fronto sako, kad generolas 
Rokossovskis jau suplana
vęs didžiuosius veiksmus 
prieš vokiečius Varšavoje ir 
netrukus prasidėsiąs mies
to šturmavimas.

Nacių Tankų Naikinimas 
Sovietiniame Fronte

Maskva. —Sovietų kovū- 
nai visuose frotuose rugp. 
14 d. sunaikino bei iš veiki
mo išmušė 114 vokiečių tan
kų ir nušovė 29 jų lėktuvus.

visai uždraudė pardavinėti 
vilniečiams mėsą ar rieba
lus. Vieną sykį hitlerinin
kai žadėjo skirty jiems ark
lienos pagal korteles, bet 
žmonės nei arklienos nega
vo.

Tuo tarpu valgių krautu
vės, kaip kad Maistas ir 
Pienocentras, buvo užvers
tos mėsa ir pieno produk

siveržt į Rytų Prūsijos pie
tinę dalį.

Sovietų pulkai damaršavo 
iki pusės Estijos pietinia
me to krašto ruože, verž
damiesi į vakarus artyn 
Rygos Įlankos. Šią įlanką 
pasiekus, Raudonoji Armija 
atkirstų vokiečius Estijoje 
nuo susisiekimo sausuma su 
vokiečiais šiauriniai - ryti
nėje Latvijos dalyje. Per 
diena raudonarmiečiai Es
tijoj nužygiavo iki 9 mylių 
pirmyn; atėmė iš nacių dar 
5 geležinkelio stotis — Ilu- 
metsa, Orava, Kurenurme, 
Vaabina ir Anne— ir 80 ki
tų gyvenamųjų vietų. Sovie
tų atvaduota Madise stovi 
tik už 6 mylių nuo geležin
kelio, einančio tarp Rygos 
ir Tallinno, Estijos sosta- 
miesčio.

kratų partijos valdžią da
bartyje ar praeityje.

Todėl neseniai tapo su
laikyta nuo kariuomenės 
Amerikos oro jėgų istorija 
todėl, kad joje buvo nu
braižytas prez. Roosevelto 
paveikslas su parašu “Vy
riausias Komandierius.” 
Buvo uždrausta siųst ka
riuomenei ir daugelis kitų 
knygų. Užginta rodyti ju
damasis paveikslas “Wil
son” ir kt.

Dėl tos storžievių cenzū
ros kilo toks piliečių ir ka
reivių pasipiktinimas, kad 
senatas pasijuto priverstas 
švelninti taftišką cenzūrą.

Civiliai Francūzai Atė
mė Tuziną Miestu

London, rugp. 16. — Ofi
cialiai pranešama, kad civi
liai francūzai-partizanai at
vadavo tuziną miestų bei 
miestelių ir suėmė 15,000 

vokiečių, daugiausiai Brit
tany pussalyje, šiaurvaka
riniame Francijos kampe.

London, rugp. 16. —Kari
niai korespondentai rašo, 
kad Sovietų armija šiauri
nėje Lenkijoj užėmė punk
tus tiktai už 2 mylių nuo 
pietinės Prūsijos, Grajevo 
srityje, linkui Lycko Prū
suose.

tais, bet šie valgiai buvo 
skiriami “nur fuer Reichs- 
deutsche” (tiktai vokiečiam 
iš Vokietijos).

Vilniaus žmonėms buvo 
uždrausta įkelti koją į di
džiąją departmentinę san
krovą, vadinamą Vokiečių 
Prekybos Namu. Vokiečiai 
turėjo ir speciales kirpyk
las (barberšapes) ir gele

Bern, šveic., rugp. 16. — 
Associated Press gauta ži
nia teigia, kad amerikiečiai, 
anglai ir francūzų kariai 
užėmę Nicos didmiestį su 

uostu pietinėje Francijoje, 
netoli Italijos. Prancūzai 
partizanai išvien su 1,000 
talkininkų parašiutistų puo
la vokiečius Marseillėj.

Berlyno radijas sakė, kad 
talkininkai iškelia vis dau
giau savo kariuomenės visu 
pajūriu tarp Tulono uosto, 
pietinėje Francijoje, ir San 
Rėmo miesto, į rytus nuo 
Nicos, šiaurinėje Italijoje.

Roma, rugp. 16. — Ang
lų, Amerikos ir francūzų

Ties Raseiniais Naciai Despe
ratiškai Ginas; Tebeverda

Nepaprastai Žiaurūs Mūšiai
London, rugp. 16. — Mas

kvos radijas pranešė apie 
nuožmius mūšius, kurie 
siaučia tarp Sovietų kariuo
menės ir nacių ties Rasei
niais:

Sovietų kariai - Raseinių 
apylinkėje atmušinėjo vo
kiečių kontr-atakas. Čia na
ciai sutelkė dvi pėstininkų 
divizijas ir 100 tankų Į 
siaurą fronto dalį. Dviejų 
vokiečių pulkų artilerija ir 
didelis skaičius šešiavamz-

kinta apie pulkas vokiečių 
pėstininkų ir padegta bei 

džių minosvaidžių rėmė tas j sudaužyta 32 jų tankai.

Kongreso Reakcininkai 
Norį Palaidot bei At

mest Cellerio Eilių
Washington. — Republi- 

konai ir atgaleiviai demok
ratai kongresmanai kol kas 
tik slaptai kalbasi apie Cel- 
ler’io įneštą sumanymą, pa
našų kaip Kilgore-Murray- 
Truman bilius, kurį senatas 
atmetė.

Cellerio bilius, kaip ir a- 
nas, reikalauja išleist įsta
tymą, pagal kurį būtų ap
rūpinti karo veteranai ir 
busimieji bedarbiai tinka
momis pašalpomis. Jis taip 
pat reikalauja, pagal Roo
sevelto valdžios planus, iš-| 
vystyt pokarinę civilę pra
monę.

Kanadiečiai užėmė Vassy 
šiaurinėje Francijoj.

žinkelio traukinių vagonus. 
Dažnai vagone sėdėjo tik 
vienas ar du hitlerininkai, 
kuomet kiti vagonai prisi
grūdę žmonių iki troškimo. 
Bet jeigu lietuvis drįso įei
ti į vokiečių vagoną, tai 
buvo ištrenktas laukan, 
nors traukinys bėgtų visu 
greičiu.

(Tąsa 5-tame puslapyje)

kariuomenė per dieną atva
davo bent 5 miestelius pie
tinėje Francijoje ir įsitvir
tino pozicijose už 5 mylių 
nuo Viduržemio Jūros 
kranto. Francūzai parašiu- 
tistai sprogdina karinius 
priešų punktus 20 mylių 
antrapus fronto linijos.

Talkininkai užėmė Negre 
Iškyšulį ir Port Cross ir Le
vant saliukes ir įsitvirtino 
pajūriuose per 125 mylias į 

i rytus nuo Marseille.

London. —Talkininkų ko- 
mandieriai sako, jog įsiver
žimas pietinėn Francijon 
daug geriau sekasi, negu 
buvo tikėtasi.

nacių kontr-atakas. Per. 
’žiaurius mūšius kai kurios 
pozicijos kelis kartus ėjo iš 
vienų rankų j kitas.

Sovietų kariai galinga 
ugnim iš visokių kanuolių 
atmušė priešus. Vokiečiai 
buvo įsiveržė į vieną gyve
namąją vietą. Bet Sovietų 
tankai, padarydami smar
kia ataka, išmušė nacius 
iš tos vietos. Per diena vien v

Raseinių ruože buvo sunai- v

Amerikos Raudonasis 
Kryžius Įtaiso 10 Ligo

niniu Sovietuose
Washington. — Amerikos 

Raudonasis Kryžius paskel
bė, kad jis įrengia dešimtį 
ligoninių su 500 lovų kiek
vienai atvaduotose nuo vo
kiečių vietose. Tos ligoninės 
bus įtaisytos Smolenske, 
Gomelyj, Charkove, Kijeve, 
Simferopolyje, Voroneže, 
Kurske, Sumy, Stalino ir 
Sevastopolyje.

Kiekviena ligoninė turės 
slaugių (norsių) mokyklą.

Amerikos Raudon. Kry
žius parūpina ir siunčia 
toms ligoninėms vaistus, 
medikalius instrumentus, 
X-spindulių mašinas, dantų 
gydymo prietaisus, lovas ir 
reikalingus lovoms daly
kus, taip pat virtuvių įren
gimus.

Šios amerikiečių įtaisytos 
ligoninės bus globoje So- 

Iviteų Raudonojo Kryžiaus 
ir Raudonojo Jauno Mėnu
lio draugijų.

(Jaunas mėnulis yra ma
hometonų tikybos ženklas.)

SUIMTA TŪKSTANČIAI 
VOKIEČIŲ

Roma, rugp. 16. — Įsiver
žę pietinėn Francijon talki
ninkai per dieną suėmė 2,- 

| 000 vokiečių.
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Didieji Žygiai Francijoje
Kalbėdamas apie busimuosius mūsų 

karinius žygius Europoje, prezidentas 
Rooseveltas jau senai yra sakęs, kad 
mes iškelsime savo jėgas Vakarų Euro
pon ne vienoje kurioje vietoje, bet kele
to j e.

Jeigu kas tuomet prezidento žodžiams 
netikėjo, tai šiandien jis jau tiki, nes, 
kaip sakoma, “žodis stojosi kimu”, —mes 
pradėjom antrąją invaziją .Francijoje,— 
šiuo sykiu pietinėje Francijoje.

Pirmoji invazija buvo pasekmingai at
likta š. m. birželio mėn. 6 d.

Antroji invazija pradėta š. m. rug
pjūčio 15 d.

Galimas daiktas, kad invazijų bus ir 
daugiau, kur nors šiaurinėje Francijoje, 
Hollandijoje ar Belgijoje, o gal Danijoje. 
Ir toji galimybė vyriausiąją vokiečių ka
ro vadovybę labai maišo, nes ji priversta 
laikyti savo kariuomenes visuose pajū
riuose.

Invazija pietinėje Francijoje buvo ti
kėtina, nes jau per tūlą laiką buvo skel
biama, kad talkininkų jėgos. buriamos 
Corsicos saloje. Pastaromis dienomis 
mūsų oro pajėgos daužė pietinės Fran- 
cijos pakraščiuose vokiečių tvirtumas. 
Dar vėliau mes sužinojome, jog Italijoje 
atsirado ministeris pirmininkas Chur- 
chillas, mūsų laivyno sekretorius ir mū
sų karo sekretoriaus padėjėjas Mr. Pa
terson. Kiekvienam buvo aišku, kad jų 
ten nuvykimas nebuvo be didelio reika
lo.

Dar labiau mus įtikino, jog kas nors 
didelio Francijoje bus, tai generolo 
Charles de Gaulle atsišaukimas į visą 
francūzų tautą, raginant ją sukilti prieš 
vokiškuosius okupantus. Gen. de Gaulle 
įsakė francūzams patrijotams, kas jie 
bebūtų, kur jie bebūtų, — sukilti, kovo
ti, mušti, naikinti vokiečius, grūdant 
juos iš francūzų žemės.

Praeitą pirmadienį, rugpj. 14 d., vis 
daugiau ir daugiau žinių ateidinėjo, kad 
talkininkų laivų konvojai plaukioja Vi
duržemio jūroje, kad jie ruošiasi invazi
jai pietinėje Francijoje.

Kitais žodžiais, ši, antroji mūsų inva
zija Francijon buvo beveik “atvira pa
slaptis”. Akiregyj to, vokiečiai nieko ne
galėjo padaryti jai neprileisti realizuo
tis! Jie, vadinasi, bejėgiai. Jie yra tokio
je karo padėtyj: mato kumštį prieš juos 
iškeltą, bet neturi pajėgų tam kumščiui 
atremti.

Mes nežinome mūsų karinės vadovy
bės planų ir negalime pasakyti, kur link 
iškeltosios mūsų pajėgos pietinėje Fran
cijoje žygiuos: link šiaurių, ar rytų. Vie
ną mes žinome, kad jos vietoje nestovės, 
kad jos stipriai apginkluotos ir išlavin
tos, kirs priešui smūgį po smūgio. O 
priešas, spaudžiamas iš visų pusių, turė
damas keturis frontus, raitysis kaip žal
tys, kad galėtų kaip nors išmanevruoti 
ir pasitraukti į “Vokietijos tvirtumą” ir 
iš jos gintis. Bet vargiai jam tas pasi
seks padaryti.

Mes sakome, vargiai, kadangi matome, 
kas darosi Normandijoje ir Brittany’jo
je. Hitlerininkai ten bandė laikytis, neiš
leisti talkininkų pajėgų iš Normandijos 
pussalio. Jie pastatė savo septintąją ar
miją netoli Caen miesto ir kai kuriems 
atrodė, kad turėsime didelio vargo iki 
vokiečius ten nugalėsime.

Bet štai kas atsitiko. Mūsų narsiosios 
pajėgos, mūsų sugabioji gen. Eisenho- 
werio karo vadovybė prasimušė vakari
niu pakraščiu, žaibo greitumu užėmė be
veik visą Brittany pussalį ir meistriškai 
aplenkė, plieninį lanką aplink septintąją 
armiją.

Šiuos žodžius rašant, sakoma, yra ap
supta apie 50,000 vokiečių kareivių, ku
riems nėra jokios vilties iš to lanko iš
sprukti. O jeigu taip, tai reiškia, kad jie 
ten bus išmušti arba paimti į nelaisvę!

O kai tas bus pasiekta — atsidarys 
platus talkininkams kelias link centreli

nes Franci jos, link Paryžiaus, link Vo
kietijos !

Tegu skaitytojas pasiima žemėlapį, 
tegu jis pastudijuoja tai, kas, kur ir kaip 
šiandien daroma Francijoj, o jis pama
tys, kad jokia galybė talkininkų kariuo
menių nesulaikys, kad vokiečiams pasi
lieka vienintelė išeitis: arba nešdintis 
link Vokietijos, slėptis už “Sigfriedo 
tvirtumų linijos” arba pasilikti Franci
joje ir būti ten sunaikintais.

“Sigfriedo tvirtumų linija” veikiausiai 
yra įsteigta (nors gali būti ir taip, kad 
jokios ten tvirtumų linijos nėra, kad 
vokiečiai apie ją tik blofino pasaulį, kaip 
daugelį sykių jie yra darę), bet ji šian
dien mažai reiškia, nes oro pajėga ir ar
tilerija gali sutriuškinti ją į trupinius, 
kaip Raudonoji Armija sutriuškino į 
trupinius Mannerheimo liniją, arba vo
kiečių tvirtumas prie Leningrado. Tai
gi, kaip neimsi, vokiečiams šiandien sto
vi prieš akis tamsios dienos, juoda atei
tis.

Atsiminkime, kad tuomet, kai vyksta 
didieji žygiai Francijoje, Rytų frontas 
taipgi nesnaudžia. Ten eina milžiniški 
Raudonosios Armijos veiksmai ir pasi
ruošimai dar didesniems žygiams, — žy
giams linkui Berlyno!

Vienas žymus militarinių reikalų ana
listas, Max Werner, praeitą sekmadie
nį pareiškė, kad vokiečiai gali būti su
mušti bėgy j aštuonių savaičių, jei tik 
jie bus mušami iš visų pusių. Jis mano, 
jog Vokietijos Werchmachtas susmuks 
pirmiau negu Jungtinių Tautų Armijos 
pasieks Berlyną.

Galimas daiktas. Šių dienų veiksmai 
Francijoje teikia kiekvienam vilties, kad 
taip bus.

Džiaugdamiesi didžiulėmis pergalėmis, 
milžiniškais mūsų kariuomenių žygiais, 
mes, namieje gyveną Amerikos piliečiai, 
Amerikos žmonės, mes — užfrontis — 
privalome nenuilstamai darbuotis, rem
ti karines krašto pastangas, kad būtų 
stiprus užnugarinis frontas, kad būtų 
aprūpinti mūsų kovūnai visuose karo 
frontuose viskuo, kas jiems reikalinga.

Jeigu taip bus, tai neužilgo didžiausias 
mūsų priešas, vokiškas plėšikas, bus 
parblokštas. O su No. 2-ro priešu, su ja
poniškuoju plėšiku, tuomet irgi nebus 
sunku apsidirbti.

Istorinis Sveikinimas
Skaitytojas bus, be abejo, perskaitęs 

tarybinės Lietuvos valstybinių pareigū
nų ir visuomenininkų sveikinimą Ame
rikos lietuviams — sveikinimą iš'laisvo
jo Vilniaus (jis tilpo rugpj. 14 d. Lais
vėje).

Šis sveikinimas yra istorinis, senai ir 
ilgai lauktas, — retas įvykis mūsų tau
tos gyvenime. Sveikinimas iš išvaduoto
sios Lietuvos sostinės! Sveikinimas iš 
Vilniaus, dar tik vakar buvusio prislėg
to ilgaamžio lietuvių tautos priešo! Svei
kinimas iš istorinio Vilniaus gyventojų 
mitingo, sušaukto paminėjimui ketverių 
metų nuo Lietuvos pasiskelbimo tarybi
ne respublika!

Sveikinimo rezoliucija labai brandi, 
turininga, bet jeigu ji būtų ir trumpa, 
tik keletos žodžių, ji būtų taip pat istori
nė, svarbi kaipo nepaprastai didelis įvy
kis mūsų tautos gyvenime!

Reikia priminti, kad šis karas Lietu
vą dabar labiau surišo su josios išeivi
ja, ypačiai su Jungtinių Valstijų lietu
viais, trečdaliu lietuvių tautos. Niekad 
pirmiau tarp mūs ir Lietuvos žmonių, 
Lietuvos vyriausybės nebuvo tokio glau
daus moralio ryšio, kokis yra šiandien! 
Lietuvos rašytojai rašo mūsų spaudai, 
informuodami apie Lietuvą ir lietuvius, 
o Amerikos lietuviai (tiesa, kol kas dar 
ne visi) uoliai dirba, rinkdami karo nu- 
teriotiems Lietuvos žmonėms pagalbą. 
Mes atidžiai sekame, kas darosi Lietuvo
je, o Lietuvos žmonės atidžiai tėmyja, 
ką mes čionai veikiame. Mes sielojamės 
tais pačiais sielvartais, mes džiaugia
mės tais pačiais džiaugsmais. Mes “dū
luojame tas pačias dūmas”!

Tik paskaitykite, ką sako Vilniaus 
masinio mitingo, įvykusio liepos 21 d., 
prezidiumas savo sveikinime amerikie
čiams:

“Uoliai dirbdami dėl išlaisvinimo ir 
išgelbėjimo lietuvių tautos, Jūs kaip ir 
mes niekuomet, net ir juodžiausiomis 
karo valandomis, nebuvote praradę vil
ties ir nenuilstamai kovojote, tikėdami, 
jog prakeiktoji nacių galia turės būti 
palaužta, jog pažanga ir tiesa vėl turės 
užviešpatauti, jog 'Raudonosios Armijos 
pergalės ir bendri veiksmai sąjunginių 
armijų atneš pagaliau pergalę paverg
toms tautoms ir išlaisvinimą lietuvių 
tautai.

“Šitas Jūsų pasitikėjimas buvo įtiki-

MBB'KAS IvV rašo ir sako —■
ŽMONĖS, KURIE! NETE

KĘ JOKIOS GĖDOS
Karo pabaiga ateis. Gal 

jau nebe už aukščiausių 
kalnų. Didžioji dalis Lietu
vos išlaisvinta. Kiekvienas 
padorus lietuvis trokšta 
matyt Lietuvą laisvą ir pa
dėt jos žmonėms užsigydy- 
ti karo žaizdas. Rodosi, 
Lietuvos žmonių šel
pimo reikalu turėtų susi
vienyti visos grupės. Tuo 
reikalu reikėtų ir galima 
padėti visus politiškus skir
tumus į šalį.

Deja, katalikų, socialistų 
ir tautininkų lyderiai tebe- 
gieda seną giesmę. Jiems 
arba Lietuvoje bus tokia 
santvarka, kokios jie nori, 
arba peklon su visa Lietu
va ir jos žmonėmis,

Pažangioji srovė jau pui
kiai įrodė nuoširdumą Lie
tuvos žmonių šelpime. Dide
lė grupė jos žmonių kiek
vienoje kolonijoje darbuo
jasi: renka drapanas, čeve- 
rykus, maistą ir t.t. Lietu
vos žmonėms. Visi darbuo
jasi be jokio finansinio at
lyginimo. Jau daug tonų į- 
vairių reikmenų pasiųsta 
Lietuvos žmonėms. Bus 
greitu laiku pasiųsta dar 
daugiau.

Bet ar pasiuntė nors vieną 
žiponą, ar nors vieną porą 
čeverykų Lietuvos žmonėm 
anų trijų srovių vadai ir 
pasekėjai? Ne, nėra pasiun
tę nė mažiausio daiktelio. 
Jie ne tik patys neaukoja 
ir nesiunčia, bet dar sušilę 
darbuojasi pakenkti pažan
giajai srovei. Tose pastan
gose tų srovių spaudos re
daktoriai visai išėjo iš viso
kių žmoniškumo ribų. Visai 
yra netekę jokios gėdos. 
Pavyzdžiui, katalikų “Ame
rika” (rugpj. 11) sako:

“Bolševikams vėl užėjus į 
Lietuvą, Amerikos lietuviš
kieji bolševikėliai suskato 
rinkti aukas neva Lietuvos 
žmonėms, lietuvių tautai. 
Bet jiems lietuvių tauta 
tiek terūpi, kiek ją galima 
parduoti Maskvai. Niekas 
negirdėjo apie šių komunis
tėlių paramą tremtiniams 
lietuviams. Jei jie remia, 
tai tik tokius pat savo sėb
rus komunistus. Už tai jų 
surinktos aukos eina ne lie
tuviams ir ne Lietuvai.”

Kas žodis, tai netiesa. Ar
gi tik ‘bolševikams vėl už
ėjus į Lietuvą,” “bolševikė
liai” suskato rinkti aukas 
Lietuvos žmonėms? Žino 
Laučka, žino kiekvienas lie
tuvis, kad tie “bolševikė
liai” jau daugiau kaip ant
ri metai renka ir siunčia 
pagelbą Lietuvos žmonėms. 
Žinoma, pagelba siunčiama 
tiems, kuriuos galima pa
siekti, tai yra, pasitrauku
siems Tarybų Sąjungos gi
lumom

Tai kam tas bjaurus 
Laučkos melas, kad tik da
bar “bolševikėliai” suskato 
rinkti aukas Lietuvos žmo
nėms?

Visus tūkstančius Lietu
vos žmonių, pasitraukusius 
iš Lietuvos karo pradžioje, 
“Amerika” ir kiti tos sro
vės laikraščiai vadina

“tremtiniais”. Kaip tik 
tiems lietuviams amerikie
čių dovanos ir siunčiamos. 
O Laučka drįsta per akis 
meluoti, kad “niekas negir
dėjo apie šių komunistėlių 
paramą tremtiniams lietu
viams.”

Bet Laučkos ir visų kata
likų srovės lyderių tai ga
lime ir turime teisę paklau
sti: O kokią pagelbą tiems 
lietuviams jūs esate pasiun
tę? Net ar bandėte? Ne, nė 
nebandėte. Lietuvai Pagel- 
bos Teikimo Komitetas yra 
atvejų atvejais atsišaukęs 

ir siūlęs Laučkai ir kitiems 
patarnauti ir jų paramą 
tiems lietuviam persiųsti vi
sai be jokio atlyginimo. To 
pasiūlymo nepriėmė ir nė 
mažiausio dalykėlio neban
dė pasiųsti.

Kam daugiau rūpi lietu
vių tauta, galima spręsti iš 
to, kas kiek dirba lietuvių 
tautai jos sunkiausiose va
landose. Kas daugiau pasi
tarnauja tautai: Tie, kurie 
siunčia tai tautai pagelbą, 
ar tie, kurie tik žodžiais 
kalba už ją, bet darbais ne
suteikia jai jokios para
mos? Kurie daugiau pasi
tarnauja lietuvių tautai: 
tie, kurie šiandien Lietuvoj 
Raudonosios Armijos eilėse 
didvyriškai muša iš Lietu
vos nacius, ar tie, kurie čia 
Amerikoje užsima pronaci- 
ška propaganda, kaip kad 
daro katalikų srovės spau
dos redaktoriai?

Ką jau bekalbėt. Lietuvių 
tauta niekad nepamirš, kad 
sunkiausiose jos gyvenimo 
valandose Laučka ir jo ko
legos darbavosi jos neprie
telių nacių naudai. • • •

“Amerika” dar ir štai 
kuo turi piktai skųstis: 
“Bolševikai tą propagandą 
tiek išplėtė, kad pereitą 
sekmadienį prie lietuvių 
bažnyčių Brooklyne ir kito
se vietose dalino savo atsi
šaukimus ir pikniko skelbi
mus.” Paskui priduria se
kamą grūmojimą kunigam: 
“Ką pasakys tie, kurių va
dovavimui tos bažnyčios pa
vestos?”

Baisus prasižengimas, ar 
ne, kad būrelis patrijotingų 
Brooklyno lietuvių nuėjo ir 
už kelių blokų nuo bažnyčių 
sutikę lietuvius gatvėje įda
vė po lapelį. Gi tuose lape
liuose raginami lietuviai 
aukoti drapanas ir čevery- 
kus Lietuvos žmonėms ir 
kviečiami j pikniką, kuris 
buvo rengiamas išimtinai 
Lietuvos žmonių šelpimui. 
Laučkai nusidėjo ne tik la
pelių dalintojai ir kunigai, 
kodėl nelakstė gatvėmis ir 
neatiminėjo tų lapelių iš da
lintojų! Mes gi sakome: 
garbė dalintojams ir garbė 
kunigams, kurie neklausė 
“Amerikos” redaktoriaus 
reikalavimo elgtis chuliga
niškai.

Palikime “Amerikos” re
daktorių ramybėje. “Tėvy
nės” redaktorius irgi atsi
dūręs didelėje desperacijo
je. Jis šaukia:

“Amerikos lietuvių komu

namai pareikštas Demokratiniame Ame
rikos Lietuvių Suvažiavime pernai, gruo
džio mėnesį, kur Jūs pasakėte, jog “Lie
tuvos išlaisvinimas nebe už kalnų.”

“Dabar tas Jūsų pranašavimas pildo
si — Lietuvos išlaisvinimas smarkiais 
šuoliais žengia pirmyn.”

Taip, tikra tiesa!
Bėgyje virš 3 metų Lietuvos okupa

cijos mes nei minutei nenustojome vil
ties, kad Lietuva bus išlaisvinta. Vieni iš 
mūsų manė, kad jos išlaisvinimo diena 
bus anksčiau, kiti — vėliau, bet visi su
tikome ir sakėme, skelbėme visam pa
sauliui, jog Lietuva bus laisva, vokie

nistų organai pranešė, kad 
į Lietuvą jau išvažiavo ar 
dar išvažiuoja Cvirka, Šim
kus, Salomėja Nėris, Liu
das Gira, Venclova, Korsa
kas, Marcinkevičius ir 
daug kitų.”

Tai esą tikrai baisu! Kaip 
gali lietuviai grįžti Lietu
von? Ir dar grįžta veikėjai, 
intelektualai, tarybinės Lie
tuvos vyriausybės žmonės. 
Bajoras juos tiesiog prakei
kia. Jie esą “kvislingai”, jie 
ten traukia “prirengti dir
vą komunistinei santvar
kai Lietuvoje” (Tėvynė, 
rugpj. 11).

Bet jeigu Raudonoji Ar-

mija neužleistų vietos civili
nei Lietuvos vyriausybei, 
jeigu išvaduotuose miestuo
se ir kaimuose palaikytų 
tiktai militarinius valdymo 
organus, tai ką tada saky
tų Bajoras ir jo kamarotai? 
Jie taipgi keiktų Tarybų 
Sąjungą ir Raudonąją Ar
miją. Šauktų, jog Lietuva 
okupuota.

Netiksi tokiems veidmai
niams, kaip Tėvynės redak
torius. Neigi, pagaliau, ban
do kas jiems įtikti. Raudo
noji Armija didvyriškai 
grūda vokiečius iš Lietuvos 
ir ją išlaisvino. Kaip grei
tai kur karo sąlygos lei
džia, ten tuojau kuriasi ci
viliniai valdžios organai — 
organai lietuvių ir iš lietu
viu ! v

J. ir L. Žemaičiai Pirmi
Davė $25 dovanom

Kartą priminėme dienra
štyje, kad šiemet norėtume 
skirti aukštesnes premijas 
kontestantams vajuje gavi
mui Laisvei naujų skaityto
jų. Sugestavome, kad pir
mą dovaną reiktų duoti 
$100 Karinį Boną. Supran
tama, jog ir kitos dovanos 
turėtų būt aukštesnės, negu 
kitais metais. Tačiau iš 
dienraščio iždo aukštų do
vanų skirti negalima. To
dėl priminėme, kad geri 
dienraščio Laisvės patrio
tai, kurie uždirba gerai, bet 
dėl trūkumo laiko negalės 
darbuotis vajuje gauti nau
jų skaitytojų, galėtų prisi
dėti prie dovanų vajinin
kams.

Tą mūsų sumanymą kon
krečiai užgyrė draugai J. ir 
L. Žemaičiai iš Hartford, 
Conn. Jie, Laisvės naudai 
piknike Waterburyje, rugp. 
Aug. 13 d., pridavė mūsų 
dienraščio redaktoriui R. 
Mizarai $25 į naujų skai
tytojų gavimui vajaus kon- 
testo fondą. Rojus Mizara 
tą gražią Žemaičių dovaną 
jau pridavė L. Administra
cijai.

Per daugelį metų J. ir L. 
Žemaičiai dirbo dienraščio 
Laisvės vajuose gavimui 
naujų skaitytojų. Dabar jie 
įtemptai dirba karinėje pra
monėje. Vajuose mažai gali 
darbuotis. 1942 m. Žemai
čiai aukojo $50 Karinį Bo
ną kaipo pirmą dovaną va
jininkams. Šiemet jie vėl 
prisideda su $25 cash. 
Tai puikus atjautimas va- 
jininkams ir graži parama 
dienraščiui.

Šį mėnesį turime nusta
tyti vajininkams dovanas ir 
turime tuojau imtis vajaus 
reikalu spaudos darbų pri- 
ruošimo. Todėl dar kartą 
primenam, kad dovanas 
kontestantams greit reikia 
nustatyt. Gerai uždirbantie
ji Laisvės partiotai, ypač 
tie, kurie negalės būti ak
tyvūs vajuje, yra prašomi 
kiek galint stambesnėm su
mom prisidėti prie vajinin
kams skiriamų dovanų.

$100 karinis bonas kai
nuoja $75. .Žinoma, vienam 
asmeniui tiek paaukoti y- 
ra sunku. Bet jei atsirastų 
keletas, kurie ir aukotų to
kiom sumom, kaip draugai

Žemaičiai, tai tikrai galėtu
me vajininkams paskirti 
gražias dovanas. Aišku, ta
da ir vajus būtų daug sėk
mingesnis.

Neabejoju, kad dienraštis 
Laisvė turi skaitlingą būrį 
širdingų rėmėjų ir žinau, 
kad atsiras keliolika, kurie 
rems mūsų sumanymą duo
ti aukštesnes premijas vaji
ninkams. Taigi prašome vi
sų, kurie manote prisidėti 
prie apmokėjimo vajinin
kams premijų, atlikti tą rei
kalą greit. Prisidėt galima 
ir žemesnėm sumom negu 
su $25, kaip Žemaičiai. Su 
dešimtine, penkine prisidė
dami kėlėt, asmenų sudarys 
gražią sumą pinigų vajinin- 
k'ų dovanoms. Laukiame 
daugiau atsiliepimų į šį pui
ku reikalą. c-

P. Buknys.

Wilkes-Barre, Pa.

čiai bus iš Lietuvos žemių išmušti ir ta
rybinės Lietuvos respublikos liaudis pa
sekmingai imsis kūrybinio darbo, kurį 
užpuolikas nutraukė 1941 metais.

Viskas eina taip, kaip mes manėme ir 
sakėme. Viskas taip eina, kaip skelbė ta
rybinės Lietuvos respublikos vyriausy
bė, Lietuvos rašytojai, visuomenininkai, 
didvyriškieji josios raudonarmiečiai ir 
partizanai!

Taip, laisvosios Lietuvos sostinės Vil
niaus žmonių sveikinimas amerikiečiams 
yrą istorinis. Tuo sveikinimu vilniečiai 
išreiškė visos lietuvių tautos broliškąjį 
sentimentą.

Ačiū Draugams ir Draugėms

Keturiolika motu išgyvenęs 
Wilkes-Barre, gyvenimo aplin
kybių verčiamas, liepos 23 d., 
apleidau šį miestą. Labai gai
la buvo skirtis nuo gerų drau
gų ir draugių, su kuriais teko 
daug bendrai veikti įvairiose 
organizacijose, bot toks jau 
mano likimas. . .

Sužinoję apie tai draugai, 
ypač Lyros Choro ir Liet. Pro- 
gresyvio Kliubo nariai, liepos 
22 d., surengė mano išleistuvių 
parę ir suteikė man dvi bran
gias ir neužmirštinas dovanas. 
Niekad nesijaučiau to vertas 
bei užsitarnavęs. Nesitikėjau, 
kad draugai ir draugės taip 
aukštai įvertins mano praei
ties darbus.

Laike vakarienės trumpas 
kalbas pasakė (ne tik apie 
atsisveikinimą, bet ir abelnai 
apie visas mūsų darbininkiš
kas problemas) šie draugai ir 
draugės:

Poetas A. Dagilis (seranto- 
nietis), M. Jančiulienė, P. Juo
zukas, H. Gillis, V. Valukas, 
Andriulis (serantonietis) ir 
Aid. Grigaitienė.

Didelis jums, mieli draugai 
ir draugės, AČIŪ už pasakytas 
kalbas.

Taipgi reiškiu širdingiausią 
padėkos žodį ir jums, draugai 
ir draugės, kurie surengėte mi
nėtą parę ir joj dirbote:

Vincas ir Aldona Grigaičiai, 
draugas A. A., J. Valukas, J. 
Vitkūnas (iš Nanticoke), J. 
Jrušelionis, P. Juozokas, M. 
Jančiulienė, N. Kuzmickienė, 
H. Gillis (iš Hanover), M. 
Kaspariūtė ir P. žagarauskie- 
ne.

Šis jūsų, gerbiami draugai ir 
draugės, draugiškumas sustip
rino mano energiją dėl atei
ties. Ir jei sveikata ir gyveni
mo aplinkybės leis, stosiu prie 
naujų draugų į tuos pačius 
darbus, kokius veikiau Wilkes- 
Barre, Pa.

J. Vilkelis,
Detroit, Mich.
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E. Mieželaitis.

Lietuviai Raudonarmiečiai Pionieriai
Didvyrišką darbą puoli-1 darni jiems išminuotus pra-( psna ir suliepsnojo didelis 
? atlieka mūsų pionieriai.' ėjimus. laužas. Tai buvo sutartinisme atlieka mūsų pionieriai.; ėjimus.

Jie skina kelią puolantiems’ 
daliniams, dažnai po smar-(dūrė 
kiausia priešo ugnimi taiso! Atlikę 
suardytus tiltus, išminuoja, tankai 
praėjimus tankams, pėsti- smarkios priešo artilerijos I Uždavinys atliktas buvo 
ninkams, artilerijai, kasa ugnies senu išminuotu taku'gerai. Bet dabar Rimdžius 
susisiekimo 
kulkosvaidžių lizdus, 
mo punktus.

Pavojingiausias
rių darbas bene ir bus išmi-' 
navimas. Mūsų pėstininkai, 
rengiasi pulti, bet visas' 
puolimo baras vokiečių už- v
minuotas. Pėstininkai dar kartą uždavinys 
laukia, o pionieriai su savo 
aparatais, baisiausiai prie-! 

, šo apšaudomi, jau šliaužio-į 
ja pačioje priešo panosėje.1 
dažnai prieidami iki L...
metrų ar dar arčiau prie j niel\ieno

n n ;* nnomnHnc nn nles linijos. Rimdžius ra- vielų užtvaras, tankiai iš-
miai prisikrovė degamosios i raižytas niekieno žemėje, 
medžiagos, degamojo skys-; Gerai apšvietę visą plotą, 
čio ir nušliaužė. Naktis bu-1 vokiečiai atidengė stiprią 
vo tamsi ir vokiečiai jo ne-’ugnį. Aukštą žolę aplinkui 
pastebėdavo net tąsyk, kai, skinte skynė kulkosvaidžio 
į orą žvitriai išlėkdavo j kulkos. Spigiais balsais su- 

I spinduliuojanti raketa, jis (lojo priešo minos, krisda- 
parkrisdavo ir prisiplodavo mos aplinkui tai čia, tai 
priežemės. I ten. Rimdžius šaltakraujiš-

Laimingai U ’ 
minų, 
prie pačių vokiečių apkasų, 
sudėjo į šalmą degamosios 
medžiagos, pripylė padega
mojo skysčio ir didžiam vo
kiečiu nustebimui viena 
akimirką prie jų apkasų iš
šoko i viršų milžiniška lie- V V

Mūsų tankai 
priešo 

savo 
dėl

greit atsi- ženklas, kad šis kelias tan- 
užnugaryje. kams nepavojingas, apsau- 
uždavinius, j gotas nuo prieštankinių mi- 

nepaprastai ! nu.

artilerijai 
eigas, įrengia negalėjo

seki- .cijas, visi laukai buvo už-! sugrįžimą į mūsų žemę. Už- 
i minuoti. Tankai palaukėj sidegus laužui, vokiečiams 
’vakaro, o sutemus pradėjo! pasidarė matomas aplinkui 
Į signalizuoti mūsų dali- visas plotas. Bet to, de
niams apie savo padėties veik tą pačią akimirką, vie- 

! rimtumą. Ir vėl tankams į į na po kitos į orą išlėkė ir
pagalbą atėjo pionieriai. Šį i pakibo kelios vokiečių rake- 

teko jau-'tos. Bėgti greitai neįmano- 
nam 21 m. pionieriui Ka- j ma buvo, nes visur — pa
žini Rimdžiui.

Naktį ypatingai sunku mina išneš į orą. O, be to, 
lyra pereiti ir mūsų ir prie-1 begaliniai trukdė spygliuo- 

10(j šo užminuotus apšaudomus tos vielos užtvaros. Reikėjo 
j niekieno žemės plotus ir šliaužte šliaužti ir sukru- 

vokie'čiu^Nuo* ju'darbo daž-'Pr^e^^ v^sa^ Pr^e P1’^0 u£’" vintomis rankomis draskyti 
nai pareina operacijos pa. nies linijos. Rimdžius ra- vielų užtvaras, tr.'±; 
siekimas. Ir nepaisydami 
jokio pavojaus savo gyvy
bei,, jie dirba savo darbą su 
didžiausiu atsidavimu ir 
nuostabiu šaltakraujišku
mu.

Aš papasakosiu apie vie
no pėstininkų pulko pionie
rių padalinį, vadovaujamą 
viršilos Buroko. Tai būre
lis puikiai susidraugavusių 
savo tarpe jaunų vyrukų. 
Juos taip suartino ir subū
rė nuolatiniai 
riuose jie ėjo 
kito.

Liepos mėn. 
kovose būrelis atliko didvy
rišką darbą. Papasakosiu 
keletą jų kovos epizodų.

Mūsų tankai ruošėsi žval-i 
gomam puolimui. Vokiečiai! 
pasiutusiai buvo apsitvėrę 
minomis. Be pionierių pa
ruošiamojo darbo mūsų 
tankai negalėjo išeiti į žy
gį. Dar nebuvo gerai išau- 
šę, kad viršila Burokas pra
dėjo kelti savo kovotojus.

—Reikia padaryti praė-, 
jimus tankams, išrinkti 
prieštankines minas.

Pamatę minų laukuose 
mūsų pionierius, vokiečiai 
atidengė stiprią minosvai
džių ir kulkosvaidžių ugnį. 
Nebodami priešo ugnies, 
pionieriai trumpais perbė
gimais, tai pakildami, tai 
vėl priguldami, jieškojo už
slėptų minų. Priešas niršo. 
Ugnis dar sustiprėjo. Bet 
tai nieko nepadėjo. Užsibrė
žę išminuoti ištisą plačią 
juostą iki vokiečių apkasų, 
mūsų pionieriai savo užda
vinį įvykdė.

Saulė jau gerokai buvo 
įkopusi danguje, kai pasi
girdo tankų burzgimas. 
Prasidėjo tankų ataka. Bet 
tankų vadovai, nors ir žino
dami išminuotą žemės juo
stą, stipriai priešo apšau
domi kiekvienu metu galėjo 
suklysti, pasukti truputį į 
šalį ir užriedėti ant minos.

— Mes vesime tankus,— 
pasisiūlė du drąsuoliai, 
raudonarmietis Kamenskis 
ir jefreitorius Sokolovas.

Vienas sėdo ant vieno! 
tanko krašto, kitas ant ki-Į 
to. Pirmieji du tankai su
burzgė ir pasileido pirmyn, 
tokiu būdu sėkmingai ves
dami paskui save visus li
kusius tankus.

Pamatę artėjančius tan
kus, vokiečiai atidengė į 
juos smarkią artilerijos ug
nį. Pro ausis zvimbė drą
siesiems pionieriams sprog
stančių sviedinių skeveld
ros zvimbė sviediniai. Bet 
drąsuoliai, tvirtai įsikibę į 
tankus, nepaliko jų, rody

grįžti į savo pozi-1 pats turėjo pagalvoti apieL... . „x L,... _____  : X^.^„ TTX

pionie- dar

vojus, žengs žingsnį — ir

išsisaugojęs kai, šliauždamas žingsnis 
Rimdžius prišliaužė I po žingsnio, sugrįžo j savo 

I dalinį. Tuo tarpu, tankai, 
jau buvo sugrįžę į savo ba-

pavojai, ku- 
vienas šalia

(1941 m.)

Rytą turėjo pulti mūsų pė
stininkai. Baras, kuriuo jie 
turėjo pereiti į ataką, visas 
buvo užminuotas. Reikėjo jį

LAIKAS JAU BAIGIASI, IŠPILDYKIME 
SAVO ŽODĮ

Iki didžiosios amerikines tautines šventes Labor Day 
beliko pora savaičių. Tai labai trumpas laikas. Mes gi, 
Lietuvai Pagelbos Teikimo Komitetas, esame pažadėję 
šeštąjį Lietuvos žmonoms Pagelbos Siuntinį išsiųsti 
apie tą šventę. Centre ruošimo darbas vedamas visu 
smarkumu. - - . v

Bet kaip su kolonijomis? Džiugu, kad visa eile kolo
nijų jau yra išpildžiusios savo kvotas su dideliu kaupu. 
Tatai matėte mūsų spaudoje. Tačiau taipgi iš visos ei
les kolonijų dar tesame girdėję labai mažai, arba nie
ko. Broliai ir sesės: Nebelaukite, atsiliepkite! Pasidar
buokite išlaisvintos Lietuvos žmonių sušelpimui. Pasi
darbuokite dabar, tuojau. Prisidėkite su savo aukomis 
ir dovanomis prie šeštojo Siuntinio!

Kol kas Centre dar mažai teturime atsiųstų padėvė
tų drapanų bei čeverykų. O žinome, kad kolonijose jau 
yra nemažai jų surinkta. Gi mūsų tikslas yra su šeš
tuoju Siuntiniu pasiųsti didelį kiekį drapanų ir čevery
kų. Jie pasieks Lietuvos žmones kaip tik prieš žiemą! 
Todėl raginame Lietuvai Pagelbos Teikimo Komiteto 
skyrius ir visus veikėjus tuojau siųsti Centran drapa
nas ir čeverykus. žinokite, kad prie dabartinių trans- 
portacijos sąlygų iš tolimesnių kolonijų atsiuntimas 
Brooklynan kartais ima gana ilgą laiką.

Dar kartą primename visiems: VISKĄ SIŲSKITE 
BROOKLYNAN ŽEMIAU PADUOTU ADRESU.

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

pirmieji ir 
išminuotus

artilerijos

išvalyti. Kelias naktis jau 
nemigęs, nuvargęs, bet pil
nas vidujinės jėgos Rim
džius su draugais vėl išėjo 
į sunkų ir pilną pavojų už
davinį surasti ir išminuoti 
priešo minas. Naktis buvo 
tamsi, dirbti buvo sunku. 
Vietovė buvo drėgna, telk
šojo vienos balos. Visas per
mirkęs, sušalęs, jis rinko 
miną po minos ir darė jas 
nepavojingomis. Tuo metu 
beminuojant netoliese pasi
girdo skausmingas vaitoji
mas. Jis gerai įsiklausė ir 
nušliaužė balomis į tą pusę. 
Baloje gulėjo sužeistas rau
donarmietis. Jis skausmin
gai griežė dantimis ir tik
tai išvydęs pionierių pradė
jo šaukti pagalbos. Rim
džius žinojo, kad pirmoj 
vietoj — atlikti uždavinys. 
Bet širdis neleido palikti be 
pagelbos ir sužeistąjį drau
gą. Ir jis skubiai atlikęs sa
vo darbą, persimetė per pe
tį sužeistąjį draugą ir par
nešė jį į mūsų apkasus.

Aušo. Mūsų apkasuose 
jau prasidėjo judėjimas. 
Pėstininkai rengėsi atakai. 
Dabar pionieriai turėjo ve
sti pėstininkus 
rodyti jiems 
praėjimus.

Po smarkaus
parengimo mūsų pėstinin
kai pasikėlė ir vedami pio
nierių nuėjo į ataką. Į slė
nį, kuriuo ėjo mūsų pėsti
ninkai, vokiečiai paleido vi
sų ginklų rūšių ugnį. Slėnį 
apipylė artilerijos sviedi
nių, minosvaidžių, kulko
svaidžių ir automatų ug
nies kruša. Sviediniai spro
go po kelias dešimtis metrų 
nuo pionierių, pro ausis 
zvimbė skeveldros, bet Rim
džius ir kiti pionieriai be 
pertrūkio mosavo ore kas
tuvėliais, tokiu būdu rody
dami kelią pėstininkams ir 
sėkmingai nukreipdami 
juos į vokiečių pozicijas.

Vokiečių pasipriešinimas 
buvo palaužtas. Jie neištvė
rė ir pasitraukė. Keturias 
paras be miego, be poilsio 
dirbo Rimdžius kovos lau
ke.

Mūsų kovotojai nesustab
doma lavina ėjo ' pirmyn. 
Bėgdami vokiečiai stengėsi 
jį nors valandai sutrukdy
ti, kad tokiu metu jie gau
tų progos pergrupuoti savo 
jėgas ir sutikti mūsų dali
nius su atkaklesniu pasi
priešinimu. Prie N. kaimo 
jiems pavyko sulaikyti mū
sų pėstininkus. Užėję į tan
kais nusėtus minų laukus, 
mūsų pėstininkai sustojo.

Pionieriai jefreitorius Svei- 
derskis ir kov. Palubeckas 
tuojau gavo uždavinį išmi
nuoti praėjimus pėstinin
kams ir tankams. Užsibrė
žę čia mus sulaikyti, vokie
čiai visą laiką stipriai kon
centruota ugnimi apšaudė 
šį barą. Buvo puikus saulė
tas popietės metas. Iš vo
kiečių stebyklos kaip ant 
delno matėsi užminuotasis 
plotas. Bet abu pionieriai, 
nebodami jokio pavojaus, 
išėjo uždavinį atlikti. Prie
šas dar labiau ėmė juodu 
apšaudyti. Bet drąsūs pio
nieriai per 3 vai. išminavo 
150 prieštankinių ir 117 
priešpėst. minų. Mūsų dali
niai sėkmingai tęsė puoli
mą.

Pasitraukdami vokiečiai 
susprogdino tiltą per upę. 
Prižygiavę mūsų pėstinin
kai, mašinos, pabūklai ir 
gurguolės su šaudmenimis 
ir maistu sustojo. Reikėjo 
tučtuojau per upę permes
ti naują tiltą. Šį uždavinį 
ir gavo viršila Burokas.

Pasiėmęs jefreitorių Ba- 
liukonį ir puskarininkį 
Norkų, Burokas išėjo prie 
upės. Tą vietą, kurioje rio
gsojo senojo tilto griuvėsiai 
visą laiką apšaudė priešo 
artilerija, o ore ratu aplin
kui suko vokiški lėktuvai. 
Vokiečiai pasiryžę buvo bet 
kokia kaina neduoti mūsų 
daliniams permesti per upę 
tiltą. Bet tai jiems nepavy
ko.

Trejetas pionierių, pra
dėję veikti tą pačią akimir
ką, apsirūpino medžiaga. 
Paskui vienas įsibrido į 
upę, kiti tiesė medžius. Ore 

(pasirodė lėktuvas. Apsukęs 
ratu aplinkui, jis pasileido 
pikiruojančiu skridimu ir, 
priartėjęs prie žemęs, nu
metė dvi bombas vieną po 
kitos. Veik tą pačią akimir
ką upę apipylė artilerijos 
sviedinių kruša. Mirkdami 
vandeny ir nebodami pavo
jaus, pionieriai nė valandė
lei nenutraukė savo darbo 
ir per pusantros valandos 
užbaigė savo greitojo darbo 
tiltą. Ir vėl nužygiavo į 
priekį mūsų pėstininkai, 
nuėjo sunkvežimiai ir pa
būklai.

Sunku aprašyti visus 
tuos žygius, kuriuos puoli
me kasdieną atlieka mūsų 
pionieriai. Jų labai daug ir 
visi jie labai vertingi. Ir to
dėl gerai suprantama, ko
dėl kiekvienas pėstininkas, 
tankistas, artileristas, žval
gas su pasididžiavimu kal
ba apie gerus mūsų pionie
rius. Jie puolime jau įrodė 
ir savo svarbą ir savo mo
kėjimą būti ir veikti visa
da visų dalinių pryšaky.

IŠ LAIŠKU

GRAŽI JAUNOS MERGAITES PADĖKA
Maspetiečiai Helen ir Vy-Imus beginklius pabėgėlius 

tautas Zablackai dar 1943 
metais pasiuntė dovanų 
pundelį jaunai lietuvei mer
gaitei Tarybų Sąjungoje. 
Dabar gavo nuo mergaitės 
labai gražų padėkos laiške
lį. Pasiskaitykite:

1944 m. sausio __ 
Brangūs nepažįstami 
draugai Helen ir Vytautas 
Zablackai!

Aš, Danutė Mažuolytė, 
gavau jūsų skirtą dovaną, 
už ką esu labai dėkinga. 
Gyvenu vaikų namuose. 
Mamytė dirba,! o tėvelis žu
vo kovoje su vokiškaisiais 
grobikais už mūsų didžio
sios Tarybų Sąjungos ne
priklausomybę ir laisvę. 
Šioj kovoj jis visad matė 
Tarybų Lietuvos laisvę. ♦ »

1941 metais birželio 24 d. 
bombardavo mūšų ramų 
gimtąjį miestelį Biržus. Po 
bombų kruša apleidom na
mus.

27 dieną pasiekėme Lat
vijos sienos rubežių. Žmo
nių buvo pilna. Vokiečiai tai 
pastebėję, pradėjo prieš

puolimą. Mes subėgome į 
šalimais stovintį namelį, ir 
vaismedžių sodą. Vokiečių 
lakūnas nusileido žemai ir 
numetė padegamąją bom
bą. Namelis užsidegė. Žmo
nės panikoje ėmė bėgti. De- 

• oq gančios skeveldros krito į 10 wO , V • 1 1 •žmones, vaikus, moteris.
Pasiekėm Tarybų Sąjun

gos gilumą. Mus tuojau ap
rūpino valgiu, butais ir ma
mytę darbu.

1943 m. įsteigė lietuvių 
vaiku namus, kur mes ra- 
dome antrąją tėviškę. O 
dabar mes mokinamės lie
tuviškoje mokykloje ir dai
nuojame lietuviškas daine
les.

Mūsų vaikai dalyvavo ra
joninėje olimpiadoje ir pa
rodė lietuvišką meną ir ten 
jie užėmė antrąją vietą.

‘Tegul skamba mūsų dai
nos po šalis plačiausias.”

Baigiu savo laiškelį ir su 
dideliu ilgėsiu laukiu nuo 
jūsų atsakymo.

Lietuviškų vaikų namų 
auklėtinė, IV kl. mokinė, 

Danute Mažuolytė.

pagelbėjo M. Sadauskienė, 
E. Kurulienė ir S. Budrevi
čienė. •

Darbuosimės ir ateity 
kiek išgalėsim.

Norwoodo L. P. T. K. pir
mininkas John Grybas.

Drauge A. Bimba:
Lietuvos Sūnų Kliubas ir 

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 37-ta kp. savo 
susirinkime rugpjūčio 6 d. 
vienbalsiai nutarė iš iždo 
paaukoti dėl mūsų brolių 
lietuvių, nukentėjusių nuo 
karo, šimtą dolerių. Ir tai 
dar ne viskas. Eisime po 
stubas ir gal sukelsime dau
giau dėl Lietuvos žmonių.

Draugiškai,

reiškia, kad mes liausimės 
dirbę toliau. Dirbsime ne- 
atlaidžiai su pasiryžimu, 
kad pagelbėjus broliam ir 
seserim, kenčiantiems nuo 
karo ir vokiečiu teroro.

Su pagarba,
J. Kazlau.

Hartfordo L.P.T. komite
to skyriaus iždininkas.

Gerbiami draugai:
Mūsų piknikas pavyko 

gerai. Muilo ^sunešė 500 ka- 
valkų, daug drapanų ir če
verykų ir pinigais daugiau 
šimto dolerių. Viską prisiu
sime kuogreičiausia.

Draugiškai,
L. Bekešienč, 

Rochester, N. Y.

1

J. Piontka.
Wilmerding, Pa.

Raudonosios Armijos pasiuntiniai Normandijoje. Jie atvyko apžiūrėti anglų ir 
amerikiečių frontą. Šiame paveiksle anglų Antrosios Armijos komandierius lt. gen. 
Miles Dempsey aiškina svečiams armijų operaciją, rodydamas ant žemlapio jų po
zicijas ir strateginius planus. Svečiai iš kaires į dešinę: pulk. Jobarov, vice adm. 
Charlamov, gen. Skylarov ir maj, gen, V asiliev.

...
o

Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komitetui.

Gerbiami:
Šiandien Norwoodo Lie

tuvai Pagelbos Teikimo Ko
mitetas išsiuntėm du dide
liu baksus naujų drabužių 
ir pundelių. Mūsų aprokavi- 
mu - įkainavimu vertės 
$102.70. Tai dalis Norwoo- 
dui skirtos kvotos ($200). 
Kitą šimtą dolerių bandy
sime sukelti pinigais ir pa
siųsim.

Norwoodo L.P.T.K. suda
ro: pirmininkas John Gry
bas 1190 Wash. St. Sek. M. 
Uždavinys, 16 Folin Ave. 
Kasierė Marcelia Krasaus
kienė, 1188 Wash. St. Kiti 
komiteto nariai: J. Galgau- 
skas, E. Karalienė, Ona 
Casper, S. Budrevičienė, N. 
Grybienė, E. Kurulienė.

Iki šioliai daugiausiai pa- 
sidarbo: 
kienė ir

L.P.T. Komitetui.
Gerbiami draugai!
Draugės Zuzanos 

tienės rūpesčiu surinkome 
ir pripakavome 4 dėžes 
vertingų drapanų dėl Lietu
vos žmonių, nukentėjusių 
nuo nacių barbarų rudojo 
siaubo okupacijos. Pasiun- 
čiame per Express Co.

Drapanas aukavo sekanti 
asmens bei šeimos: J. Vasi
laitis 1 ž. paltą, J. Žukaus
kas 1 ž. paltą, A. Rimkų 
šeima 3 šmotus, V. Dzindzi- 
leto šeima 5 šmot., V. Mar- 
gevičienė 3 šmot., A. Janu
są 1 šmotą, A. Jurkus 1 ž. 
paltą, B. Milimienė, 4 šmo
tus, O. Gelumbauskienė 14 
šmotų, X. M. 10 šmotų, Ch. 
Kiselis 6 šmotus, F. Janu
šauskas atidavė savo 
mirusios moters vi
sas vertingas drapanas, 
32 šmotu ir 4 vyriškus švar
kus ir 2 poras čeverykų, 
taip pat užmokėjo bilą $12.- 
00 už dry cleaning. Didelis 
ačiū jam.

Visi drabužiai perėjo per 
dry cleaning, visa bila sie
kė $17.59.

Kaip priimsite drapanas, 
malonėkite pranešti, kad 
priėmėte. y

Su draugiškais 'linkėji
mais, Charles Kiselis. 

Racine, Wis.

Raks-

Gerbiamieji Lietuvai Pagel
bos Teik. Komiteto nariai:

Čionai prisiunčiu $45 au
kų Lietuvos žmonių šelpi
mui. Kadangi mūsų kvota 
yra $75, bet tos sumos ne
galėjome pasiekti, tai siun
čiu tiek, kiek esame surin
kę. Komisija varys darbą 
toliau ir kada užbaigsime 
kvotą, tada prisiusime ir 
aukotojų vardus ir pavar
des ir paskutinius surink
tus pinigus.

Draugiškai,
J. Yesadavičius, 

New Kensington, Pa.

Cincinnati, Ohio

Marcelia Krasaus-
Ona Casper, joms

Liet. P. T. Komitetui
Gerbiamieji:
Čia rasite čekį vertės 500 

dolerių. Tai nuo Hartfordo 
lietuvių, sukelta per L. P. 
T. komitetą, drg. Šolomsko 
prakalbų surinktos aukos ir 
pikniko pelnas. Taigi, drau
gai, išpildėm mums skirtą 
kvotą su kaupu. Bet tas ne

Unijų suorganizuotas komi
tetas dėl pravedimo politinio 
darbo ima rūpintis būsiančiais 
prezidentiniais rinkimais.

CIO atstovė politinio veiki
mo, Miss Anne Mason paskir
ta dviejų savaičių misijai po 
Ohio valstiją tęsti organizavi
mo darbą. Jos pagrindinė mi
sija, tai daugiausia dirbti tar
po juodveidžių moterų, kad 
išaiškinti, kafp svarbu visiems 
dalyvauti šiuose rinkimuose ir 
būtinai balsuoti už pažangius 
demokratus, ypač už Roosevel- 
tą ir artimus jo pasekėjus.

Ji taip pat lankysis šiuose 
miestuose: Clevelande, Colum
bus, Dayton ir Youngstown, 
čia bus atlaikytos su veikėjais 
trumpos konferencijos ir pasi
tarta, kaip sėkmingiausia pra
vesti abelnas organizavimo 
darbas.

Lietuviai taip pat turėtume 
pradėti smarkiau organizuotis 
šiam svarbiam rinkimų darbui.

Unijistė.
i
i

Kuomi jūs prisidčjot prie 
parėmimo lietuvių kovūnų, 
esančių lietuviškuose pul
kuose Raudonojoj Armijoj Z

mm
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CHICAGOS ŽINIOS
Velionis S. Juška

Vėlai šeštadienį ir anksti 
sekmadienį prabėgo liūdesiu 
perverianti žinia — Stasys 
Juška numirė, čia jis tik dar
bavosi dėl LDS, pardavinėjo 
tikietus Vilnies piknikui, dali-j 
nosi su visais linksmomis žinio-i 
mis iš senos tėvynės, kad na
ciai vejami lauk ir, štai, pcr- 
bloškia kaip ąžuolą širdies su- 
negalėjimas.

Laidotuvės įvyko iš koply
čios į Lietuviu Tautiškas ka
pines.

Stasys Juška veikė daugely-. 
je organizacijų, bet pats oner-j 
gijos svarumas ėjo LDS reika-į 
lams. Jis buvo LDS 2-ro ap-į 
skričio komiteto pirmininkas. į 
Visai neseniai, tik mėnesis at
gal, Stasys dalyvavo LDS Cen-' 
tralinio Komiteto posėdyje. Jis. 
tuo tikslu važiavo į Brooklyną. 
kad prisirengti platesniam vei
kimui.

Ir štai, kaip iš giedro dan
gaus griaustinis, ta slegianti j 
žinia—Juška numirė.

jfinas aplankė Vilnies įstaigą. 
Raštinė jau buvo uždaryta, tai 
jis užėjo į spaustuvę ir gra
žiai pasikalbėjo su dar pasili
kusiais darbininkais.

Rajūnas šiuo tarpu yra Cha
nute stovykloj ir kartais at
vyksta į Chicagą. Jis paeina iš 
Mattapan, Mass., Bostono prie
miesčio.

Jaunas bostonietis žadėjo ki
tą sykį užeiti, kada turės pro
gos Chicagon atvykti.

Jis prašė pasiųsti Vilnį ke
liems jo draugams.

Linkime jam geriausio pasi
sekimo. Rep.

Elizabeth, N. J.
Tūlos Pastabos

Neseniai draugas Mizara pa
gyrė Varšavos patrijotus .už 
narsią kovą prieš banditišką 
vokiečių armiją.

Bet perskaičius Herald Tri
bune korespondento depešą

LDS veikėjas numirė rug
pjūčio 5 d., šeštadienį, vėlai 
vakare.

Chicagos lietuviai žino Sta
sio veikimą nuo pereito pasau
linio karo. Jį matė vaidyboj, 
konferencijose, draugijų mi
tinguose, pramogose. Pats Juš
ka darbavosi pažangia krypti
mi ir ragino kitus. Kaip jis| 
džiaugėsi Jungtinių Tautų lai-j 
mėjimais karo fronte ir jo se-i 
nos tėvynės — Lietuvos lais-l
vinimu. Jautė, kad ateina per-1 
galės valanda. Rengėsi savo •
energijos pridėjimu, kad bū
tų pastovi taika, kad nušvistų 
visiems laimingesnis gyveni
mas. Dabar jau palieka tik at
mintis apie tą didžios energi
jos veikėją.

Idėjos Draugas.

40,000 Žmonių Gauna 
Socialę Apdraudą

Visi atsimena, kad ne taip 
seniai visai nebuvo socialės ap
draudos. Ji buvo įvesta prie 
Roosevelto administracijos. Už I 
socialę apdraudą daugiausia 
kovojo darbo unijos, o ypač 
komunistų organizacija.

Dabar kiekvienas žmogus 
mato, kiek yra iš to naudos.

Vien Cook apskrityje 40,- 
000 žmonių gauna paramą iš 
socialės apdraudos fondo. 
Kiekvieną mėnesį iš to fondo 
išsiunčia čekių $800,000 ver
tės.

Daug tų čekių eina seno am
žiaus pensijom, paramai naš
laičių ir bedarbiams.

Bendrai, žmonės, ypač dar-i 
bo unijos, veda kovą už sočia-! 
lės apdraudos praplėtimą, tai 
kad daugiau gautų pensijų se-i 
uoliai, bedarbiai konpensacijų' 
ir našlaičiam paramos.

Karys Rajūnas Aplankė 
Vilniečius

Geoffrey Parson’s Jr., iš Lon
dono, už 8 d. rugpjūčio šiur
puliai drasko kūną iš piktu
mo.

Tik pamislykite, lenkai šlėk
tos, ponai, Londone sėdėdami, 
nieko iš istorijos ir dabartinio 
karo nepasimokinę, dar vieną 
kriminalystę papildė.

Norėdami pasjrodyti (kas 
tai aš) nepranešė britų bei 
Amerikos valdžioms, kurios 
galėjo patarti Sovietų valdžiai, 
davė įsakymą savo pagrindi
nei armijai ir jos generolui < 
Bor daryti sukilimą rugpj. 1 
dieną.

O šis sukilimas, kaip atro
do, buvo visai per ankstyvas.

Sulyg Herald Tribune kores
pondento rašto Londono alian- 
tų karo tėmytojai visi pripa
žįsta, kad Varšavos patrijotų 
sukilimas įvyko rugpj. 1 die
ną.

Mat, paskutinėj savaitėj lie
pos mėnesyj, Raudonoji Armi
ja, eidama pirmyn visame 
fronte, vieną jos šaką pasuko 
linkui Varšavos.

Lenkų ponai, sykiu su vo-! 
kiečių karine komanda, priėjo! 
prie tos pačios išvados, kad 
Raudonoji Armija grumsis tie-i 
šiai linkui Varšavos.

Bet rusų strategija, kaip at-' 
rodo, buvo ne urmu šturmuoti į 
Varšavą, bet eiti šonan, pereiti: 
Vislos upę, 115 mylių į pietus, i

Bet tie lenkų ponai, pakėli
mui savo prestyžo, ir darymui j 
spaudimo į ateinančias dery-; 
bas Mikolaičiko su Sovietų val
džia, davė įsakymą pogrindi
nei armijai Varšavoj, kuri tik 
šautuvais ir granatomis buvo 
apsiginklavus, daryti sukilimą.

Dabar tie ponai, pridarę tiek 
košės ir dumblo, teisinasi, gi
nasi ir visaip aiškindamiesi| 
nori išbristi iš padaryto krimi- 
nališko darbo.

niai bepročiai profesoriai Sta
nislovas Kot ir Marian Kukiel.

Argi lenkai kada nors nepa
simokins ir nepatrauks atsa
komybėn ir neatsikratys nuo 
tokiu savo kriminališku vadų 
elgėsenos ?

Tai įsidėmėtina pamoka lie
tuviams: neklausyti tokių pro
fesoriškų anti-sovietinių Pakš
tų.

Kaip kada klausau ir klau
sau mūsų draugų kalbas apie 
dabartį, ateitį, kurie dar pra
našauja Vokietijoj revoliuciją, 
kad Vokietijos žmonės neatsa- 
komingi už dabartinį karą.

Aš ta mnetikiu, tai tik šnek
ta, daugiau nieko.

Gentkartė, išauklėta prie 
Hitlerio, yra užnuodyta Hitle
rio hipnozu; žmonės, kurie pil
dė Hitlerio įsakymus, išdraskė, 
sukoneveikė visą kultūrą, žmo
nės, kurie paverto Europą 
griuvėsiais, aš netikiu, kad jie 
staiga pasidarys revoliucionie
riais.

Aš sutinku su Uja Erenbur- 
gu, kuris pasakė maž daug ši
taip: “Mes netikini vokie
čiams, nei jų inteligentijai, nei 
durniams, nei akliems arba 
tiems, kurie prabilo. Dėl liau
dies judėjimo reikia liaudies. 
Bet Vokietijoj niekas neliko, 
apart Fritzų, Gretchen, apart 
masių bailių be mąstymo ir 
jausmų.”

Nežinau, kodėl Laisvėj nie
ko nebuvo paminėta apie mir
tį 40 metų atgal didžio ruso 
rašytojo Antano Čechovo?

Visoj Sovietų Sąjungoj jo 
raštai ir darbai buvo plačiai 
paminėti.

Man labai nuostabu buvo 
sužinoti iš angliškos spaudos, 
kad Antano Čechovo žmona 
Olga Knipper Čechovą yra su
laukusi 70 m. amžiaus ir kaipo 
žymi aktorė Maskvos Meno 
Teatre gyvai veikia meno sri
tyje.

Aš ir daugelis kitų, kuriems 
teko mokytis caro laikuose mo
kykloje, gana gerai atsimena
me jo raštus.

Pora dienų atgal man teko 
matyti jo satyrinį veikalą-judį 
Meška-Medved, Stanley Teat
re, New Yorke.

Jonas Blinda.

Montreal, Canada

Jaunas karys Charles Ra- Ta darba atliko anti-sovieti- v v

REMKITE DIENRAŠTĮ
LAISVĘ

Skaitlingai dalyvaukite Laisvės naudai 
įvykstančiuose piknikuose .

LAISVES NAUDAI PIKNIKAI
Įvyks Sekančiose Vietose:

PHILADELPHIA, PA.
Piknikas Įvyks Prieš Labor Day

Rugsėjo-September 3
DEER PARK, N. J.

WORCESTER, MASS.
Piknikas su Dovanomis Įvyks 

Rugsėjo-September 10 dieną 
OLYMPIA PARKE SHREWSBURY, MASS.

Po Rinkimų
Rugpjūčio 8 d. įvyko Quebe- 

co provincijoj viršininkų rin
kimai. Reakciniai, fašistiniai 
elementai, skaičiuje apie 200 
vyrų, apsiginklavę revolve
riais, peiliais, “blakdžekiais,” 
geležinėmis štangomis išpro
vokavo muštynes ties National 
Duplessio reakcininkų partijos 
raštine, paleisdami tuos gink
lus darban. Buvo šūvių, paleis
ta plytos ir bonkos darban, 
tuč-tuojau visoj apylinkėj bu
vo išdaužyti langai, gatvėj ke
li automobiliai apversti.

Pradžioj policija buvo at
sargi, bet gavus padrūtinimo 
ėmė veikti. Mūšį pralaimėjo 
reakcionieriai, policija sulaikė 
71 asmenį. Sako, kad reakcio
nieriai buvo atsivežę mušeikų 
iš kitur, mūšyje 17 asmenų su
žeista, o lengviau apmuštų yra 
daug. Vietos anglų spaudoj at
žymėjo, kad bėgyje 25-kių me
tų, laike rinkimų, dar nebuvo 
tokių susirėmimų.

Ir kitur įvyko susirėmimų, 
bet jie buvo mažesni. Taip te
roro pagalba provincijoj re
akcionieriai ir laimėjo rinki
mus, bet Montreale jie pralai
mėjo. G-lys.

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).

CLEVELANDO ŽINIOS
Ką Pastebėjo Mūsų Delegatai

Kiek laiko atgal atsibuvo 
United Textile of America su
važiavimas, Ohio valstijos sos
tinėj, Columbus, Ohio. Į šį su
važiavimą ir mūsų lokalas 212 
turėjo pasiuntęs keletą delega
tų. Jų tarpe buvo keli juod- 
veidžiai.

Delegatų tarpe buvo išrink
tas mūsų skyriaus viršininkas 
Pat Quin, jis, susitikęs savo 
skyriaus delegatus, pakvietė 
užeiti troškulį nuraminti, nes 
diena buvo šilta ir kiekvienas 
jautėsi ištroškęs. Bet štai kas 
atsitiko, kaip kad jis man sa
vo žodžiais pasakė:

—Aš nusivedžiau negrus de
legatus į alinę ir pašaukiau 
patarnautoją, kad pripiltų 
mums stiklus. Aludininkas pri
ėjęs pasižiūrėjo į visus ir pa
sakė: “Jei užmokėsite po do
lerį už stiklą, pripilsiu, o jei 
ne, lauk iš alinės.” Toliau aiš
kino šis užeigos užlaikytojas, 
būk jie nenori, kad negrai 
maišytųsi su baltveidžiais.

Na, tai ii* supraskite, kaip 
bandoma panaikinti diskrimi
nacija tarpe rasių mūsų vals
tijos sostinėje!

Valstijos valdžia yra repu- 
bl ikonų.

Pavyzdinga Moteris Rėmimui 
Nuo Karo Nukentėjusių

Žmonių
Širdinga unijiste, mūsų vie

neto nare, kuri dirba nakties 
metu, ji yra rusų tautybės, pa
eina nuo Karpatų. Atlikusi 
dirbtuvėje darbą ji atlanko sa
vo pažįstamus, kaimynus ir 
šiaip geros valios Clevelando 
gyventojus ir surenka padėvė
tus drabužius dėl RWR. Tuos, 
kurie geri dėvėjimui, priduo
da kaip esti, kurie, jos supra
timu, netinka taip pasiųsti, tai 
ji iš jų pasiuva įvairių daly
kėliu, būtent:

Jau turi pasiuvus 100 bašli- 
kų, 200 suknučių dėl mažų 
mergaičių ir 100 apatinių suk
nučių ; 14 vaikams užklodžių, 
14 didelių lovų užklodžių, 20 
porų dėl vaikučių kepuraičių

ir 37 kepures dėl sužeistų rau
donarmiečių. Taip pat turi su
rinkusi 550 gabalų muilo.

Šis visas darbas buvo atlik
tas iki liepos mėnesio.

ši moteris yra našlė ir du jos 
sūnūs yra karo tarnyboje, vie
nas kur nors užjūryje, o an
tras dar randasi šioje šalyje. 
Turi dukterį, kuri gyvena su 
motina.

Paklausus jos, kai]) ji galin
ti atlikti tokį didelį darbą, 
kuomet ji dirba dirbtuvėje ? Ji 
visai nebando nusiskųsti, kad 
tai sunkus darbas. Ji sako, jei 
norime, kad karas būtų greit 
laimėtas, visi turime pamiršti 
apie nuovargį. Be to, mes turi
me padėti raudonarmiečiams 
ir nuo karo nukentėjusioms 
žmonėms, nes juo daugiau jie 
išnaikins nacių, juo mažiau 
musu sūnų žus.

Ji sako: Kur tik aš nueinu 
paprašyti drabužių, tuojau 
prisimenu, kad muilas tai]) pat 
reikalingas tiems žmonėms ir 
iki šiol dar nei viena šeiminin- 

»kė neatsisakė man duoti mui
lo dėl nuo karo nukentėjusių 
žmonių.

Vėlinu šiai darbščiai ir šir
dingai draugei Anna Sirkot ir 
toliau tęsti tą puikų ii’ labda
ringą darbą, kad sušelpus nuo 
kruvinųjų nacių nukentėjusius 
žmones.

Ir mes, lietuvės moterys, tu
rėtume ją pasekti ir padirbėti 
del tų žmonių, ypač dabar, 
kuomet toji parama taip rei
kalinga.

Puikiai Nusisekė Seno Popierio 
Rinkliava

Praėjęs seno popieriaus 
rinkliavos vajus buvo daug ge
resnis, negu buvo manyta. Bu
vo numatyta, kad nuo kiekvie
no žmogaus turės būti surink
ta po 5 svarus, tačiau dar prieš 
pasibaigsiant vajui pasirodė, 
kad surinkta nuo žmogaus po 
8 svarus popierio.

Clevelando miesto liuosno- 
riai darbininkai nesuspėjo vi
sų sudėtų popierių surinkti
taip, kad miesto majoras Lauš

MATEIŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
į Blokas nuo Ilewes St. cleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508 j 
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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

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
; (ĘIELIAUSKAS)

L4/SMI/0L4S GRABOK/US
Liūdesio valandoj kreipkitės pas inus. 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
i* r

660 GRAND ST. , + BROOKLYN, N. Y.
' ' " . ■ - - - ■ , .T .... . I----------  i . . UI - 11

che įsakė miesto darbininkams 
padėti visus kitus darbus į 
šalį ir stoti į darbą, kad pir
miausia surfcikus popierį ir nu- 
vežus kur paskirta, nes iš to 
popierio bus gaminama dėžės 
dėl kariškių daiktų perveži
mo į karo frontą.

Kada viskas jau buvo su
tvarkyta, tai apskrities Civilio 
Apsigynimo Komitetas išdi
džiai pranešė, kad darbas at
liktas veik tris kartus geriau, 
negu buvo manyta.

Garbė mūsų apylinkes gy
ventojams, kad jie taip širdin
gai supranta reikalą ir remia 
karines pastangas.

Saugokite Vaikus, Nes Cleve- 
lande Ima Siausti Paralyžiaus 

Epidemija
Pastaruoju laiku Clevelan- 

de pradėjo siausti paralyžiaus 
epidemija. Jau yra užrekor- 
duota 29 susirgimai. O visojo 
Ohio valstijoje 138 susirgimai.

Sveikatos Komisionierius dr. 
K. Dave persergsti visus, kad 
neleistų vaikų į viešas mau
dynes, nes tokiose vietose grei
čiausia gali apsikrėsti šita tai]) 
pavojinga liga.

Kiekviena šeima, kuri auk
lėja vaikus, turėtų įimtai atsi
žvelgti į šį atsišaukimą, nes 
kūdikio palaužta sveikata dėl 
neatsargumo, skaudžiai atsi
lieps visam gyvenimui.

V. M. D.

LIETUVIŠKAS J

TRAKTYR1US I
(VALGYKLA IR ALINE) j

Didelis pasirinkimas visokių I
Vynų ir Degtinės j
Kasdien Turime i

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ i

Juozas Zeidat 1
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn i

Binghamton, N. Y
Žuvo Kare Stanley Šidagis

Paskelbta, kad Francūzijoj, 
liepos 11 d., žuvo kare Stan
ley Šidagis, 29 metų amžiaus, 
išėjęs į tarnybą balandžio 1, 
1942.

Šidagio tėvai, • pamenu, per
sikėlė gyventi į Binghamtoną 
iš Scrantono. Tai buvo jau 
daug metų atgal. Tėvas buvo 
kilęs iš Pušaloto valsčiaus, Pa
nevėžio apskr. Dabar tėvai jau 
mirę. Gi kareivis Stanley pali
ko čionai žmoną, seserį ir vie
ną brolį. Jo antras brolis irgi 
yra armijoj, randasi Ohio vals
tijoj.

Juozapiečiai Tures Pikniką

jos dar mažai teturėjo pikni
kų. Išrodo, kad ne daug jų ir 
bus. Ateinantį šeštadieni, rug
pjūčio 19 d., rengia pikniką 
šv. Juozapo draugija, tai se
niausia pašalpos organizacija 
mūs mieste. Piki 
Jud ikaičio darže, 
Rd., Johnson City.

LDS 6 k p. turės 
mogą rugsėjo 3 d.
Svetainėje. Parengimo bilietu
kai jau pardavinėjami.

Reynolds

savo pra-
Lictuvių

Lavintis, šviestis niekad 
nėra pervelu. Skaitykit ge
ras knygas?

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE

- (KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas —

MEDIKALI8 IŠTYRIMAS |2.

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

(Islst. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.GREEN STAR BAR & GRILL

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

# #
PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

c R 'ž*
459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

■ —?

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

4
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Kaip Naciai Kainavo 
Vilniaus Gyventojus

y

4

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Nacių šmugelis

Nacių valdininkai, ypač 
slapt. policijos apskričio ko
misariato pareigūnai, šmu- 
geliškai pardavinėjo maistu 
ii* kitus reikmenis net pil
nais vagonais, dėdami pini
gus sau j kišenių. Vokiečių 
kareiviai lupikiškai bran
giai pardavinėjo gyvento
jams degtukus ir sachariną. 
Bet jeigu kaimietė miestan 
atnešė dėžę pieno parduoti, 
tai vokiečių policija išliejo 
pieną gatvėn; sako, “ne- 
šmugeliauk!”
Norėjo Sunaikint Vilnių, 

bet Nepaspėjo
Matydami, kad vokiečiai 

bus išvyti iš Vilniaus, jie 
pradėjo žymėti įvairius 
Vilniaus paminklus ir pas
tatus, skiriamus susprog- 
dint bei sudegint. Tuo pa
čiu laiku jie sustatė kanuo- 
les ir minosvaidžius prie 
katedros, prie senovinio pa- 
lociaus, prie Lietuvos Mok
slų Akademijos Knygyno, 
prie Meno Akademijos ir 
prie g r a ž i a u si ų šv. 
Onos ir šv. Mikalojaus 
bažnyčių. Į senovinių 
bažnyčių bokštus jie sustatė 
kulkosvaidžius.

Kokiu tikslu naciai tatai 
darė? Jie norėjo, kad So
vietų artilerija taikytų sa
vo šovinius į tuos rūmus ir 
bažnyčias; o tuomet vokie
čiai būtų sakę, kad, girdi, 
rusai tiksliai sunaikinę tuos 
pastatus.
Pasiruošimai Degint Miestą
Vokiečiai visapusiškai pa

siruošė degint Vilnių. Jie 
išvarė ugniagesių brigadas 
iš miesto, paskui gazolinu 
apipurkštė namus ir pade
gė. Jei kurie piliečiai mė
gino gaisrą gesinti, tuos na
ciai suvarė į liepsnojančius 
namus ir gyvus sudegino.

Bet Raudonoji Armija 
taip urmu užklupo vokie
čius Vilniuje, kad hitleri
ninkai nepaspėjo miesto su
deginti. Energingi Sovietų 
kariuomenės veiksmai iš
gelbėjo daug Vilniaus rū
mų, bažnyčių ir šiaip namų 
nuo visiško sunaikinimo.
Naikintojų - žudikų Darbai 

Kitose Vietose
Vokiečiai visiškai sunai-’ 

kino mažiuką miestelį Su- 
suzlius ir aplinkinius kai
mus. Misiūnų kaimą jie taip 
sudegino, kad nieko neliko, 
tik pirtis. Veprių kaime na
ciai suvarė gyventojus į 
vietinę mokyklą, užrakino 
ir padegė. Mėginusius iš de
gančios mokyklos pabėgti

PHILADELPHIA, PA.
Prašome Jsitėmyti, Jog 

Dienraščio Laisves Naudai 

DIDYSIS PIKNIKAS
Įvyks Prieš Labor Day

Rugsėjo 3 September 
Jau Dabar Laikas Rengtis i Pikniką 

BUS DEER PARK, N. J.

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS. 
Bus Alaus, Degtinių ir Kitokių Gėrimų

Daug svečių atvyks iš Brooklyno, Newarko, 
Elizabetho ir kitų miestų.

Japonai Jau Visai Iš
šluoti iš Indijos

-■ ■ ■ ............. ... •-

Japonijos radijas trečia
dienį pranešė, kad japonai 
jau pasitraukė iš šiauriniai- 
rytinio Indijos kampo atgal 
į Burmą (reiškia, tapo iš
mušti laukan).

KARO VEIKSMAI VARŠAVOS 
FRONTE

London, rugp. 16. —Rau
donoji Armija atmušė kar
totinas vokiečių kontrata
kas arti Pragos, Varšavos 
priemiesčio, stovinčio ryti
nėje Vislos upės pusėje. 
Maršalo Rokossovskio ko
manduojama, Pirmoji Uk
rainos armija mažu-pama- 
žu varo kylį tarp Varšavos 
ir Rytų Prūsijos pietinės 
dalies.

Apie 100 mylių į pietus 
nuo Varšavos raudonarmie
čiai užėmė dar kelias gyve
namąsias dietas. Ties Bara
novu, Sandomiro miesto 
srityje, sovietiniai kariai 
permetė per Vislos upę 1,- 
500 pėdų ilgio medinį tiltą 
ir urmu siunčia savo ka
riuomenę j vakarinį tos 
upės šoną, kaip sakė Ber
lyno radijas.

Vokiečiai Pasakoja, Būk At- 
remią Sovietų Ofensyvą
Berlyno radijo komenta

torius gen. Kurt Dittmar 
pasakojo, kad vokiečiai po 
kelių savaičių mūšių jau, 
girdi, sulaikę rusus nuo žy
giavimo pirmyn. Jisai sakė, 
kad dabar sudrūtintas na
cių frontas ir mūšiai perei
ną į naują laipsnį.

TIK ŠEŠIŲ MYLIŲ SPRA
GA NACIAM

Apsupamiem . šiaurinėje 
Francijoje naciam telieka 
jau tik 6 mylių spraga mė
gint pabėgti. Amerikiečiai, 
kanadiečiai ir anglai per 
paskutines 24 valandas pu
siau susiaurino tą Norman
dijos kampą, kur hitlerinin
kai apsiaučiami.

Dauguma nacių tankų iš
trūko iš apsupimo.

Už ROOSEVELTĄ
Bandomieji (šiaudiniai) 

Gallup balsavimai rodo, kad 
didelė dauguma Virginijos, 
North Carolines ir Tennes
see valstijų piliečių žada 
balsuot už Rooseveltą.

vokiečiai sušaudė.
Panašių žvėriškumų jie 

atliko ir daugelyje kitų vie
tų.

Bayonne, N. J.
Iš Vilniaus ir Kauno 
Pasveikinimo Pares

Rugpjūčio 6 d., O. Sakavi- 
čienės ir M. Panelio iniciaty
va ir kaštais, taipgi A. Abrai- 
čiui prisidėjus finansiniai su 
$10, liko surengta parė pasvei
kinimui atvaduotų Vilniaus ir 
Kauno nuo žiauriųjų okupantų 
nacių.

Visi paroj dalyvavę svečiai 
reiškė dideli džiaugsmą, kad 
ne vien Vilnius ir senelis Kau
nas išlaisvinti, bet nuo visos 
mylimos Lietuvos žemelės bai
giama nuvalyti vokiečių bra
das. Po daugelio jausmingų 
prakalbėlių, svečiai ėmėsi au
koti pinigais Lietuvos žmonių 
p age 1 b ai.

Aukavo Sekamai:
J. Stand is $20.
A. Zavišius $15.
Po $10: K. čiurlis, V. Damo- 

šaitis, V. Barštis, John Kirme- 
las.

Po $5: J. Kutcher, K. Nir- 
barkas, J. čepinskas, L. A. 
Slančiauskai, Mrs. P. Cordell, 
P., Janiūnas.

Po $3: Jok. Kirmelas, M. 
Maziliauskienė.

Po $2: F. Wolna, J. Jurke
vičius, L. Barišonka, M. Pakš
tienė, J. Skiparis, K. Laurinai
tis, A. Abraitis, E. Skiparienė.

A. Draučikienė $1.50.
Po $1: J. Janezu, R. Janc- 

7,u, J. čipinckas, Jr., F. Mu- 
zikevičius, P. Muzikevičienė, 
A. 1 laiko, M. Bubneliene, I). 
Do lie, E. Dovidovich.

O paskutinis, J. Zaleckas, 
tai šovė, kaip iš sovietinės 
smarkiosios kanuolės, pareikš
damas, kad aukoja šimtą do
lerių ($100). Viso svečiai su
aukojo $237.50.

Pirmiau Aukavo Sekamai:
Po $25: M. Panelis ir F. J. 

M ii vidas.
A. Amšiejus $10.
A. Bukaitis $3.
Po $2: A. Amšiejienė, A. 

Trakimienė ir IWO.
St. Azarovioz $1.
Tokiu būdu viso yra surink

ta aukų pagelbai Lietuvos 
žmonėms $307.50. Bet darbas 
dar neužbaigtas, dar bus dau
giau. Taipgi, yra daug ir gerų 
drabužių suaukota, bet apie 
tai, manau, tilps vėliau.

P. J.

Springfield, III.
Lewiso Nenominavo Jo Paties 

Unijos Skyrius
Springfielde šiuo laiku tik ir 

kalba angliakasiai apie atei
nančią United Mine Workers 
of America Unijos metinę 
konvenciją.

Konvencija įvyks rugsėjo 
mėnesį Cincinnati, Ohio.

Kas keisčiausia, tai tas lo- 
kalas, kurio nariu skaitosi da
bartinis unijos prezidentas 
John L. Lewis, jį nenominavo 
delegatu į konvenciją. Taipgi, 
jis negavo tinkamo kiekio bal
sų būti kandidatu sekančių 
metų prezidentu. Lewis pri
klauso prie 764 skyriaus 
UMWA Unijos. To skyriaus 
susirinkime išrinko tris dele
gatus į nacionalę konvenciją. 
Vienas jų yra Edmundsonas, 
kuris net prie šio lokalo nepri
klauso.

Taipgi buvo nominavimas 
kandidatų ateinanticm metam 
į unijos nacionalio prezidento 
vietą. Ray Edmundsonas gavo 
111 balsų, o Lewis tik 17 bal
sų.

Dabar čia angliakasiai juo
kus daro iš Lewiso. Kaip jis 
tikisi gauti didižiumą balsų į 
prezidento vietą, kad jo sky
rius nenori matyti sekančiais 
metais prezidentu ?

Kiek tik girdėti, tai darbi
ninkai čia stoja už distrikto 
autonomines teises, šisai klau
simas bus patsai svarbiausias 
būsiančio j angliakasių unijos 
konvencijoj, Cicinnati, Ohio.

Dewey Šurum-Burum
Čia prigužėjo daug republi- 

konų. Mat, gubernatorius re- 
publikonas, tai jis čia jų pri- 

kviete. Green viską darė, kad 
tik daugiau išaukštinti Dewey.

Politikieriai tiki į tai, kad 
žmonėms galima galvą apsuk
ti. Gali nieko žmonėm neduoti, 
bet jeigu pasibus kandidatas 
prie kokio garsaus šios šalies 
pionieriaus statulos, tai jau ir 
balsuos už juos rinkimų die
noj.

Ne kitokiais reikalais čia at
sirado ir Dewey, republikonų 
partijos kandidatas į preziden
to vietą. Jis atvažiavo atsistoti 
prie Abrahomo Lincolno sta
tulos. Paskui, k ai Į) jau atsisto
jo, nutraukė jo atvaizdą. Da
bar Dewey mano, kad jis yra 
toks galingas, kaip ir Lincol- 
nas ir visi už jį turi balsuoti. 
Neapgaus nieko.

Angliakasys.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Hitleriui negali nesi vaidinti 
kartuvės!

Skaitau, kad ir smetoninin- 
kų “Lietuvai Vaduoti Sąjun
ga“ pasiuntė Washingtonan 
memorandumą. Pasirašo žuris 
ir Karpius.

Vyrai pusėtinai pavėlavo. 
Grigaitis ir šimutis juos pra
lenkė. Bet, žinoma, didelio 
skirtumo nebus — abu memo
randumai valstybės depart
ment© gurbe ramiai ir amži
nai sau ilsis.

Grigaitis ir šimutis' reikala
vo, kad Amerika pasiųstų Lie
tuvon militarinę misiją diktuo
ti Lietuvos žmonėm, kokią vy
riausybę jie turi susidaryti, žu
ris ir Karpius reikalauja, kad 
Rooseveltas čia Amerikoje su
darytų smetoninę Lietuvai val- 

' džią!

Naciai Ištraukę Didžiuosius 
Ginklus iš Apsupimo

London. — Vokiečiai iš
traukę faktinai visus di
džiuosius savo ginklus iš 
talkininkų apsupamo ploto 
N ormandi j o j e, šiaurinėj e 
Francijoje, kaip sakė vienas 
anglų oficierius.

SANDĖLIS KNYGŲ LR ŽOLIŲ 
Nojaus Arka. Ar teisybe, kad 

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

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

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

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

Lengvas Būdas išmokti angliš- i
kos kalbos be kitų pagalbos 35c 

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

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

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

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

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

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

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

Biblija, išaiškina visą biblijos 
pagrindą, su 379 paveikslais 2.25

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

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

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

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

ŽOLIŲ ARBATOS
Pakeliuose su nurodymais, kaip 

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

hayfever ................................... 85c
Nuo cukraligės (diabetes) ....... 85c
Nuo vąndepligės 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. ŽUKAITIS
384 Dean St., Spencerport, N. Y.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
WORCESTER, MASS.

Kviečiame visus į linksmą parę 
kuri įvyks rugp. 19 d. Olympia Par
ke, 6 v. v. Rengia Liet. Pagelbos 
Teik. Kom., vietinis skyrius, suteik
ti daugiau paramos nuo vvorcesterie- 
čių šeštam siuntiniui į Lietuvą. 
Siuntinys rengiamas išsiųsti su pra
džia sekančio mėnesio.. Širdingai 
kviečiame visus norinčius paremti 
mūsų pastangas, dalyvauti paroje. 
—- LPTK, Worcester Sk. (193-194)

ELIZABETH, N. J.
Išvadavimui Lietuvos. LTŲ, Eli

zabetho skyr. rengia smagų išvažia
vimą, rugp. 20 d., sekmadienio po
piety. Vaičionio Darže, Cranford, 
N. J. Ypač visi žemaičiai yra kvie
čiami dalyvauti, nes visa Žemaitija 
yra baigiama laisvinti. Bus geras 
kalbėtojas iš Brooklyno. Visi eliza- 
bethiečiai, lindeniečiai, hilisidiečiai 
ir Bayonne, N. J. draugai kviečiami 
dalyvauti. Įžanga veltui. — Rengė
jai. (193-194)

ATYDAI 7-to APSKR. 
ATYDAI!

ALDLD 7 Apskričio Komiteto po
sėdis įvyks rugį). 20 d., 11 vai. ryto, 
376 W. Broadway, So. Bostone. 
Svarbių dalykų yra aptarti, todėl 
prašau visų apskričio komiteto na
rių dalyvauti. — O. Lukienė, sekr. 

(193-194)
WORCESTER, MASS.

Širdingai kviečiame visus vietos 
ir apylinkės kolonijų geros valios 
lietuvius j Naujos Anglijos Moterų 
Sąryšio metinį pikniką*, kuris įvyks 
rugp. 20 d. Olympia Parke. Nors 
šiais neramiais kovų laikais aplin
kybės važiavimui yra apsunkintos, 
visvien mes prašom, kurie galit, at
lankykite mūsų pikniką. — Kom.

(193-194)

hartfordTconn.
Laisvės Choras rengia pikniką, pa

gelbai Amerikas Raudonajam Kry
žiui. Įvyks 20 d. rugpjūčio, Liet. 
Parke, Litghthouse Grove Sta., 23 
Glastonbury Bus, East Hartforde. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti piknike. Bus gera orkes
trą, skanių valgių ir gėrimų. — 
Kom. (192-193)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro repeticijos prasidės 

ketvirtadienį, rugp. 17 d. Visi choro 
nariai tėmykite dieną, nepamirški
te dalyvauti. Choro metinis pikni
kas įvyks rugsėj 10 d. — Paul 
Casper. (192-193)

PHILADELPHIA, PA.
Laisvės pikniko susirinkimai pa

keisti. Laisvės pikniko organizacijų 
ir Laisves skaitytojų susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, 17 d. rugp., 8 
vai. vak., Liaudies Name, 735 Fair
mount Avė. Dieną perkeičiam, nes 
tūlos moterys negali dalyvauti susi
rinkimuose penktadieniais. Draugai 
ir draugės, lankykitės į susirinki
mus. Turėsimo išsiuntinėti 1000 
laiškų. Pastarajame susirinkimo at
silankė vidutiniai. — A. J. S., sekr.

ELIZABETH, N. J.
Lietuvos Teikime Pagelbos Komi

teto susirinkimas įvyks 17 d. rugp., 
8 v. v. LDP Kliubo kambariuose, 
408 Court St. Visų organizacijų at
stovai privalo dalyvauti, turėsime 
daug svarbių dalykų aptarti. — D. 
Krūtis, Nutarimų Rašt.. (192-193)

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 20 d. rugp., 11 vai. ryto. 
3014'Yemans. Visi nariai malonėkite 
būti laiku, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti, taipgi yra parėjus 
knyga kurią galėsite pasiimti, kurių 
duoklės yra užmokėtos už 1944 m. 
— A. V., sekr. (192-193)

SVARBIAUSIAS IŠRADIMAS 
PASAULYJE

Kuris Yra Naudingas Visai Žmonijai, 
Ypatingai Darbo žmonėms.

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

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

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

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

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

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

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Pus-amatninkas — naudojantis įrankius; 
stiprus; su patyrimu kūrenti steam boiler 
(Tik žiemą) ; gali patapti abelnai naudingas 
aplink fabriką. Apskritų metų nuolatinis dar
bas tinkamam vyrui. Alga $150 j mėnesį.

Kreipkitės po 10 A.M. darbo dienom.
Gend Realty Corp., 750 Grand St., B’klyn. 
(Važiuokite BMT 14th St. Canarsie linija iki

Grand St. Station). (105)

FABRIKO DARBININKAI
10 VALANDŲ. GERA ALGA, 

NUOLATINIS DARBAS.
BECKER & CO., 153 E. 24TH ST., N.Y.C.

(195)

APVALYTO J AI
Eleveitoriniamc apartmentiniame name. 

Linksmos aplinkybės. Gera alga.
BUSCHER, 25-10 3LST AVENUE, 

ASTORIA. L. L
TELEFONAS ASTORIA 8-9155.

(191)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI

APVALYTOJAI Dienom ir Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI

BONAI- APMOKAMOS VAKAC1JOS 
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)

NAKTINIAI VALYTOJAI
GERA ALGA

Kreipkitės Į Personnel Manager 
175 WEST 58TII ST.

(197)

VYRAI
AUGŠČIAUSIOS ALGOS
ACETELYNE LYDYTOJAI

METALO SKARDOMS 
DARBININKAI

IR PAGELBININKAI
DŽIANITORIAI IR APVALYTOJAI

Kreipkitės 
JAMES E. CURRAN

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

(194)

I’RESERIAI
PRIE GERŲ VYRAMS PALTŲ. NUOLATI

NIS DARBAS, GERA AI/GA.
MARKOWITZ. 17 EAST 16TH ST., 

N. Y. CITY.
(195)

VALYTOJAI
NAKTINIS DARBAS 

DIDELĖ MODERNINĖ DIRBTUVĖ
5 NAKTIS, NUOLATINIS DARBAS 

Mokama Laikas ir. Pusė už Viršlaikius. 
Kreipkitės Į Employment Ofisą— 

Netelefonuokitc.
LOFT CANDY CORP.
40th Ave. & 9th St.. L. L City.

I.R.T.—B.M.T. 6th Ave. — 8th Ave. subvems 
iki Queens Plaza Sta. Vernon Blvd. Bus 102 

iki dirbtuvės durų.
(195)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VYRAI
PATYRĘ PRESERIAI 

PRIE VYRAMS DŽIAKETŲ

TAIPGI MOTERŲ
RANKŲ, SIUVĖJŲ

PRIE VYRAMS DŽIAKETŲ

GERA ALGA
VALDŽIOS DARBAS

TELEFONAS HAVEMEYER 8-1072

HOFFMAN MFG. CO.,
58-20 MASPETH A*VE., 

MASPETH, L. I.
(194)

Lenkai Užėmė dar Vieną 
Miestelį Italijoje

Roma. — Lenkų kariuo- 
Imenė, veikianti drauge su 
anglais, atėmė iš vokiečių 
Monte Vecchio miestelį, 2 
mylios į rytus nuo pirmiau 
savo užimto Frontone, ry
tinėje Italijoje, Adriatiko 
pajūryje.

KOVA DĖL PRAGOS
Siaučia įnirtę mūšiai tarp 

Sovietų ir vokiečių dėlei 
Pragos, Varšavos primies- 
čio.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

F1NEŠERES
Unija, nuolat. 5 dienų savaitė.

Linksmos darbo sąlygos.
CHARLES KONDAZIAN & PAPAZ,

37 West 47th St., 13-tos Lubos.
(193)

MOTERYS VALYMUI 
Dideliame Ofisų Būdinke.

Algos, įskaitant viršlaikius. $30 ir aukščiau.
MATYKITE SUP’T. 70 PINE ST.,

N. Y. C. (X)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERŲ 
REIKIA

LENGVAM 
OFISŲ VALYMUI

VALANDOS NUO 12 VIDURNAKČIO IKI 
6:00 A.M.

$17.64 J SAVAITE PRADŽIAI.
KREIPKITĖS MAIN FLOOR, 

67 BROAD STREET, 
9:00 A.M. IKI 5:00 P.M.

TURI BOT) 1’ILIETIS AR TURĖTI 
PIRMAS POPIERAS.

(199)

MOTERYS & MERGINOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

SALDA1NES PAKUOTI
AR

SKALBYKLOJ DIRBTI

SCHRAFFT’S
5G WEST 23RD ST., N. Y.

(X)

OPERATORĖS
PATYRUSIOS PRIE KŪDIKIAM 

DRABUŽIŲ. 
PUIKIAUSIA MOKESTIS.

SEKŠIN NUO KAVALKŲ DARBAS.

PETITE BABY WEAR, 
148 WEST 23RD ST.. N.Y.C.

(7-tos LUBOS)
(193)

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.
(196)

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA - GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRA FFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

56 WEST 23RD ST., N. Y. 
_______________________________(x) 

MERGINOS & MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

$25—40 VALANDŲ 
Laikas ir Pusė už Viršlaikius 

DABAR DIRBAMA 48 VALANDAS J 
SAVAITE.

BAIGUSIOS HIGH SCHOOL 
Dirbti Kaipo 

Pa geibi n i n kės Laboratorijoj 
Kreipkitės

MR. MALONEY 
8280 Broadway

(at 133rd St., N. Y. C.)
(197)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 

KEPĖJOS
VIRTUVĖS 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 SI.), N. Y.

(X)

MERGINOS 18-35
40 Valandų

5 Dienų Savaitė 
Kreipkitės

A. & P. WAREHOUSE 
5910 Decatur St. 

Ridgewood, Brooklyn.
(193)

MOTERYS
30 IKI 50 METŲ

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
LENGVAS SIUVIMO DARBAS. 
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS.

KREIPKITĖS
MR. ANDERSON

A. G. SPALDING & BROS.,
24 — GTII AVENUE, 

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

(19®)

<
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NetvYorko^/ž^i&Ziiiios Oro Pranašams Dar
Negana Karščio

Bildinge, kuriame randasi

Mirė Viršininkas
New Yorke rugpjūčio 14-tą 

mire Leo Arnstein, buvęs mies
to Labdarybės Departmento

Daugelis Prasižengia
Kainu Įstatymams

Turgaviečių komisionierius

Sunkiai Susirgo
Amelia Rugienius, slaugė, 

pereitą penktadienį staiga 
sunkiai susirgo. Ją apžiūrėjęs 
gydytojas įsakė skubiai vežti 
ligoninėn. Iki pereito trečia-: 
dienio jos padėtis vis tebebu-j 
vo sunki. Jinai laikoma apdė
ta ledais. Randasi Caledonicai 
ligoninėj, 132 Parkside Ave., j 
Brooklyne. Lankymo valandos 
kasdien nuo 1 :30 iki 3 po pietį 
ir 7—8 vakare. Privažiuojama' 
Parkside gatvekariu arba Į 
BMT Brighton Beach lokalu 
iki Parkside Ave. stoties.

Apie Amelijos nelaimę Lais
vei pranešė telefonu jos moti-; 
na, d. Rugienienė. Ji labai su-' 
sirūpinus dukros likimu, iš su-j 
sijaudinimo vos galėjo kalbėti.!

Amelia yra narė Lietuvių ■ 
Darbininkų Susivienijimo. Pri-1 
klauso 46-toj kuopoje, Central 
Brooklyne.

Linkime jaunuolei Rugie- 
niutei nugalėti šį krizį ir greit 
pasveikti.

Ji Su Lėlėmis Pardavinėjo 
Mūšy Krašto Sekretus

Brooklyniečių Atydai

Maspetho Lietuviai 
Kviečia Jus

Maspetho LDS ir ALDLD 
abi kuopos, Rusų Kliubas, Len
kų Kliubas ir Vokiečių Kliu
bas iš Ridgewood, keturios 
tautos bendrai rengiam puikų 
išvažiavimą Flushing© giraitėj, 
priešais Alley Pond . Parką. 
Įvyks rugpjūčio 20 dieną. Tu
rėsim skanių užkandžių ir gė
rimų, taip pat ir puikią muzi
ką. Galėsime tyram ore sma
giai pasišokti ir skaniai pasi
vaišinti.

Taigi, kviečiame maspethie- 
čius ir iš apylinkių visus drau
gus ir drauges į mūs puikų iš
važiavimą. Mes, maspethiečiai, 
ne taip tankiai ką rengiame, 
bet visada jūsų parengimuose 
dalyvaujame. Tad nors sykį 
kviečiame jumis pas mus da
lyvauti.

Išvažiavime turėsime ir kal
bėtojų. Kalbės Harry Chap
man, Amerikos Darbo Partijos 
pirmininkas Queens apskrity
je, valstijinio darbiečių komi
teto iždininkas, taipgi Maurice 
Forge, ALP vice-pirmininkas 
Queens apskrityje, taipgi 
Transporto Darbininkų Unijos 
laikraščio redaktorius.

Kelrodis
Giraitė randasi prie Spring

field Blvd. (25th Rd.) tarp 
Worlds Fair Blvd, ir Turnpike.

Independent ar BMT Jamai
ca linijomis važiuoti iki Suth- 
pin Blvd, stoties. Prie stoties 
imti Hillside No. 1 busą iki 
Springfield Blvd. Eiti į kalną 
ir tolyn tuo keliu iki praeisit 
dvi patiltes. Priešais Alley 
Pond parko vartus su iškaba 
pasisukti po kairei į tankią gi
raitę. Netolimoj giraitės aikš
tėje pamatysite-išgirsite pra
mogą. Tai ta pati vieta, kur 
prieš trejetą metų maspethie
čių ir williamsburgieciu orga
nizacijos jau turėjo išvažiavi
mus.

Kviečia visus ir visas komi
sija: W. Karlonas,

G. Laukaitis.

Federaliame teisme pereitą 
pirmadienį nuteista Mrs. Vel- 
valee Dickinson, 50 metų. Ji 
savo puošnioj krautuvėj, 718 
Madison Ave., New Yorke, 
pardavinėjo turčiams lėles po 
$25 ir aukščiau ir pardavinė
jo priešams mūsų karių gyvas
tis teikimu Japonijai informa
cijų apie mūsų karinius sekre
tus.

Teisme buvo parodyta, jog 
jinai slaptraščiu (ir neva savo 
kostumerių užsakymais reteny
bių lėlių turguje) aprašinėjo 
apie mūsų karo įrankiu įrengi
mus ir karinių jėgų judesius.

Ji nuteista 10 metų kalėti ir 
$10,000 pasimokėti. Buvusiais 
’kaltinimais ir parodymais ji 
galėjo būti nuteista mirtin ar
ba visą amžių kalėti. Bet teis
mo eigoje ji prisipažino prie 
kaltės ir tas sumažino įkalti- 
nimo laipsnį.

Ji taipgi norėjo suversti vi
są prasikaltimą ant savo vyro, 
kuris jau yra miręs. Jinai, gir
di, buvusi durnelė, nurašinė-

jus tuos laiškus vyrui visai ne
žinodama jų tikslo, nieko ne
suprasdama. Vienok teismas 
jos to teisinimesi nepriėmė. 
Pasmerkė ją už bandymą su
versti gėdingą, išdavikišką 
darbą ant mirusio žmogaus, 
kuris jau negali pasiaiškinti. 
Įr pripažino, kad tai jinai pa
ti, o ne jis atliko išdavikišką 
darbą. Buvo parodyta, kad ji
nai iš Japonijos vyriausybes 
gavusi 25 tūkstančius dolerių 
už tą agentystę. Išsiaiškinta, 
kad jinai turinti universiteto 
mokslo laipsnį, pilnai suprato, 
žinojo daranti prasikalstamą 
darbą.

Išgirdus nuosprendį, bobu
lė verkė. Bet tai nebuvo apgai
lestavimas tų, ku.rie-kurios tan
kiai apsiverks per visą savo li
kusį amžių dėl to, kad japo
nai ar naciai užmušė jų vai
kus, kad jinai savo informaci
jomis gai padėjo juos užmušti. 
Ne. Ji ašarojo, kad jos niekšiš
ka liekana tupės kalėjime per 
desėtką metų, vieton tais ju- 
došiškais grašiais puotauti.

Ši penktadienį, rugpj. 18 d., 
8 v. v., Laisvės rastinėje, įvyks 
Lietuvai Pagelbos Teikimo Pik
niko komisijos susirinkimas. 
Prašome visų komisijos narių 
atsilankyti ir prašome tų, ku
rie esate paėmę platinimui bi
lietus, kad iki penktadienio at-; 
siskaitytumėte. Galite priduo
ti Laisvės raštinėje pinigus ar 
grąžinti bilietus.

Geo. Wareson.

oficialis Oro Biuras, 17 Batte
ry Place, New Yorke, pereitą 
pirmadieni dar neužteko karš
čio, nors diena buvo karščiau
sia rugpjūčio 14-ta miesto re
korduose. Bildingo koridoriuo
se ir 12-ko.j žemutinių aukš
tų buvo užkaitinti radiatoriai. 
Priežastis — išbandyti karšto 
vandens ir garo gaminimo 
aparatų veikmę.

viršininku per pastaruosius 17 
mėnesių.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYNO MOTERIM

Moterų Apšvietos Kliubo su mez
gėjomis ir siuvėjomis susirinkimas 
įvyks 17 d. rugpjūčio, 8 vai. vakaro, 
419 Lorimer St. Siuvėjos prašomos 
atsiimti paveikslus. LLD narės gaus 
naują knygą "Lietuva Ugnyje." Ir 
visos girdėsim raportą iš Lietuvai 
Pagelbos pikniko. — Valdyba.

EAST NEW YORK ir 
RICHMOND HILL

Trečiadienį, 16 d. rugpjūčio, 8 v. 
v. Buzelio patalpoj, kampas Cres
cent St. ir Atlantic Avė. įvyks 
ALDLD 185 kp. susirinkimas. Šia
me susirinkime turėsime nuspręsti 
ar šiemet rengsime savo metinę va
karienę ir jei rengsime, tai kur? 
Todėl visi nariai, kurie tik galite, 
dalyvaukite, kad paskui nereikėtų 
išmėtinėti, jog tas ar kitas daly
kas negerai padarytas. Susirinkime, 
ir visi svarstykime. — V. Paukš
tys. (191-193)

Vytautas Žilinskas 
Veikia Anglijoje

štabo saržentas Vytautas C. 
Žilinskas randasi kur nors An
glijoje. Jisai yra paskirtas lėk
tuvų inžinų patikrintojų sekci
jos viršininku vienoje iš did
žiausiu Air Service Komandos 
stočių Anglijoje.

Vytautas yra vienu iš tūks
tančių mechanikų šioje stoty
je, kur Amerikos lėktuvai ko
votojai ir bomberiai yra sude
dami, modifikuojami ir taiso
mi. Lėktuvai gelbsti mūs talki
ninkų armijoms, kovojančioms 
Franci joje.

Pirm įstojimo į mūs orlai- 
vyno jėgas birželio mėnesį, 
1942 metų, Vytautas dirbo 
mechaniku Selfridge Field, 
Mich.

Vytauto tėvai, Mr. ir Mrs. 
V. Žilinskai, gyvena 570 5th 
St., Brooklyne. Ir jis pats čia 
praleido vaikystę ir pirmuo
sius jaunuolio metus, čia jis 
baigęs Eastern District High 
School, dainavęs Aido Chore, 
kuriam mokytojauja jo sesutė 
Aldona Anderson, dalyvavęs 
choro ir kitose pramogose su 
demokratiškųjų lietuvių jauni
mu.

Hoboken Gaisras Gal 
Troko Padegtas?

Trijų žmonių gyvastis ir ke
turis milionus dolerių nusine
šęs Hoboken prieplaukos gais
ras galėjęs būti padegtas tro
ko, kaip dabar daleidžia po
licijos inspektoriai.

Policija priėjus tokios išva
dos po perklausinėjimo trok- 
mano Arthur W. Joyce, perei
tą penktadienį dirbusio prie
plaukoje.

Joyce operuoja taip vadina
mą “chisel” troką, turintį nuo 
apačios išsikišusias pirmyn lyg 
ir šakes, ant kurių pervežinė- 
ja prekes iš vienos vietos kiton 
prie dokų. Jisai prieš pat tą 
gaisrą buvęs ant doko. Joyce 
turėjęs troką iš ten išvingiuoti 
atgalią siauru paliktu keliuku 
tarp nitrocellulose kubilų iš 
vienos ir keltuvų iš kitos pusės. 
Tuoj po pravažiavimo jis iš
girdęs keistą šnypštimą ir pa
matęs liepsną iššokant aukš
tyn. Manoma, kad tos jo tro
ko šakės galėjusios pradurti 
kurį iš tų kubilų, o kibirkštys 
iš mašinos jį padegti.

Joyce liūdymai perduoti Pa
jūrio Sargybos viršininkams,

Virš tūkstantis vaikų daly
vaus Šokių Festivale šį šešta
dienį, Prospect Parke.

Ištekėjo Viktorija 
Vahikaitė

šio mėnesio 12 d. ištekėjo 
daktaro ir jo žmonos Valu k ų 
dukrelė Viktorija už Stephen 
Mahchinski. Sutuoktuvių cere
monija ir privatus artini, gimi
nių pokilėlis įvyko puošniame 
N. Yorko Pierre viešbutyje. Po 
bankieto jaunieji išvyko “kur 
nors” povestuvinei kelionei.

Viktorija yra inteligentiška 
mergina, baigusi Adelphi ko
legiją ir gana prasisiekusi mu
zikos mene. Savo meno srityje, 
kaip pianistė, ji nekartą pasi
rodė lietuvių pramogose, šiuo 
metu ji dirba dienraščio New 
York Times raštinėje.

Nuoširdžiai linkime jaunuo
liams laimingo gyvenimo!

P.

35 NAUJI SUSIRGIMAI 
VAIKŲ PARALYŽIUM
Pereitą antradienį miesto 

Sveikatos Departmental rapor
tuota 35 nauji susirgimai vai
kų paralyžiumi, medikališkoj 
kalboj vadinamu poliomyelitis 
(sutrumpintai polio). Pastaro
siomis 7 dienomis raportuota 
108 susirgimai. Pirmesnę sa
vaitę ta liga susirgimų buvę
67.

Teikimui tinkamos pagel
bos tos ligos ištiktiems atida
ryta naujas skyrius prie State 
Reconstruction Hospital, Ha
verstraw, N. Y. Raudonasis 
Kryžius atsišaukė į slauges 
prašydamas 12-kos tam naujai 
atidarytam ligoninės skyriui.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALfiS dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puiku* 
ateičių* au naujausiai* Įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tol. STagg 2-8842

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

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

JONAS STOKES 
512 Marion St. Brooklyn 
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 

prie Chauncey St., Broadway Line 
Tel. GLenmore 6-6191

Taukai Labai Svarbūs, 
-Taukai Karą Laimės
Radio “anaunceriai,” radio 

gaspadinčs ir mūsų demokrati
nė spauda ragina taupyti at
liekamus taukus. Jie šaukia, 
kad iš šaukšto taukų padarą 
gana glicerinus pagamint 4 
mašininės kanuoliukės šovi
nius. Be to, dar išimą sulfą 
drug tam tikrą dalį išgelbėji
mui nors vienos gyvybės. Ir 
daug kitokios naudos esą iš tų 
laukų.

Tiesa, nors aš nesu susipa
žinęs su chemijos mokslu, bet 
pripažįstu ir žinau, kad rieba
lai, ypač mechanizuoto karo 
laikais, yra labai svarbūs. 
Taipgi daugelis mūsų gaspadi- 
nių žino. Bet kaip tuos taukus 
gauti, goriau sakant, pagauti, 
dar niekas nepaaiškino, nors 
tas labai lengva atlikti.

Verdi skilandi, dešrą, kum
pį, tame vandenyje lieka daug 
taukų, kurie valgiui netinka. 
Toks vanduo kaip atvėsta, nu
pilk paviršių ir padek šaldy
tuvai!.

Nuo skilandžio vandens gau
si 4 didelius šaukštus ar dau
giau taukų, nuo rinkių dešros 
—tarp 2 ir 3 šaukštų. O jei 
kumpis pasiseks, anot bučerio, 
riebulis, tai iki pusantro sva
ro taukų ir dar gerų—kurie 
dabar atsiduria sinkoje arba 
išeinamojoje.

Be to, taukų taupymas ne 
tik kad naudos padaro karo 
pastangoms, bet dažnai daug 
sutaupo ir namo savininkui. 
Sinkon išpilti taukai žalos pa-

Pirmadieni oficialė tempe-1 
ratūra buvo 93 laipsniai, penk
ta iš eilės diena su virš 90 
laipsnių šilumos.

šių metų rugpjūtis, imant 
iki 14-tos, buvęs karščiausias 
iš visų per 48 metus. Paskjau
sis toks karštas, biskeliu karš- 
telesnis, buvęs 1896 m. Tais 
metais bendrai suvesta pirmų 

. 13-kos dienų šiluma buvus 
; 79.5 laipsniai, šiemet bendrai 
, imant šilumos išeina po 79.3 
Į laipsnius dienai.

Antradieniui žadėtosios vė
sumos taip ir nesulaukėme, 
temperatūra buvo 92.1, oficia- 
le, 29-me aukšte, 17 Battery 
Place bildingo. Laisvės kieme 
tiek buvo dar prieš pint, pa
vėsyje.

PERVAŽIAVUS “KAI KĄ“ 
NEI NEATSIGRĮŽO

John F. Marcischek, ponų 
Moore butleris, buvo rastas 
automobilio užmuštas netoli 
savo tarnybos vietos Brook
ville, L. I.

Pereitą antradienį policija, 
tyrinėdama sužinojo, jog po
nia Moore žinojusi, jog jinai 
“kai ką” užkabinusi su savo 
mašina, grįždama namo, bet 
nesitrukdė sustoti ar grįžti pa
žiūrėti, kas tas “kai kas” bu
vo. Tai būta jos pačios butle- 
rio, kuris taip paliktas pats 
vienas “ramiai,” o gal ir labai 
neramiai numirė.

Ponia aiškinosi manius, kad 
užkliudė tiktai iškabą.

Butleris buvęs išvažiavęs 
jaut kelio pasivažinėti savo dvi-

Michael Duffy krito gatvė
je New Yorke nuo perkaiti- 

i mo ir už 20 minučių mirė Ii- v 
geminėje.

Trečiadienį taipgi buvo 
■ karšta ir nesitikėta atmainos 
; bent iki penktadienio. Tikrina- 
i ma, kad tą dieną pagyvensime 
i vėsiau. Gal? Sakoma, kad vė- 
. saus oro banga tikrai ateinan- 
I ti iš vakarų, bot ji užkliuvusi 
’ kur nors vi d u rvak arinėse vals- 
itijose anoj pusėj Chicagos.
Ten vietomis temperatūra nu
puolus net iki 34 laipsnių.

daro namo savininkui, kuris 
turi gerokai sumokėti plume- 
riui, kol tuos užšalusius tau
kus iškrapšto iš paipų.

Taigi, gaspadinčs! Jūs veik 
visos turite sūnų ar giminaiti 
karo tarnyboje. Pamąstykite, 
kad su jūsų pagelba jie gali 
grįžti sveiki pas jumis. Tau- 
pink taukus protingai ir atsar
giai, tuomi pagelbėsi saviems 
ir savo šaliai. Sgr.

PASILINKSMINKITE 
Central Brooklyne 

pas

ANDRIU A. PURICKĮ
GERAS ALUS 

IR 
VALGIAI

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

A CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tol. EVergreen 7-6868

VALANDOS: į ryte 
į 1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

K— IM—<1 1— t>—MMWXXeBO — <> >— [>W<

F. W. SHAUNS
(Shalinskas) I

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-Mllll '

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes .egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS 

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

Henry M. Brundage paskelbė, 
kad jo raštinėj išduota 17,000 
pašaukimų teisman prasižen
gusiems OPA nustatytai kainų 
skalei. Tiek pašaukta nuo ba
landžio mėnesio 1943 m. Ir 97 
nuošimčiai iš pašauktųjų teis
muose buvę pripažinti kaltais 
ir nubausti.

Turgaviečių viršininkas pra
šė .šeimininkių kooperuoti su 
department©. Jis nurodo, kad 
joks štabas negalėtų tų tūks
tančių prasikaltėlių susekti ir 
patraukti atsakomybėn be šei
mininkių pagelbos.

William Kravitz ir J. Nam- 
ga, 22 ir 27 m., newyorkiečiai, 
nuteisti po pustrečių iki 5 me
tų kalėti už plėšikavimą.

Kittay Brothers, Ine., dra
bužių firma, įkaitinta netei
singai išpildžius taksų formas.

račių. i Teisme jie sakėsi esą nekalti,
i_____________----------------------------------  I

Antradienio rytą HIT trau-1 Miesto 400,000 groserninkų
kinys buvo nušokęs nuo bėgių pasižadėjo dar daugiau tau- 
prie Fulton St. stoties ir sulai-i pyti popierą ii’ virvutes. O tas 
kęs traukinių kursavimą virš1 pirkėjams sakyte sako — neš- 
dviem valandom. 1 kites iš namų krepšiukus!

'SS“ RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVE. BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS 
*7 * O STANLEY MISIŪNAS
I Ii '—■'■i savininkas

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti j mūsų

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

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

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

TAIPGI PUIKUS PASIRINKIMAS DOVANŲ: 
Dirmavonem ★ Molinos Dienai ★ Mokyklos Baigimo 4c 

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone STagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.




