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yTALKININKAI SKINA KELIA DAR VIENAM ĮSIVERŽIMUI FRANCI JOM
KRISLAI

Tikra, Nuoširdi Meilė.
Pasiteisinimas.
Nieko Neturi, Nieko

Neduos.
Gėdos Dokumentas.
Ta Bjauri Istorija

Nepasikartos.
Dviveidiška Politika.
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Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Matote visi, kiek daug yra 
gilios, nuoširdžios meilės Ame-

No. 197 LAISVĖS ANTKAS1įiUh?„” s?»“‘”E“s7S8TBEET Brooklyn, N. Y., Antradienis, Rugpjūčio-August 22, 1944 Pavienio Numerio Kaina 5c. Metai XXXIV. Dienraščio XXVL

rikos demokratiniuose lietu- e iv* • a • — r
viuose savo senajam kraštui ir DldziUUSlOS AllUTI RII1CS Le 
jo žmonėms. los dideles su
mos aukų, tie dideli glėbiai 
drapaną yra tai graži, šiltai 
amerikiečių parama nuo karo 
nukentėjusioms Lietuvos žmo-l 
nėms.

kiančios Tvirtumos Vėl Du 
Kartu Pleškino Japoniją

SOVIETAI SUNAIKINO 
DESĖTKUS TŪKSTANCII

APSUPTŲ VOKIEČIU

Amerikiečiai iš Trijų Pusių 
Daro Apsupimo Veiksmus 

Prieš Nacius Paryžiuje
Šiuo sykiu labai puikiai pa-| 

sižymėjo Chicaga ir Detroitas.! 
Negalima nepasidžiaugti. Iši 
Detroito vėl gauta Lietuvai Pa
gelbės Teikimo Komitetui vie-, 
nuolika šimtų dolerių, iš Chi- 
cagos vienas tūkstantis. Tai la- i 
bai stambios aukos.

O čia bus grynai asmenis-' 
kas pasiteisinimas. Visas susi-: 
rašinėjimas su kolonijmis gu-| 
la ant mano pečių, kaipo Ko
miteto pirmininko, žinote gi J 
kad tą darbą turiu atlikti tik
tai nuo reguliario darbo nu-j 
liekamu laiku.

Todėl, aišku, negalima ves
ti korespondenciją su koloni
jomis plačiai, kaip aš norė
čiau. Nesupykite, jeigu negau
nate ilgų nurodymų, plačių iš
vedžiojimų. Laiko nėra.

Bet darbas, turiu pasakyti,
eina labai gražiai. Visi Komi
teto nariai kooperuoja ir sten
giasi atlikti savo pareigas. Da
bar eina įkaitus ruoša Šešto
jo Siuntinio. Brookly.niečiai vėl 
prašomi talkon.

Pereitą penktadienį atvežė 
muilo už visą tūkstantį dole
rių. Jį reikia sudėti į medines 
dėžes. Bus gal apie 40 dėžių. 
Gana didelis darbas.

Nors visa eilė kolonijų jau 
atsiunčia sutaisytas ir išvaly
tas drapanas, bet ateina daug 
ir neparuoštų. Centre taisymo 
darbo daug.

Čia turėtų ir galėtų mums 
padėti Brooklyn© kriaučiai.

Ką sakote, draugai?

Net gaila pasidaro pagalvo
jus apie katalikų, tautininkų ir 
socialistų sroves. Nei už vieną 
dolerį pagelbos dar jie nėra 
pasiuntę Lietuvos žmonėms.

Jų meilė Lietuvai yra taip 
skysta, kaip pasamdytos ver- 
kėjėlės ašaros prie nepažįsta
mo karsto.

Gavome nepaprastą doku
mentą apie taip vadinamą 
“United Lithuanian Relief 
Fund of America” (Bendrąjį 
Amerikos Lietuvių šelpimo 
Fondą). Tai baisios gėdos do
kumentas.

Su jo turiniu visuomenė bus 
supažindinta trumpoje ateity
je. Iš jo pamatysite, kokią ap
gavystę yra suplanavę prieš 
Amerikos lietuvius virš minėtų 
srovių lyderiai.

Bet vienas dalykas aišku: 
Amerikos lietuviai neleis pasi
kartoti bjauriai pirmojo karo 
istorijai. Tada saujalė nelemtų 
parazitų darė puikų biznį ir 
varė purviną šmugelį iš Ame
rikos lietuvių paramos Lietu
vos žmonėms. Visi atsimenate 
ir žinote tą skandalą.

Šį sykį bus prižiūrima, kad 
joks niekšas amerikiečių auko
mis ir paramomis nepasinau-
dotų. Makaronų gadynė nebe
su grįš.

Lai to nepamiršta tų srovių 
lyderiai.

Vienintelė įstaiga, kuri tik
rai nuoširdžiai rūpinasi sutei
kimu Lietuvos žmonėms para
mos, yra Lietuvai Pagelbos

(Tąsa 5-tame puslapyje)

Washington. — Du būriai 
didžiausiu Amerikos bom- 
banešių B-29, atlėkę iš Chi- 
nijos, bombardavo pramo- 
niškąją japonų salą Kiušu, 
pietinėje Japonijoje, kaip 
pranešė japonų radijas. 
Septyniom valandom praė
jus nuo pirmojo smūgio, a- 
merikiečiai iš oro kirto ki
tą smūgį šiai salai. O tai 
yra viena iš keturių di
džiausių ir svarbiausių sa
lų, sudarančių Japonijos 
širdį.

Japonai pasakojo, kad jie 
nušovę 10 amerikinių bom- 
banešiu. Bet amerikiečiai 
praneša (šiuos žodžius be
rašant), kad negrįžo tik 4 
bombanešiai.

Japonijos radijas sakė,

Graikijos Patrijotai 
Drauge su Jugoslavais

Pliekia Hitlerininkus
London. — Graikai patri

jotai išvien su Jugoslavijos 
maršalo Tito partizanais 
puola visas nacių naudoja
mas geležinkelių linijas per 
200 mylių, pietinėje Jugo
slavijoje, šiaurinėje Graiki
joje ir Albanijoje. Graikai 
drauge su jugoslavais, ša
lia kitko, sunaikino ilgus 
tarpus Vladicinan-Skoplje 
geležinkelio.

Albanijos Partizanai
Albanijos partizanai atė

mė iš hitlerininkų plačią a- 
i pylinkę arti Tiranos, albanų 
I sostamiesčio. Graikai, alba
nai ir Tito makedonai mu
ša nacius vakarinės Graiki
jos kalnuose.

Bet jugoslavų partizanai 
turėjo apleist Kovsasin ir 
Andrijevica miestelius, pie
tinėje Jugoslavijoje.

Japonijos Ambasadorius 
Išvyko iš Maskvos

Berlyno radijas pranešė, 
kad iš Maskvos išvyko na
mo Japonijos ambasadorius 
Goro Morišima, išduoti ra
portą savo valdžiai.

Chinai Arti Lunglingo
Chungking. — Chinų ka

riuomenė, su stipria para
ma Amerikos lėktuvų, štur
mavo ir atėmė iš japonų 
Laotungpo, tvirtovišką kal
ną arti Lungling miesto, 
stovinčio prie didžiojo Bur
iuos Kelio.

Per Žiaurius Mūšius Latvij ir Estijoj Sovietai Atvadavo Šimtus
London, rugp. 21. —Rau

donoji Armija vidurinėje 
Latvijoj per dieną nubloškė 
vokiečius iki 16 mylių at
gal ; atvadavo geležinkelio 
stotis Spigana ir Ergli, 55 
mylios į rytus nuo Rygos. 
Tą pačią dieną Sovietai pa
ėmė dar 70 kitų gyvenamų
jų punktų Latvijoje; pagro

kad Jungtinių Valstijų la
kūnai šiuo atveju bombar
davo Yawata, plieno ir a- 
municijos centrą, vadinamą 
japoniškuoju Pittsburghu, 
ir Fukuoka, Moji ir Kokura 
miestus, šiaurinėje Kiušu 
salos dalyje.

Neskaitant dabartinių žy
gių, didieji Amerikos bom
banešiai jau pirmiau penkis 
kartus per du mėnesius 
pleškino karinius taikinius 
šioje Japonijos saloje.

Japonai skelbia, kad jie 
suėmę kelis Amerik. lakū
nus, parašiutais nusileidu
sius iš sužalotų bombanešių. 
Bijoma, kad japonai ir jų 
nenužudytų, kaip nužudė 
kai kuriuos pirmiau suim
tus Amerikos lakūnus.

Jungi Valstijy Lakūnai 
Kartotinai Pleškino

Japonus Salose
Perlų Uostas. — Ameri

kos bombanešiai daugmeni- 
škai bombardavo japonus 
Pagan saloj, į šiaurius nuo 
atvaduoto Saipano, ir Rota 
saloje, Marianų salyne.

Kiti būriai amerikinių 
bombanešių kartotinai smo
gė japonam Nauru, Mili ir 
Wot j e salose, rytinėje daly
je Marshalls salyno. Nauru 
sala yra labai gausinga fos
fatų kasyklomis. O fosfa
tai naudojami kaipo trąša 
ir karinė medžiaga.

Atsidarė Amerikos, So- 
vietu, Angly Sueiga
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Washington, rugp. 21. — 
Prasidėjo konferencija tarp 
Amerikos, Sovietų ir Ang
lijos įgaliotinių. Jie svarsto 
būdus pastoviai taikai pa
laikyti pasaulyje po šio ka
ro laimėjimo. Paskiaus į- 
vyks konferencija tarp An
glijos, Jungtinių Valstijų ir 
Chinijos atstovų.

Atidarydamas dabartihę 
konferenciją, Amerikos val
stybės sekretorius Cordell 
Hull pareiškė, kad reikės 
sudaryt organizuotą tarp
tautinę jėgą sulaikyt už
puolikam ateityje. Sovietų 
ambasadorius ir atstovas 
šioje konferencijoje, And
rius Gromyko sakė, jog 
pokarinis saugumas turės 
rymoti ant visų taiką my- 

bė kelis karinius nacitj 
traukinius, 50 kanuolių, 36 
prietaisus bombom svaidyti 
ir suėmė virš 500 vokiečių 
kareivių ir oficierių.
Audringi Mūšiai į Vakarus 

nuo Jelgavos
Į vakarus ir šiaurvaka

rius nuo Jelgavos (Mintau

London, rugp. 21. —Arti 
Pragos, Varšavos rytinės 
dalies, Sovietai atėmė iš 
vokiečių dar kelias gyvena
mąsias vietas.

Šičia vokiečiai padarė 
daugiau kaip 20 atakų per 
dieną, bet nieko nelaimėjo. 
Sovietai, tarp kitko, pagro
bė 14 nacių tankų ir 8 ka- 
nuoles.

Į šiaurius nuo Sandomiro 
sovietinė kariuomenė visiš

PARTIZANAI ĮSIGALĖJO TREČ 
DALY J FRANCUOS; PATRIJO- 
TAI PARYŽIUJ PUOLA NACIUS

Francija, rugp. 21. —Iš
siveržė platus francūzų su
kilimas prieš nacius Pary
žiuje. Vokiečiai kulkosvai
džiais ginasi nuo atakuo
jančių juos francūzų stu
dentų ir darbininkų.

Alžyras. — Vidurines 
Franci jos Jėgos, kitaip sa
kant, pabijotai( - partiza
nai, įsivyravo jau trečdaly
je Franci jos žemes. Jie, 
tarp kitko, užvaldė visą pie
tiniai - vakarinį Franci jos

KARO LAIVAI ATAKUOJA 
NACIUS BAYONNEJ

Irun, Ispanija, rugp. 21. 
— Trys talkininkų šarvuot
laiviai bombardavo nacius 
Bayonne miesto srity j, pie
tiniai vakariniame Franci- 
jos pajūryje, netoli Ispani
jos. Suprantama, jog ame
rikiečiai ir anglai skina sau 
kelią įsiveržt ir į šią Fran- 
cijos dalį.

ANGLŲ IR KANADIEČIŲ 
ŽYGIAI FRANCI JO JE

Francij a, rugp. 21.—Ang
lų kariuomenė užėmė Ca- 
bourg miestą, šiauriniame 
Normandijos pajūryje. Ka
nadiečiai išmušė vokiečius 
iš pozicijų už 4 mylių į va
karus nuo Lisieux miesto, 
geležinkelių ir vieškelių 
centro, į rytus nuo Caen.

Jankiams telieka 10 myk 
į Paryžiaus širdį.

linčių šalių, didelių ir mažų, 
ir menkesnėms tautoms 
taip pat bus užtikrinta lais
vė ir nepriklausomybė.

jos) didelis skaičius hitle
rininkų su tankais įtūžusiai 
ir nuolat puolė sovietines 
pozicijas. Jie stengėsi prasi
veržti per mišką ir pasiekti 
raudonarmiečių naudoja
mus geležinkelius ir vieške
lius. Sovietų kariuomenė 
sudaužė bei iš veikimo iš
mušė 50 priešų tankų ir at

kai nušlavė apsuptus vo
kiečius po to, kai jie atsisa
kė pasiduoti nelaisvėn. Šio
je srityje Raudonoji Armi
ja paėmė dar 8 gyvenamą
sias vietas, apie 100 mylių 
į pietus nuo Varšavos.

Sandomiro srityje buvo 
apsiausta trys nacių divizi
jos, ir Sovietai sunaikino 
bent 30,000 nepasiduodan
čių priešų, kaip teigia Uni
ted Press.

kampą iki Pirinėjų kalnų, 
kuriais Francija rubežiuo- 
jasi su Ispanija.

Rugp. 21 d. pranešimai sa
kė, jog partizanai atėmė iš 
vokiečių ir Toulouse did
miestį, 60 mylių nuo Ispani
jos rubežiaus.

Tie patrijotai per savaitę 
atvadavo aštuonis Franci- 
jos departmentus (guberni
jas), suėmė 2,265 vokiečius 
ir užmušė bei sužeidė 2,- 
236 kitus.

Neoficialiai pranešama, 
kad vokiečiai praeitą naktį 
susprogdino karinius įren
gimus Bayonnėj ir apylin
kėj ir ištraukė daugumą sa
vo jėgų iš tos srities. Bet 
pakrantinės nacių kanuolės 
šūviais atsiliepė į ugnį pila
mą iš talkininkų karo laivų.

NACIAI, ESĄ, PRAKIRTŲ JŲ 
APSUPIMĄ LATVIJOJ

Nacių komanda skelbė, 
kad į vakarus nuo Rygos 
jie, girdi, prakirtę spragą 
sovietinėje linijoje, kuria a- 
pie 30 vokiečių divizijų bu
vo apsupta rytinėje Latvi
joje ir Estijoje. Berlynas 
gyrėsi, kad dabar, esą, jau 
vėl susisiekią vokiečiai iš 
Estijos ir rytinės Latvijos 
su vakarine Latvija ir ry
tine Prūsija.

Nacių radijas sakė, kad 
jų kariniai laivai iš Rygos 
Įlankos padėję vokiečiams 
pramušti tą ištrūkimo spra
gą.

metė hitlerininkus atgal.
Kitoje šio fronto dalyje 

naciai padarė daugiau kaip 
20 atakų per dieną; ir So
vietai po atkaklių kautynių 
apleido kelias gyvenamąsias 
vietas. Čia buvo nušluota 
2,000 vokiečių, sunaikinta 
bei apšlubinta 94 priešų 
tankai ir motorinės kanuo

Francija, rugp. 21. —Nuo 
šiaurinio pajūrio iki Pary
žiaus apylinkės amerikie
čiai, anglai ir kanadiečiai 
nuolat maršuoja pirmyn.

Amerikiečiai su tankais 
ir šarvuotais automobiliais 
iš šiaurvakarių ir pietų ry
tų daro apsupimo veiksmus 
prieš nacius Paryžiaus prie- 
miesčiuse.

Vokiečiai pranešė, kad 
stambios motorizuotos ame
rikiečių jėgos prasiveržė 
per Seine upę Vernon-Man- 
tes-Gassicourt srityje, apie 
25 mylios į šiaurvakarius 
nuo Paryžiaus.

Neoficialės žinios teigia, 
kad Amerikos žvalgai pa
siekė Versalės priemiesčius, 
7 mylios į vakarus nuo Pa

Prancūzai Mažne Visai 
Apsupo Tuloną; Jankiai 

Jau Netoli Marseille
Roma, rugp. 21. — Fran

cūzų kariuomenė pietinėje 
Francijoje faktinai apsupo 
vokiečius didžiame Tu- 
lono uostamiestyje, 
prie Viduržemio Jūros. Nuo 
francūzų pozicijų tėra 3 
mylios iki Tulono.

Amerikos kariuomenė at
ėmė iš nacių Rians ir pa
siekė Aix priemiesčius, 15 
mylių į šiaurius nuo kito 
didelio uostamiesčio, Mar
seille, iš kurio’ pabėgti telie
ka vokiečiam tik vienas ke
lias į šiaurvakarius. Ameri
kiečiai ir anglai šiame fron
te taip pat užėmė Castel- 
lane ir eilę kitų vietovių.

NAUJA HITLERINE PAGAR
BA MANNERHEIMUI

London.—Vokiečių Trans- 
ocean žinių agentūra pa
skelbė, kad Hitleris suteikė 
Mannerheimui, kariniam 
Suomijos diktatoriui, Vyčių 
Kryžiaus ąžuolinius lapus 
prie geležinio kryžiaus or
dino, jau pirmiau duoto 
Mannerheimui. Kartu Hit
leris atsiuntė Vyčių Kry
žiaus ordiną gen. A. E.. 
Heinrichsui, Suomijos gene- 
ralio štabo galvai.

Mannerheimas yra nuo 
rugp. 2 d. tapęs Suomijos 
prezidentu. Aplinkiniai pra
nešimai sakė, kad jis pra
dėjęs slaptas derybas dėlei 
taikos su Sovietų Sąjunga.

lės, ir sudaužyta 35 kitos 
nacių kanuolės ir 145 tro- 
kai.
Tebesiaučia Mūšiai į Vaka

rus nuo Šiaulių
Į vakarus, pietų vakarus 

ir šiaurius nuo Šiaulių 
Raudonoji Armija įnirtu

siai grūmėsi prieš atakuo- 

ryžiaus. Pirmosios jankių 
eilės prasiveržė per Seine 
pę ties Melunu, 20 mylių į 
pietų rytus nuo Paryžiaus. 
Per Melun eina svarbiau
sias geležinkelis ir plentas 
į pietiniai-rytinį Francijos 
Viduržemio pajūrį.

Kiti Amerikos kovūnai į- 
siveržė į Fontainebleau, per 
kurį geležinkeliai ir plentai 
veda į visus keturis Franci
jos kampus. Amerikiečiai 
taipgi prasigrūmė į Montar- 
gis, apie 40 mylių į rytus 
nuo Orleano.

Italijoj abelnai tik žval
gai teveikė.

Jankiai sunaikino daug 
nacių valčių Seine upėj.

Pamatinis Talkininkų 
Tikslas Sunaikint Na
cių Armiją Francijoje

Francija, rugp. 21. — Ži
nios iš fronto teigia, kad 
Amerikos kariuomenė gale* 
tų tuojau visomis pusėmis 
apsiaust Paryžių. Bet tai 
nėra vyriausias amerikiečių 
tikslas. Amerikiečių ir ang
lų pamatinis siekimas yra 
sunaikint bėgančius liku
čius 18-kos vokiečių divizi
jų, beveik visai apsupamų, į 
šiaurių vakarus nuo Pary
žiaus.

Besistengdami ištrūkt, 
hitlerininkai desperatiškai 
priešinasi. Amerikiečiai ir 
anglai juos be paliovos žu
do rakietiniais šoviniais, o- 
ro bombomis ir visais kitais 
pabūklais. Verda krūvini 
mūšiai. Vokiečiai, kaip ir 
amerikiečiai, nukentėjo di
delių nuostolių per 24 va
landas.

Sovietai Sunaikina Vis Dau
giau Vokiečių Tanky

Maskva. — Sovietų ka
riai rugp. 19 d. visuose 
frontuose sunaikino bei iš 
veikimo išmušė 250 vokiečių 
tankų, puslankių bei moto
rinių kanuolių. O visą pra
eitą savaitę jie sudaužė 
daugiau kaip 1,250 nacių 
tankų.

Rugp. 19 d. sovietiniame 
fronte buvo nušauta 32 vo
kiečių lėktuvai.

Vietovių
jančias dideles jėgas vokie
čių pėstininkų ir tankų. 
Priešai stengėsi prasiverži 
pro sovietines linijas. Rau
donarmiečiai atmetė nacius 
atgal iki jų buvusių pozici
jų; užmušė virš 1,500 vokie
čių kareivių ir oficierių ir 
sudaužė bei iš veikimo iš- 

(Tąsa 5-me pusi.)
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Dumbarton Oaks Konferencija

Šie žodžiai rašomi išvakariuose Dum
barton Oaks (netoli Washington, D. C.) 
konferencijos. Konferencija žada prasi
dėti pirmadienį, rugy). 21 d.

Pagal pirmesniuosius pranešimus, kon
ferenciją pirmiausiai sudarys Didžiosios 
Britanijos, Jungtinių Valstijų ir Tarybų 
Sąjungos atstovai. Kai jie savo pokal
bius užbaigs, atitinkamus nutarimus pa
darys, tuomet Tarybų Sąjungos atstovai 
iš konferencijos pasitrauks ir prasidės 
lyg ir nauja konferencija, kurioje daly
vaus Didž. Britanijos, Jungt. Valst. ir 
Chinijos atstovai.

Be abejo, konferencija bus svarbi, nes 
joje bus svarstomas pokarinio bendra
darbiavimo klausimas, taikos palaikymo 
klausimas, klausimas formų ir priemo
nių, kuriomis pasaulyje bus bandoma 
palaikyti taika, sudrausti busimieji ne
santaikos kėlėjai, agresoriai.

Jau dabar, sakoma, Tarybų Sąjunga 
yra pasiūliusi konferencijai tam tikrus 
planus, pagal kuriuos būtų taikomos 
priemonės taikai palaikyti. Didžioji Bri
tanija, Jungtinės Valstijos turi savo pla
nus, savo siūlymus. Konferencijoje taigi 
bus analizuojami planai, svarstomi, de
rinami visų trijų didžiųjų valstybių siū
lymai. Tai bus lyg ir pradinis planų 
briežimas savotiškam pastatui.

Tačiau tie planai nebus konferencijoje 
galutinai pabaigti ir užgirti. Jos darbus 
veikiausiai turės gal, jei reikės, taisyti 
ir galutinai užgirti kita svarbesnė kon
ferencija, kuri gal skaitysis “taikos kon
ferencija.” Taip bent dabar atrodo.

Kaip ten bebūtų, Dumbarton Oaks- 
Washingtono konferencija turės didžiu
lės svarbos. Mums ji dar ir tuo svarbi, 
kad tai nebus konferencija, kurioje bū
tų svarstomi karo reikalai, bet konferen
cija apsvarstymui, kaip po karo, po per
galės (kuri yra užtikrinta) palaikyti tai-

Mirė Rašytojas A. Novikov- 
Priboi

Balandžio pabaigoj mirė vienas iš žy
miųjų Sovietų Sąjungos rašytojų Alek- 
siei Silič Novikov-Priboi. Jis žinomas ne 
vien Sovietų Sąjungos gyventojams, bet 
visam pasauliui. Jo didžiulis veikalas 
“CUSIMA”, kuris smulkmeniškai apra
šė Rusijos ir Japonijos karo laivynų 
mūšį prie Cusimos salos, 1905 m., yra 
išverstas į visą eilę kalbų.

A. S. Novikov-Priboi gimė valstiečio 
šeimoj, 1877 metais. 1899 metais jis bu
vo paimtas į Rusijos Baltijos laivyno 
tarnybą. Nuo pat jaunystės jį kvietė ra
šyba ir jau 1906 metais pirmosios jo 
brošiūros buvo išėjusios, kurias caro 
valdžia konfiskavo.

A. S. Novikov buvo artimas draugas 
rašytojo Maksimo Gorkio. Iš žymesnių jo 
veikalų, apart “Cusimos”, yra sekami: 
“Marios Šaukia”, “Moteris Jūroj,” ’’Sū
ri Maudynė,” ’’Submarinai,” ir kiti. Sa
vo laiku D. M. šolomskas išvertė į lie
tuvių kalbą jo veikalą “Submarinai,” 
kuris tilpo “Laisvėj”, ir eilę mažesnių 
kurinių.

A. S. Novikov, kaip ir kiti revoliuciniai 
rašytojai, tik po Proletarinės Revoliuci
jos pergalės gavo pilną progą veikti. Ve
lionis už jo klasiškus veikalus, 1939 me
tais, buvo apdovanotas Darbo Raudono
sios Vėliavos ordenu, o 1941 metais už 
“Cusimos” veikalą suteikta jam stali- 
niška premija.

ŠŠio didžiojo karo metu A. S. Novi
kov, nors jau nesijautė gerai, bet taip 
pat nesėdėjo rankas sudėjęs. Jis parašė 
stambų veikalą“ Kapitonas Pirmojo Ran
go,” kuriame nušvietė tas Sovietų Są
jungos piliečių galimybes, kur žmogus 
nuo paprasto jūreivio išsilavina ir iškyla 
iki kapitono — laivo komandieriaus. Tai 
jau buvo paskutinis jo veikalas.

A. S. Novikov literatūrinį darbą dir
bo per apie 40 metų. Ilgai jis gyveno ant 
jūrų, daugiausiai jo ir veikalai surišti 
su jūreivių gyvenimu. Jis buvo, kaip ad
mirolas Makarovas sakė: “Jūreivis — 
jūroj, tai jaučiasi namie.” Novikovas mi
rė, bet jo darbai niekados nemirs.

Prezidentas Rooseveltas Vyks 
Europon

Iš Washington© skelbiama, kad prezi
dentas Rooseveltas ruošiasi neužilgo 
vykti Europon svarbiems pasitarimams 
su ministerių pirmininku Churchillu ir 
kitais Jungt. Tautų vadais. Prezidento 
kelionė, sakoma, būsianti padaryta dar 
prieš rinkimus, vadinasi, greitu laiku. 
Su prezidentu vyksianti ir jo žmona, 
Mrs. Roosevelt. O tai reiškia, kad kon
ferencijų eigoje numatoma turėti dide
lių pažmonių.

Įdomu tas, kad busimoji konferencija 
gali įvykti, kaip sako spauda, “Londone 
arba Paryžiuje.”

Netenka nei aiškinti, kad jei tokia 
konferencija įvyktų Paryžiuje, ji turėtų 
didesnės politinės reikšmės, negu jei ji 

' įvyktų Londone.
Iš kitų šaltinių patiriame, jog genero

las Charles de Gaulle, francūzų tautos 
vadas, jau vyksta į Paryžių; jis pasi
ruošęs įžengti į Francijos sostinę drauge 
su talkininkų kariuomenėmis.

Vadinasi, jei tokia konferencija įvyks 
• Paryžiuje, tai jame gaspadoriumi, jei ne 
faktinai, tai teoretiniai, bus gen. de Gau
lle.

Talkininkų kariuomenių pasisekimai 
Franci j oje, kertami didžiuliai vokiečiam 
smūgiai Rytų fronte labai smarkiai dra
matizuoja visą politinę eigą. Todėl į tą 
konferenciją, kurion prez. žadąs vykti, 
reikia žiūrėti, kaip į vieną iš svarbiųjų 
tarptautinių konferencijų.

Kada prez. Rooseveltas į Europą iš
vyks, kaip jis vyks, aišku, mes negalime 
sužinoti ir tai mums nereikia žinoti, nes 
karo metu tokios kelionės privalo būti 
laikomos didžiausioje slaptybėje.

(Po to, kai šis straipsnis buvo para-

KLERIKALŲ MELAGIN
GI SAPALIOJIMAI

Svarbiausia Hitlerio ap
gavystės priemonė buvo me
las, kad būk Tarybų Sąjun
ga ir bolševikai norį pasi
imti ir pasivergti visą pa
saulį. Bolševizmo baubu ji
sai pasekmingai apgaudinė
jo svietą ir pasiruošė da
bartiniam karui.

Tą patį Hitlerio melą ir 
baubą dar ir šiandien te- 
bešinkavoja Amerikos lie
tuvių klerikalų spauda. 
Štai Brooklyn© Amerika\ 
rugpjūčio 18 dieną duoda 
ilgą editorialą ir pavadina 
jį “Rusų Imperializmas.” 
Tai beveik žodis žodin at
pasakojimas visko, ką Ta
rybų Sąjungai yra primetę 
galvariezai iš Berlyno. Gir
di, “Šalia atgimusios savo 
krašto meilės, šalia šeimos 
atstatymo, šalia vis dides
nio pagarbos rodymo seno
sios Rusijos valdonams ir 
didvyriams, Sovietu Sąjun
goj visu platumu atsistojo 
imparialistine politika.”

Ir paskui Amerika šau
kia:

“Jeigu niekas to impe
rializmo nesustabdys, jis 
apims didesnę Europos da
lį, kuri tada patirs, ką Lie
tuva jau kartą yra patyru
si, būtent: nauji rusų už
kariavimai anaiptol neatsi
sako nuo komunizmo vyk
dymo užimtuose kraštuo
se.”

Šiame Amerikos melagin
gam šūkalojime veriasi 
bjauri provokacija. Jau čia 
tiesiog raginama į karą 
prieš Tarybų Sąjungą. Te
gul Jungtinės Valstijos ei
na ir “sustabdo tą imperia
lizmą.” Kaip tik tuo ©bal
siu Hitleris uždegė pasaulį 
karu.

Amerikos ir kitų klerika
linių laikraščių primetinė- 
jimas Tarybų Sąjungai im
perializmo neturi jokio pa
grindo. Per visą, savo gyva
vimą ta Sąjunga neužpuolė 
ir nepavergė nei vieno kra
što. Ne tik nepavergė, bet

Vyr. Leit. L. Garnys — 
Raudonosios žvaigždes

Ordeno Kavalierius.
1943 m. liepos 5 dienos 

rytas. Vos brėkšta, bet vyr. 
visam svietui matomo fak- leitenantas Leonas Garnys 
to, klerikalinės spaudos už- 
metinėjimai ir prikaišioji
mai yra tiesioginis talki
ninkavimas šios šalies ir 
visos žmonijos mirtinajam 
priešui — vokiškajam hit- 
lerizmui.

Dar vis neatsibosta Ame
rikai ir kitiems tos rūšies 
laikraščiams meluoti apie 
Tarybų Sąjungos santykius 
su Pabaltijo kraštais. Tik 
todėl, kad tų kraštų žmonės 
laisvu ir demokratišku bū
du nusibalsavo apseiti be 
išnaudotojų ir prašėsi pri
imti į Tarybų Sąjungą, tai 
juk joks nuoširdus ir pado
rus žmogus neplūs už tai 
tos Sąjungos. Tai yra Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos 
žmonių norai ir valia. Juk 
jie, kaipo žmonės, kaipo 
tautos, turi pilniausią teisę 
nustatyti savo ateitį.

Kodėl jie būtinai turėtų 
tvarkytis kapitalistiškai, o 
ne socialistiškai? Kodėl 
jiems turėtų būti atimta 
teisė priklausyti toj tautų; 
šeimoje, kurioje jie mato 
sau naują ir skaisčią atei- 
tį?

Ką gi pasakytų amerikie
čiai, jeigu kas nors iš lauko 
jiems pasakytų, kaip jie tu
ri tvarkytis ir kur priklau
syti? Tiesa, Hitleris bandė 
padiktuoti visam pasauliui, 
ką jis turėtų daryti, bet už 
tai prieš jį visas pasaulis 
sukilo.

Klerikalų spaudos redak
toriai turėtų sykį ant visa
dos atminti, kad jų melai ir 
faktų kraipymai istorijos 
nepakeis. Lietuvos žmonių 
1940 metais tartas žodis ir 
pareikšta valia bus pagerb
ta. Kaip greitai Raudonoji 
Armija išmuš iš Lietuvos 
nacius, kaip greitai visa 
Lietuva bus išlaisvinta, 
Lietuvds žmonės vėl gra
žiai tvarkysis ir gyvens.

šiandien visas svietas mato, 
kaip jinai didvyriškai lais
vina nacių pavergtas tau
tas, kurių tarpe randasi ir 
Lietuva. Akivaizdoje šio

NEMESKITE KARO PRAMONES DARBU

žtižti'i't

seimelį,

izoliaci- 
elemen-

Apie Quebec o Rinkimų 
Pasekmes

Kanadiečių Liaudies Balsas, rašyda
mas apie neseniai įvykusius Quebec pro
vincijoj (Kanadoje) rinkimus į 
rašo:

“Bloc Populair, kurį sudaro 
ninkai ir antikariniai francūzų
tai Kvebeko provincijoj, vos keturius 
atstovus pravedė. Pasirodo, kad fran- 
cūzai nepritaria separatistams ir antika
riniams elementams.

“Bloc Populair laike rinkiminės kam
panijos labai atvirai šaukė prieš kons- 
kripciją ir nekurtuos suvaržymus, kurie 
paeina iš karo priežasties. Jis plačiai iš
naudojo karališkos policijos nušovimą 

vieno francūzo laike bandymo suimti jį 
kaip pabėgėlį nuo stojimo į armiją. Bet , 
francūzai nesikabino ant jo meškerės.

“Union Nationale arba konservatyviš- 
ka partija patraukė daugiau francūzų. 
Ši partija daugiausiai šūkavo apie su
grąžinimą Kvebekui teisių, kurias par
davę liberalai. Kokios tos teisės, jie ne
pasakė, tačiau labai plačiai tą klausimą 
išnaudojo.

“Union Nationale laimėjimas, tačiau, 
nėra pageidautinas reiškinys, nors daug 
geriau, kaip kad būtų buvęs Bloc Popu
lair laimėjimas. Duplesio valdžia šioj 
provicijoj viešpatavo pirm karo ir pra
laimėjo tik 1939 metais. Duplesio valdžia 
atsižymėjo reakcija ir visokiais trukdy
mais darbininkams organizuotis. Taip 
pat ji priešinosi Kanados stojimui į karą 
prieš fašizmą.

“Bet Union Nationale valdžia, jeigu ji 
bus sudaryta (eina gandai, kad liberalai 
bus kviečiami sudaryti valdžią, nežiūrint 
to, kad jie mažiau vietų turi), nebus to
kia stipri šiuo kartu, nes pilnos daugu
mos neturės. Ji turės gauti pritarimą ki
tų partijų, jeigu norės laikytis. Tai bus 
panaši situacija, kaip kad Ontarijoj.”

Žemiau paduodame svar
biausią Karo Mobilizacijos 
Direktoriaus James F. Byr
nes pareiškimo dalį apie 
parūpinimą darbininkų bū
tinai reikalingai karo ga
mybai :

“Daugelis žmonių meta 
darbus karo pramonėje su 
tikslu grįžti į civilinį biznį. 
Jeigu toks bėgimas iš karo 
pramonės ilgiau tęsis, tai 
galima rimtai pakenkti 
greitam karo užbaigimui.

“Daugelis šios šalies gy
ventojų mano, kad karo pa
baiga jau arti. Bet tikrovė
je niekas nežino, kada ka
ras pasibaigs. Mes privalo
me gaminti ginklus iki pas
kutinis šūvis bus iššautas.

“Mes patyrėme ties Cas- 
sino ir Normandijos kran
tuose, kad turėdami pakan
kamai artilerijos ir bombų, 
mes galime sutaupyti dau
gelį gyvybių. Mūsų kari
ninkai reikalauja, ir jie tu
ri pilną teisę to reikalauti, 
padidinti sunkiosios artile
rijos, bombų ir šovinių pri
statymą.

“Dėl tos pat priežasties 
jie reikalauja padidinti 
sprogstamųjų medžiagų ga
mybą. O tas reikalauja ga
mybos pakėlimo mūsų karo 
fabrikuose.

“Tokia padėtis rėikalau- 
ja greitos ir drąsios akcijos 
pagreitinti produkciją ir 
parūpinti armijai bei laivy-
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nui sunkiosios artilerijos ir 
šovinių, bombų, radar gin
klų, sunkvežimių, tankų, 
statybos įrankių, padangų, 
medžiagos palapinėms mū
sų kariams apgyvendinti, 
kurie greitai žygiuoja vi
suose pasaulio frontuose.

“Čia suminėta tik dalis 
augančiai armijai reikalin
gų dalykų. Šitie trūkumai 
dar ne viską pasako, bet jie 
reikalauja greito valdžios 
ir žmonių dėmesio.

“Karo reikalavimai turi 
eiti pirmoje vietoje — apie 
juos turi būti t 
prieš bet kokią mintį apie 
civilinės gamybos padidini
mą,ar prieš padidinimą sam
dinių civil, gamybai. Mes jau 
turime priešą ant virvių; 
jis jau apsvaigintas ir jo 
kinkos dreba. Todėl dabar 
ne laikas imti atostogas ir 
leisti jam ’atsigauti. Kaip 
tik dabar laikas su juo bai
gti. Mes negalime apleisti 
savo karių.

“Visuomenė yra atsakin
ga už, tinkamą karo pramo
nės veikimą, 
privalo tą 
mybę suprasti, 
norime baigti karą be vi
suotinos tarnybos įstatymo. 
Namie likusieji privalo tiek 
pat sunkiai dirbti kaip ir 
mūsų kariai fronte. Aš pa
rūpinsiu atskiroms ben
druomenėms instrukcijas 
įtraukti visus piliečius ir

automatą ir norėjo paleisti 
keletą eilių. Bet — o ap
maudas! — pasigirdo tik 
vienas šūvis ... Daugelyje 
mūšių išbandytas ginklas 
dabar apgavo! Vadas sku
biai pataisė kliūtį. Vėl pa
bandė. Pasigirdo ilga, pikta 
eilė. Ir porą vokiečių krito. 
Kiti į drg. Garnį ėmė lai
dyti kiaušininėm granatom. 
Ir šis antpuolis laimjngST 
praėjo: visos granatos tai 
pralėkė, tai tolUsalia krito. 
Garnys pagalvojo, kad nėra 
jam ko laukti, 
le į jį atsitiktieji pataikys 
granata. Jis į vokiečių 
grandinę paleido prieštan
kinę granatą, o pats, tar
tum oro srovės sviestas, at
sidūrė-* tranšėjoj. Tik tada 
vėl išgirdo tratant automa
to šūvius.

Tranšėjoje Garnys sutiko 
sunkią padėtį. Keli vadai 
buvo sužeisti, kai kurie ko
votojai svyravo.

— Jokiu būdu nepalikt 
pozicijų! — Pirmyn! — su
šuko Garnys.

Jau vien mylimo vado pa
sirodymas suglaudė kovoto
jus ir pakėlė jų nuotaiką. 
Kaip tik tuo metu pribuvo 
pulko vado prisiųstasis pa
stiprinimas, kurio Garnys 
prašė iš sekyklos. Pribuvo 
ir puikūs Garnio kovos 
draugai, leitenantas Stai- 
nys, visų kovotojų mylimas, 
didelis ir stiprus kaip ąžuo
las viršila Petras Gavėna- 

; vičius.
Vokiečiai jau buvo prie

kinėse tranšėjose. Jie slinko 
; pirmyn į abiejų tranšėjų 
galus. Naujos priešo gran
dinės griuvo į užgrobtą mū
sų gynybos kraštą. “Reikia 
juos iš ten išmušti,” — te
galvojo Garnys ir šaltai 
dirbo savo darbą. Dabar jis 
buvo savo vietoje, nes galė
jo valdyti visas šaulių ir 
specialias kuopas. Jis įsakė 

! minosvaidininkams mušti į 
i vokiečiais užtvinusias tran- 

jl j sėjas. Jo uždavinį puikiai 
telefono’ duoti į !vykdė leitenanto Matučio 

_  i nĮinosvaiclininkai. otipri 
kulkosvaidžių ugnis sugul- 

vimo metu buvo nutraukti A, 
laidai. Dar veikė ryšis su 
pulko vadu. Garnys pulko 
vadui beveik rėkte išrėkė.

— Siųskite pastiprinimą 
į trečiosios kuopos rajoną! 
Ten sunki padėtis

PrieSO auiuinavuiiiinai .v, _ . v XT
prasiskverbė ir arti vyr/ 'sbego pneso Imk. Nuo jo 
leitenanto sekyklos. Jie. neatsiliko n- virsi a Gave- 
slinko vis artyn gręsė ap- navlcius n- seržantas Sta - 
supimas. Bet nė tas baisu nys raudonarmietis šul- 
narsiajam Lietuvos kariui.' V • ^Z- -° PX ur
Jis negali pakęsti tokios!t!- k?vot?Įai eme atkakhai 
velniškai kvailos padėties,! ve^'s R1 myn’,. -• . , kai vadas negali vimdyti sa- Ne£uku® vokiečiai buvo 
vo dalinių iš sekyklos! Ma-i“*1 >-s tranšėjų Senoj! 
tai kur geriausiai galima. Padetls vėl buvo atstatyta, 
suduoti priešui smūgį ir ,Vlsai nesentimentalus pul- 
negali perduoti įsakymus. I k°,^S

tą tranšėja, kur padėtis i GarPj ir Pabučiavo..
sunkesnė, bet kur galima! , 7T.u apgynei letuviskųjų 
būti drauge su kovotojais ir 
vadais! Iki kitos tranšėjos 
koks 20 metrų. L. Garnys i 
iššoko iš savo sekyklos į 
gryną lauką ir šuoliu nore-.
jo peršokti į gretimą tran- _ „
sėją. Bet pusiaukelyje buvo nes. Leonas Garnys yra gi- 
paguldytas automato ug
nies.

Jį gulintį ėmė apšaudyti Mokslo Leonas te-
priešo automatininkai. Ne- ^įge tik pradžios mokyklą, 
toli būdami jie aiškiai pa- ^as^_ul šaltkalvio
matė, kad ne eilinis kovoto-, ama^°-_ metais Gainys 
jas prieš juos. Garnys ma- stoJ° > Lietuvos kariuome- 
tė kaip priešai žiūrėjo į jį,^aiSe. mokomąją 
godžiai ištempę kaklus, i kuoP^ Jaunesni0J° Puskari" 
Garnys atstatė į juos savo mnko ]aiPsnivu’ Pask1uA 

darbininkus ne tiktai į ka-‘ Tarybų Lietuvoje susior- 
ro pramonės darbą, bet ir į ganizavus tautiniam Rau- 
civilę pramonę, kad jų vie- donosios Armijos korpusui 
tos reikalavimai būtų greit Garnys buvo pasiųstas į 
patekinti.” 0,W,L (Tąsa 5-me pusi.)

—batalijono vado pavaduo
tojas jau ant kojų. Tat vir
to jo įpratimu: daugiausia 
netikėtumų iš priešo reikia 
laukti rytais, todėl Garnys 
šiuo metu ir daugiausia bu
di. Jis apeina sargybas, pa
tikrina ginklus, išnagrinėja 
sekėjo žurnalą, patikrina 
ar savo vietose vadai.

Šį rytą pasigirdo duslus 
bombanešių gaudimas. Ne
trukus už linijos ruduojan
čio horizonto ryškiam gie
dro dangaus fone pasirodė 
vokiečių lėktuvai. Maitva
nagių grupė prisiartino 
prie mūsų gynybos. Tuojau 
pasigirdo numestųjų bom
bų sprogimai. Bombardavi
mui iš oro pasibaigus, pra
sidėjo apšaudymas iš pa
trankų ir minosvaidžių. Vo
kiečiai metodingai leido 
sviedinius, stengdamiesi 
apšaudyti mūsų gynybos 
plotą. Buvo aišku, kad prie
šas daro artilerinį parengi
mą prieš puldamas.

Šitoj pragariškoj ugnyje 
Garnys liko visiškai ramus. 
Jis nei akim nemirktelėjo ir 
priešo tankams pasirodžius. 
Automatininkai paėmė tele
fono ragelį prieštankinių 
pabūklų ugnies paprašyti. 
Tankai neužilgo sustojo. 
Rūstūs jų siluetai dungso-' 
jo porą-trejetą šimtų met- Į 
rų nuo L. Garnio sekyklos. 
“Kažin, ar neatgys jie” —i 
pagalvojo Garnys ir dar 
pareikalavo pabūklų 
nies. Pamušus pirmąjį tan
ką, kiti sujudėjo atgal. Bet 
jiems nepavyko išsinešdin
ti. Paskui tankus slinku
sius pėstininkus vyr. leite
nantas Garnys pastebėjo,į 
kad vokiečiam pasisekė įsi-, 
laužti kairiąjan sparnanl 
mūsų gynybos, kur gynėsi i 
trečioji šaulių kuopa- . 
puolė prie teieiono uuour v .,. . . . o,. .
atitinkamus įsakymus. Nie- nunosvaidirnnkau . Stipri t v I Izn I Iznavoiri'/iii iirrma anrriil.,

j dė vokiečius lauke prieš* 
! tranšėjas.

— Pirmyn, draugai, į 
j kontrataką! — pasigirdo 
visų pažįstamas vyr. leite- 

! nanto Garnio komanda.
d-tl Ir ne tik jo balsą kovoto-

automatininkai Gal'?ys R™

ug-

ga-
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galvojama žūt būt reikia pereiti į ki- j apkabino savo kovų draugą

dalinių vardą, tu suteikia! 
mums garbę! Dėkui,—kai- 

I bėjo kovose užgrūdintas 
pulkininkas VI. Motieka.

* * *

Kare nustabiai auga žmo-

męs 1920 m., augo Suba
čiaus miestelyje, dailidės

Visuomenė 
atšako

je! mes

toli būdami jie aiškiai pa-
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B UŽ LIETUVOS LAISVES
LAIŠKAS IŠ KOVOS LAUKO E. Mieželaitis.

AR TAI GALIMAS DAIKTAS?

VIENAS MŪŠIS
Kova dėl Nikolskoje kaimo 

buvo labai atkakli ir tęsė
si porą dienų. Priešas viso
mis savo jėgomis gynė šią 
gyvenamąją vietovę, kuri 
pridengė platų vokiečių 
frontą.

Aušo pirmoji mūšio die
na. Aplinkui ėmė drebėti 
žemė. Pradėjo veikti mūsų 
artilerija. Artilerija šaudė 
taikliai vienoda metodiška 
ugnimi, išjudindama priešo 
gynybos liniją, mušdama į 
priešo ugnies taškus ir ap
kasus.

Apkasuose prasidėjo ju
dėjimas. Gavę įsakymą pa
sirengti puolimui, mūsų ko
votojai gyvai jam ruošėsi.

Anapus kaime, priešo ap
kasuose irgi jautėsi gyvas 
judėjimas. Bet vokiečiai, iš 
karto dar neparaližuoti 
mūsų metodiška artilerijos 
ugnimi, laisvai kone visu 
ūgiu vaikščiojo savo apka
suose ir tranšėjose.

Migla jau buvo išsisklai
džiusi, saulė ritosi aukštai 
mėlynomis padangėmis. 
Krykštavo išgąsdintos 
kregždės. Prasidėjo smarki 
ugnies dvikova. Mūsų arti
lerija sistematingai rūsčiu 
perkūno griausmu ardė 
vokiečių įsistiprinimus. Vo
kiečiai aktyviai atsišaudė. 
Padėtis darėsi vis labiau 
įtempta.

Pėstininkai, spausdami 
šautuvus, skaitė sekundes. 
Kovotojų veidai buvo rūs
tūs, suakmenėję. Sprogo 
paskutinis nuzvimbęs į vo
kiečius sviedinys ir veik tą 
pačią akimirką iš apkasų ir 
griovių iš už krūmokšnių 
kuopa po kuopos pasikėlė 
mūsų šauliai, sutratėjo kul
kosvaidžiai, ant vokiečių 
galvų pasipylė gausybė mi
nų.

Pirmasis iš griovio iššo
ko kapitonas Sipavičius. Tą 
pačią akimirką jis ištraukė 
iš kabūro pistoletą ir iškė
lęs jį aukštai virš galvos 
sušuko savo kuopai:

dėjo žiaurus negailestingas 
durtuvų mūšis.

O tuo metu, kai čia pleš
kėjo šautuvai ir automa
tai, girdėjosi duslūs durtu
vų dūriai ir trumpi žmonių 
aikčiojimai, keli kovotojai 
per baisiausią priešo ugnį 
prasiveržė į priekį ir jau 
kovėsi už pirmųjų trobų 
kaime ir žingsnis po žings
nio veržėsi vis arčiau prie 
upės. Saulėje kaip lašiniais 
nuteptas blizgėjo nudegęs 
prakaituotas leitenanto 
Pupšio veidas. Pupšys, o su 
juo dar 4 kovotojai, įsiver
žė į kaimą pirmasis. Vokie
čiai nesigailėjo nei minų 
nei kulkų. Iš kiekvieno na
mo, iš sodų, iš užupio pylė 
į jį automatai, tratino kul
kosvaidžiai. Ore pasigirdo 
lėktuvų motorų burzgimas 

! ir po kelių minučių į žemę 
i nuzvimbė bombų kruša.

Leitenantas Pupšys mik- 
' liai slapstydamasis už na
mų, trumpais perbėgimais 

'vedė paskui save 4 kovoto
jus ir prišliaužė upę. Po va
landėlės jie pradėjo įsistip- 

I rinti užimtoje vietoje.
Bet kitos kuopos, sutiktos 

atkakliausio vokiečių pasi
priešinimo buvo laikinai 
sustabdytos. Tuo pasinau
doję, vokiečiai iš visų pusių 
pradėjo supti leitenantą 
Pupšį, įsitvirtinusį su drą- 

j šuoliais paupy. Vokiečių 
ugnis darosi vis atkaklesnė. 
Bet keturi drąsuoliai visa 

> dieną tvirtai laikėsi savo 
pozicijose. Tik vėlai vakare 
leitenantas Pupšys, nesusi- 

| laukęs sustiprinimų, po 
uraganiška priešo ugnimi

grįžo su savo žmonėmis į 
senąsias pozicijas.

Naktį į miškelį suėjo į 
pagalbą mums prisiųsti 
tankai. Vokiečiai juos užuo
dė ir dar neišaušus atiden
gė į miškelį artilerijos ug
nį.

Visą naktį leitenantas 
Pupšys sėdėjo niūrus ir ne
kalbus. Jį kankino mintis, 
kad nuėjęs veik iki pusės 
kaimo, jis vėl turėjo pasi
traukti. Sąnarius kaustė 
nuovargis, miegas guldė į 
šaltą rasotą žolę, bet įtemp
ti nervai ir plakanti širdis 
neleido netgi užsnūsti. Jis 
nervingu mostu pastatė mi
linės apikaklę, susikišo ran
kas į kišenius ir iki aušros 
išsėdėjo žolėj, laukdamas 
naujo įsakymo pulti.

Anksti rytą leitenantas 
Pupšys gavo pranešimą, 
kad priešas, ilgai laikęsis 
kaime, vis dėlto rengiasi jį 
apleisti, bijodamas apsupi
mo iš sparnų. Uždavinys 
buvo suduoti priešui kuo 
smarkesnį ir kuo netikėtes- 
nį smūgį, kad jis nespėtų 
iš kaimo daug ko išsiga
benti.

3 vai. 40 min. leitenantas 
Pupšys išvedė savo padali
nį j puolimą. Šiandieną jis 
su savo kovotojais jau grei
čiau, po neilgai trukusio 
susirėmimo prasiveržė iki 
upelio ir čia įsitvirtino.

Tuo metu atakon pasikė
lė ir kiti padaliniai. Prasi
dėjo aršus, atkaklus susi
šaudymas. Iš dešinės pasi
rodė mūsų tankai, triuškin
dami priešo gynybą ir lauž- 
damiesi į kaimą. Vokiečiai,

DAUGIAU GRAŽIU PADĖKOS LAIŠKU

— Kas drąsus — paskui 
mane, atakon!

Sutratėjo vokiečių kulko
svaidis ir kapitonas Sipavi
čius susiėmęs rankomis 
krūtinę, valandėlę pasver
dėjęs ore, suklupo. Įtūžę 
savo vado mirtimi, jo kovo
tojai pakilo iš griovio ir 
kaip vėjas pasileido priešo 
link. ;

Vokiečiai visą kovos lau
ką apsėjo minomis. Be at
vangos tratėjo kulkosvai
džiai.

Tuo metu kitos kuopos 
jau buvo prasiveržusios to
li į priekį. Su daina lupose 
kovotojas Chajetas pirma
sis pribėgo prie spygliuotos 
vielos užtvaros. Jis valan
dėlei stabtelėjo in apsigrįžo.

— Pirmyn už Tarybų 
Lietuvą!

Prišoko kovotojas Kova
liovas.

— Pirmyn, draugai! — 
pasigirdo jo skardus balsas. 
Vokiečiai be pasigailėjimo 
pleškino į abu kovotojus, 
kapojančius vielų užtvaras. 
Jų, rodosi, ir kulkos bijojo. 
Kai kovotojai pasiekė vielos 
užtvaras, abu drąsuoliai 
jau buvo bepasiekią priešo 
apkasus.

— Į pagalbą drąsuoliams ! 
Pirmyn! — sušuko kažkas 
iš kovotojų.

Vienu metu orą sudrebi
no griausmingas kovotojų 
valio ir pirmieji pasiekę ap
kasus įvirto į vidų. Prasi

1944-1-10 
Mielas nepažįstamas 
Statkus!

Nors aš jūsų asmeniškai 
nepažįstu, bet kadangi mū
sų tikslas dabartiniame ka
re yra vienodas— sumušti 
Hitlerio banditus, tai mes 
galime būti bičiuliais.

Mes daabr gyvenam toli 
nuo mūsų brangios ir myli
mos Lietuvos. Bet mes labai 
džiaugiamės ir esame labai 
dėkingi vyriausybei, kad 
mes galime mokintis gimt, 
lietuvių kalba. Mes kuo ga
lėdami padedam narsiajai 
Raud. Armijai ir ypač lietu
viškiems Raudonosios Ar
mijos daliniams, ir be galo 
džiaugiamės jų laimėjimais. 
Mūsų lietuviškieji kariai 
pasižymėjo kovos lauke ir 
daugel jų jau apdovanoti 
ordenais ir medaliais. Jie 
fronte ginklu ir mes už
frontėje knygomis ir sąsiu
viniais parodom, už ką ir 
kaip lietuviai kovoja prieš 
savo amžinus priešus vo
kiškus grobikus.

Mes iš visos širdies dė
kojam jums už atsiųstas do
vanas. Mes pasižadam dar 
geriau mokintis ir kuo ga
lėdami dar daugiau prisidė- 
sim prie priešo sutriuškini
mo.

J. Baselis,
Atsakymą prašau atsiųsti 

šiuo adresu:
U. S. S. R.

Udmurtskaja A. S. R. kai
mas Debiosai, Lietuvių vai
kų namai. J. Baselis.

Nepažįstamas, bet brangus 
Amerikos lietuvi!

Labai didelis ačiū už do
vanas, kurias aš gavau iš 
Jūsų. Mūsų amatų mokyk

la yra Kuibiševo mieste, ku
rioje turime kelias grupes 
mokinių; mokomės lietuviš
kai, turime lietuvių kalba 
vadovėlius. Pusė dienos pas 
mus yra teorijos pamokos, 
kita pusė — praktikos. Iš 
teorijos pamokų man la
biausiai patinka fizikos pa
mokos ir jas aš visada iš
moksiu “na otlično” (labai 
gerai). Mokausi staliaus a- 
mato; jau esu padaręs daug 
stalų, kėdžių ir kitokių bal
dų.

Nesenai mes savo tarpe 
susitarėm padėti savo dar
bu Raudonosios Armijos iš
vaduotam Donbasui. Mūsų 
grupė padarė Donbaso jau
nimui daug muzikos instru
mentų, mokykloms kėdžių, 
stalų ir suolų. Savo tuos 
darbus mes jau išsiuntėm, 
ir neužilgo gavome iš jų pa
dėkos laiškų. Savo laiškuo
se Donbaso jaunimas apra
šo, kaip vokiečiai žmogžu
džiai sunaikino labai daug 
mokyklų, ir suskaldė visus 
suolus, kėdes, stalus ir t.t. 
Bet Raudonoji Armija taip 
jiems kirto į kailį, kad dau
gelis iš jų net išsinešdinti 
nespėjo. Nieko — kad jie 
sugriovė, sunaikino, bet 
mes pasistengsim kuogrei- 
čiausiai viską atstatyti. Ma
lonu dirbti išvaduotiems 
kraštams, nes žinai, kad ki
ti draugai taip pat padės 
atstatyti išvaduotą Lietu
vą.

Tuo tarpu sakau jums su
diev!

Tikiuos gauti iš jūsų at
sakymą, už kurį iš kalno 
dėkoju.

Su pagarba,
Z. Valiauskas. 

Kuibiševas.
1943 m. gruod. 12 d.

žigsnis po žingsnio trauk
damiesi atgal, labai atkak
liai priešinosi.

Pupšys pats pamatė, kai 
keli kovotojai perbrido u- 
pelį ir nusivijo priešą į pla
čiąją gatvę. Jais pasekė dar 
keletas. Vokiečiai atidengė 
kulkosvaidžių ugnį, bet 
prasiveržimo nebegalėjo už
kimšti. Mūsų kovotojau ver
žėsi vis giliau ir giliau į 
kaimą.

— Pirmyn! — sušuko 
pakildamas Pupšys. Kartu 
su juo pakilo atakon visi zjo 
kovotojai.

Jau buvo užimta kuone 
pusė gyvenamosios vietovės, 
kai vokiečiai, surinkę visas 
jėgas, perėjo į priešpuolį ir 
staiga vėl išmušė mūsų dar 
nesuspėjusius gerai įsistip
rinti kovotojus iš vieno, pa
skui iš antro ir trečio na
mo. Prasidėjo lemiamas 
dviejų jėgų susidūrimas. 
Pleškėjo kulkosvaidžiai ir 
automatai, gatvėse sprogi
nėjo minos. Tame gale, kur 
dar laikėsi vokiečiai, sulie
psnojo viena, paskui kita 
troba. Į dangų pašoko mil
žiniški liepsnos liežuviai, 
dangų apvilko juosvi dūmų 
kamuoliai. Ėjo aršiausia 
kova dėl kiekvieno namo.

Leitenantas Pupšys vedė 
be paliaubos šaudymą. Le
miamu kovos momentu ypa
tingai pasižymėjo du jo ko
votojai, Evinas ir Anufre- 
vas. Prasiveržę pirmieji į 
priekį, jie surado pamestus 
priešo rankinius kulkosvai
džius ir tuoj pradėjo iš jų 
apšaudyti vokiečius. Ir ka
da vokiečiai perėjo į prieš
puolį, abu drąsuoliai nesi
traukė, skindami priešo ei
les. Vokiečiai paleido į juos 
kulkosvaidį ir granatas. 
Anufrevas krito. Bet ir li
kęs vienas, Evinas nesilio
vė šaudęs į vokiečius ir pats 
vienas didvyriškai laikėsi, 
kol bendrom visų mūsų pa
dalinių pastangom priešas 
buvo sustabdytas ir vėl pri
verstas trauktis. Sumaniai 
manevruodami, tai iš kai
rės, tai iš dešinės, tai tie
siog į kaktą duodami smū
gį mūsų kovotojai pradėjo 
persekioti priešą. Priešas 
pradėjo bėgti, pamesdamas 
minų ir šovinių dėžes, pa
likdamas minosvaidžius ir 
kulkosvaidžius.* $ *

Mes apžiūrime kovos 
lauką. Tranšėjose jau iš to
lo nosį’ užkemša baisi smar
vė ir ausis apkurtina bega
linis musių ūžimas. Čia vi
sokiose pozose, kniubšti ir 
atsivertę mėtosi vokiečių 
lavonai. Diena karšta. Jie 
jau suspėjo pasmirsti ir iš
brinkti. Tai ten, tai čia mė
tosi kulkosvaidžiai. Mes 
priskaičiavom virš 10 kul
kosvaidžių, apie 5 prieštan
kinių ir porą artilerijos pa
būklų.

Tuščios stovi kaimo tro
bos. Vokiečių banditai išva
rė gyventojų daugumą už
nugariu. Mes einam iš tro
bos į trobą. Visur suskaldy
ti, sukapoti baldai, sudras
kytos pagalvės, ir grindys, 
lyg sinegu, paklotos plunk
snomis. Trobose dar guli 
nušauti vokiečiai. Visur, 
kur gyveno vokiečiai, sienos 
aplipdytos įvairiais moterų 
pornografiniais paveikslais.

Baisiausią reginį mes už
tinkame užbėgę į vieną tro
bą. Mes čia pirmieji. Nie
kas dar nespėjo pasikeisti. 
Pirmajam kambary guli 
prieštankinis šautuvas ir 
minosvaidis. Ant grindų 
mėtosi dėžės su minomis.

Iš vienos didžiulės lietu
vių kolonijos ilgą laiką bu
vo mažai girdėtis apie pas
tangas dėl Lietuvos žmonių 
sušelpimo. Parašiau vienam 
veikėjui laišką ir paklau
siau, kame dalykas, kas 
yra daroma rinkime drapa
nų ir čeverykų? Jis atsakė: 
“Drapanas ir čeverykus tai 
mes aprinkome pirmiau su 
Russian War Relieį, tai da
bar nesiranda.” Ir iki šiol 
iš tos kolonijos Lietuvai pa- 
gelbos Teikimo Komitetas 
beveik nėra gavęs drapanų 
dėl Lietuvos žmonių.

Jei tai būtų vienintelė to
kia kolonija, gal nereikėtų 
viešai apie tai kalbėti. De
ja, tokių vietų randasi de- 
sėtkai. Tuo tarpu turime 
kolonijų, iš kurių jau esa
me aplaikę ir beveik kas 
savaitė gauname po didelį 
kiekį drapanų ir čeverykų. 
Kame priešastis? Ar tai 
reiškia, kad vienur žmonės 
geri, o kitur blogi, vienur 
lietuviai myli savo gimtinį 
kraštą ir nori jo žmonėms 
pagelbėti, o kitur ne? Ar 
tai reiškia, kad vienur žmo
nės turi drapanų, o kitur 
neturi? Aišku, jog taip nė
ra.

Priežasties reikia j ieškoti 
kitur. Nėra kam apie dra
panas kalbėti, už jų aukoji
mą žmones agituoti, jas 
rinkti ir siųsti Lietuvai Pa- 
gelbos Teikimo Komiteto 
Centram Štai kame priežas
tis ir visa nelaimė.

Atsakomybė gula ant vei
kėjų ir L. P. T. Komiteto 
skyrių. Joks visuomeninis 
darbas pats savaime, auto
matiškai neina. Reikia pas
tangų. Reikia dirbti.

Visas surinktas drapanas 
bei čeverykus siųskite L. P. j 
T. Komiteto Centran į; 
Brooklyną. A. Bimba.

PASTABA
Būkite geri ir įsitėmyki- 

te sekamą reikalą: Money 
orderius bei čekius aukų 
Lietuvos žmonėms išrašyki
te Frances Pakalniškienės 
vardu, o siųskite Lietuvai 
Pagelbos Teikimo Komite
tui, arba angliškai Commit
tee To Aid Lithuania, 417 
Lorimer St., Brooklyn 6, N.

Taip darydami pagelbesit 
Komitetui ir išvengsite be
reikalingų neparankumų.

PATAISYMAS
Liet. Pagelbos Teik. Do

vanų Atskaitoje (rug. 8 d.) 
tilpo sekamai: A. Matulis, 
LDS 3-čio apskr. $45.

Turėjo būti: Nuo A. Ma
tulio, Jersey City, N. J.,' 
$45. Atsiprašome.

LPTK.

Hartford, Conn.
Pagalba Lietuvos Žmonėms

Mes jau dubeltavai sukėlė-! 
me mums skirtą kvotą. Pikni
kas, kuris tam reikalui įvyko 
rugpj. 6 dieną, pavyko labai 
gerai. Dalyvių buvo apsčiai. 
Drg. D. M. šolomskas pasakė 
reikšmingą kalbą, nušviesda
mas Lietuvos padėtį, jis sakė, 
kad Lietuva bus laisva, be po-' 
nu, be išnaudotojų.

Laike kalbos prasidėjo lie
tus ir biskį trukdė, bet kalbė
tojui paraginus,. publika susi
rinko į svetainę, kur ir buvo 
kalba baigta.

Aukų Lietuvos žmonių pa-

Giraitis, A. Kasputis, M. Kaz
lauskienė, O. Giraitienė ir F. 
J. Repšys.

Aukos, surinktos per O. šilk 
ir V. Valley:

$10 aukavo drg. Kalvaičiai.
Po $5: V. Kazlau, D. Ak- 

samitas, A. Pabilainis, O. ir J. 
šilkai, M. Valavičia, L. Man- 
kienė ir J. širvidas.

N. Medelis aukavo $2.
Po $1 : V. J. Valley, Robin

son, M. Lakstienė, J. Krauzai- 
tis, M. Ramanauskas, J. Nik- 
zantaitis, J. Beržinis, K. Bra
zauskas, M. Staugaitienė, P. 
Stukas, K. Narkaitis, K. Na- 
venis, M. Šukaitienė.

Po 50 centų : J. Savickas, 
Savickas, M. Yuškienė, M. Ro
man, Auskienė, J. Yark, A. 
Ambrazas.

Aukavo per A. Kuktienę ir 
J. Kazlauską sekamai:

J. žemaitis ir A. Klimas po 
$10.

Po $5: F. ir A. Roman, K. 
Vilkas ir Z. Yuška.

Po $2: A. Kiškunas ir A. 
Latvėnas.

Po $1: A. Vagus, A. Jacobs, 
J. ir A. Thomas, J. Bernott, C. 
Arrison, J. Kazlauskas, A. 
Kuktis.
• Po 50 centų : C. Rakauskas, 
O. Verketienė, F. Egnos ir J. 
Good.

Aukos per F. Petrašiuną ir 
Bražauskienę:

M. Jahnsonas aukavo $5.
F. Petrašiunas $2.
Po $1 aukavo: C. čižauskie- 

nė, M. Gumbeliavičius, M. Mu- 
lerankienė, F. Evaška, J. Jaš- 
konis, S. Makaveckas, K. Mar- 
cinonis, A. Ramoška, V. Jur
kevičius, A. Raulinaitis.

J. Simans 50 centų.
Rugpj. 9 dieną komisijos 

mitinge aukojo sekamai:
Adomas Totorėlis $20.
J. Totorėlis $5.
J. Vilčinskas $10.
Po $1: B. Muleranka, C. 

Miller ir W. Brazauskas.
Visiems aukavusiems širdin

gai ačiū. Jeigu kurių pavardės
Taip ir su rinkimu dra

panų bei čeverykų Lietuvos 
žmonėms. Tai svarbiausias 
šiuo tarpu reikalas ir dar
bas. Tai vyriausia Lietu
vos žmonėms paramos for
ma.

Todėl prašome ir ragina
me visų kolonijų Komiteto 
skyrius ir veikėjus tuojau 
imtis už to darbo. Nebeati- 
dėliokite.

Antrajam .kambary — sta
las su nebaigtu gerti degti
nės buteliu ir užkandu ir
nebaigtais rūkyti papiro
sais. Kėdės parverstos. Čia, 
matomai, lėbauta ir nesu
spėta visko išgerti. O greti
mai, trečiajam kambary, 
mes pamatome užkankintą 
raudonarmietį. Pirmą kar
tą aš pats savo akimis pa
mačiau tokį baisumą, apie 
kurį anksčiau skaičiau tik
tai laikraščiuose. Sunku 
plunksna perduoti visą vai
zdo baisumą. Kada vokie
čiai mus kontratakavo, jie 
užėmė tą namą, kuriame li
kęs mūsų raudonarmietis 
ilgai vienas gynėsi. Įtūžę 
tokiu atkaklumu, vokiečiai 
pradėjo jį kankinti. Jie nu
vilko jam kelnes, atrėmė į 
sieną ir pradėjo plėšyti ir 
paistyti jo lyties organą. 
Tokioj pozoj, atremtą į sie
ną, mes jį ir randame. Be 
to, sumušta ir subadyta jo 
galva, krūtinė, rankos. Šis 
vokiečių vandalizmo vaiz
das dar labiau pakėlė visų 
mūsų kovotojų pasiryžimą 
triuškinti vokiečius, atker
šyti už visus jų žvėrišku
mus.

Neilgai galėjome būti kai
me. Mūsų daliniai, laužy
dami priešo jėgas, veržiasi 
vis pirmyn. Išeidami iš kai
mo, mes sužinome, kad vie
name miškelyje surasti mil
žiniški šaudmenų sandėliai, 
kurių priešas nespėjo su
sprogdinti.
Veikiančioji armija.

galbai piknike sūri nkta 
$196.44. Viso bendrai tam rei
kalui suaukota $231.44. Pel
no nuo pikniko liko $247.96.

Aukų piknike surinkta per 
O. Giraitienę ir M. Kazlauskie
nę sekamai:

V. Staugaitis $10.
Po $5 aukavo: M. ir J. Lukš

tai, J. Kazlau, M. ir J. Mar- 
gaičiai, Kalvaičiai, P. Zeikus.

A. Ling $2.
Po $1: K. Micuta, M. Bart

kus, K. Bučys, A. Gasler, A. 
Dagilienė, O. Krasničkienė, J. 
Aibavičius, J. Bartauskas, V. 
Lelešius, O. Kazlauskienė, P. j

neužrašyta ar negerai parašy
ta, tai atleiskite.

Tam pačiam reikalui Lais
vės Choras aukojo $50. Ma
nome, kad ir kitos organiza
cijos neatsiliks nuo to. Lietu
vai Pagalbos Teikimo Komite
tas mums buvo paskyręs $200 
sukelti, mes sukėlėme pustre
čio karto savo kvotą. Visi dar
bavomės daug ir pasiryžusiai, 
tai ir pasekmės geros. Į cen
trą pasiuntėme Lietuvos žmo
nių pagalbai $500. Tai labai 
gražus Hartfordo ir apylinkės

(Tąsa 4-me pusi.)

VAKACIJOS
DIDELIAME SODE, ANT AUKŠTO KALNO 

IR GRAŽIOJE LYGUMOJE

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

Didelė upė (bėgantis vanduo) 
kur galima maudytis

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

patogių pataisymų.

Iš New Yorko galima atvažiuoti busais ir Hudsono Upe 
laivais. Atvažiavę telefonuokite CATSKILL 885 F4. 
Prašome iš anksto parašyti, kada manote atvažiuoti.

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojam akis, rašome receptas, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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



Ketvirtas Puslapis ___________________________

Už Tankus Stipresnis
Rašo JONAS ŠIMKUS
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LaisvS—Liberfy, LitEirtmlan Daily, Antradienis, Bugpj. 22, 1944

Dienos bėgo kaip raitos į artėjančią 
žiemą. Raudonosios Armijos lietuviški 
daliniai žingsnis po žingsnio, drauge su 
artėjančia žiema, artinosi į tas vietas, 
iš kur iki Lietuvos nebe taip labai toli. 
Ne vienas kovotojas protarpy tarp kovos 
ir žygio peržvelgdavo pralėkusius metus. 
Nuostabūs tai buvo metai, kokių mūsų 
vaikai niekuomet nebematys. Daug 
kraujo nutekėjo, daug vargų į r kančių 
pernešta, bet iškovota daug ir garbingų 
žygių, laimėta daug kovų. Ir tas, kuris 
praeis pro visas tas kovas, grįš atgal į 
atvaduotą Tarybų Lietuvą ir įsijungs į 
šaunų atkuriamojo laikotarpio darbą, 
teisėtai galės didžiuotis mirtį nugalėjęs 
ir atgimęs naujam gyvenimui.

Slinko 1943 metų lapkričio mėnesio 
pirmosios dienos. Net vokiečių sunaikin
tuose kaimuose, kuriuos mūsiškiai atva
davo, net laikinose miškų žeminėse buvo 
jaučiama artėjančios Spalio šventės nuo
taika.

Lietuviški daliniai, vėl nužygiavę pir
myn į vakarus apie 20 kilometrų, užėmė 
fronto barą pirmosiose linijose. Kovoto
jai ir vadai greit įsirengė laikinas buvei
nes — žemines ir kas kaip išmanydamas 
papuošė savo buveinę, kad šventės metu 
iš tikrųjų jaustųsi šventė.

O šventė atėjo nepaprasta — pergalių 
šventė; tarytum milžiniška dovana kiek
vienam pasirodė atvaduota Ukrainos so
stinė — Kijevas. Visuose lietuviškuose 
daliniuose žmonės bučiavosi, glebesčiavo- 
si ir sveikino vienas kitą.

— Šiandien džiugesio šventė broliams 
ukrainiečiams — kalbėjo vienas kovoto
jas. — Bet jų laimėjimai yra drauge ir 
mūsų laimėjimas. Mes triuškindami 
priešą čia prisidėjome prie Kijevo išva
davimo. Jie smogdami ten —, jis parodė 
į pietus, — padės mums išvaduoti Vilnių 
ir Kauną.

Bet pakili šventės nuotaika nesuma
žino mūsų kovos dalinių budrumo, nes 
mūsų žvalgai jau prieš kelias dienas bu
vo pranešę, kad vokiečiai ruošias kontr
atakai.

Lapkričio 6 dieną vakare ilgai girdė
josi lietuviška daina ir valiavimai miške, 
kuriame dar prieš keletą dienų buvo vo
kiečiai.

Išaušo lapkričio 7-ta. Sunkūs rudeni
niai debesys, tartum patalai, pridengę 
miškus ir laukus tebeplaukė rytų kryp
timi. Pirmasis sniegas savo balta danga 
tartum nušvietė tamsų dangų ir miške 
buvo žymiai šviesiau.* * *

Naktis, atrodė, slinko ramiai. Tik mū
sų žvalgai rūpestingai sekė priešo judė
jimą. Jau prieš dvi dienas buvo gauta 
kai kurių žinių, kad priešo pusėje jau
čiamas jėgų telkimas. O tai turėjo reik
šti pasiruošimą kontratakai.

Ir naktį, į lapkričio 8-tą, iš žvalgybos 
grįžę vienos dalies štabo baterijos žval
gai seržantas Tamošaitis ir eilinis Čis- 
tiakovas pranešė, jog vokiečiai ruošiasi. 
Ir jie pridūrė:

— Ką gi, lai pamėgina... Ne kartą 
jau mėgino ir dantis išlūžo.

Dar nespėjo išaušti rudens rytas, kai 
staiga iš vokiečių pusės prasidėjo pašė
lęs artilerijos griaudimas ir gausus mi
nų lietus. Priešas didele ugnies jėga ėmė 
ruošti prieš lietuvių dalinių pozicijas 
kontrataką, kuri žadėjo būti smarki.

Nuo priešo sviedinių ir minų lėkė į 
viršų apstingusios žemės fontanai. Bal
toje sniego dangoje nuo sprogimų atsida- 
r i nėjo juodos eketės.

Dar nepasibaigus artilerijos paruoši
mui, priešas paleido į šį fronto barą sa
vo tankus ir “ferdinandus.” Prie sviedi
nių, minų sprogimo prasidėjo motorų ur
zgimas, vikšrų tratėjimas ir begalinis 
kulkų švilpimas.

Kaip vėliau, iš vokiečių belaisvių buvo 
nustatyta, vokiečiai tą rytą prieš mūsų 
junginį paleido apie 60 tankų ir “ferdi- 
nandų,” aštuonis batalionus pėstininkų, 
nemažą kiekį lėktuvų; mūsų pozicijas 
užgriuvo daugelio vokiškų artilerijos ba
terijų sviediniai, minos iš šešiavamz- 
džių minosvaidžių ir iš “svaidomųjų apa
ratų.”

Prieš šią stiprią vokiečių jėgą stojo 
lietuvių jėgos. Į vokiškus ugnies taškus 
pasipylė mūsų artilerijos sviediniai, ir 
vokiečiai greit pajuto mūsų galią. Jie 
ėmė sukti savo puolimo smaigalį labiau į 
šoną, į fronto barą, kuris buvo kaimy
nais su lietuvių užimtu baru.

Iš stebėjimą punktų buvo gauta žinia, 
kad priešas atkakliai skverbiasi kaimy

niniame bare ir graso prasiveržti pro 
pirmąsias linijas. Kai kurie vokiečių 
tankai jau buvo,spėję persiristi per pir
mąsias apkasų linijas. Tada drg. Motie
kos blindaže pasigirsta telefono zvimbi
mas. Įsakymas iš junginio vado: užkirsti 
vokiečiam^ kelią.

— Klausau, generole, — pasigirdo 
trumpas atsakymas, viskas bus padary
ta.

Pulkininkas Motieka, padėjęs telefono 
ragutį pasakė:

— Neleisiu, kad jie vėl mindžiotų mū
sų atkovotą žemę!

Praslinko tik kelios minutės ir pulk. 
Motiekos kariai metėsi triuškinti besi
smelkiantį pirmyn priešą.

Mūsų artilerijos pabūklų vamzdžiai 
įkaito nuo intensingo šaudymo. Kulko
svaidžių aušintuvuose užvirė vanduo, o 
kovotojų akys išvargo ir ėmė ašaroti nuo 
įtempto žiūrėjimo.

Kulkosvaidininkas Makasinas vokie
čių pėstininkus prisileido visai arti ir 
tada pradėjo juos šluoti. Vokiečiai buvo 
prispausti prie žemės. Vokiečius ėmė 
svilinti su tikru įnirtimu ir kiti mūsų 
kovotojai. Fricai neišlaikė mūsų inten- 
singos ugnies ir pradėjo trauktis. Tada 
drg. Makasinas įšoko į vokiečių apkasus 
ir įniršusios kovos metu paėmė vokietį 
belaisvį.

Vokiečiai bandė atsigriebti tankais ir 
“ferdinandais.” Plieniniai vėžliai spjau
dydami pragarišką ugnį bandė palaužti 
mūsų kontratakuojančios dalies gretas.

Bet ten, kur dažnai neatlaiko plienas, 
kur trupa galingiausias ginklas, ten did
vyriškai atlaiko tarybinis žmogus. Ir ne 
tik atlaiko. Jis suduoda smūgį po smū
gio ir atstumia įniršusį priešą.

— Atkirsti pėstininkus nuo tankų! — 
pasigirsta leitenanto Kazakovo įsaky
mas.

Ir vokiečių tankai ir pėstininkai gau
na savo pylos porciją.

Artilerijos divizijono vadas vyr. leite
nantas Jurginis prabyla į savo kovoto
jus:

— Draugai! Nors ir sunku, bet mes 
parodysim fašistams, jog čia jie nepra
eis.

— Nepraeis! pasigirsta kovotojų vie
ningas atsakymas.

Į vokiečių tankus ir motorizuotas pa
trankas mūsų pabūklai šaudė tiesiu tai
kymu. Nors priešo sviediniai ir minos 
plyšo arti mūsų pabūklų, bet vyrai dir
bo nieko nebodami.

Per trumpą laiką kalvom atšlaitėje de
gė pamušti aštuoni vokiečių tankai.

Leitenanto Čeponio koreguojama mū
sų artilerijos baterija pačioje mūšio pra
džioje savo taikliais šūviais išsklaidė 
priešo pėstininkų būrį. O kai iš kaimo į 
mūsų pusę ėmė slinkti 7 vokiečių tankai, 
pėstininkų lydimi, Čeponio baterija pa
muše vokiečių tanką ir sunaikino vokie
čių būrį.

Tiek vienas vyresn. leitenantas, 20 
metų amžiaus jaunuolis Koganas iš 
prieššarvinio šautuvo pašovė 3 vokiečių 
tankus, o ketvirtą — “ferdinandą” — 
sunaikino jo vadovaujama baterija. Jam 
bebėgant iš sekyklos prie savo baterijos, 
sprogo priešo sviedinys ir šaunusis leite
nantas buvo mirtinai sužeistas.

Į vieno mūsų pabūklo vamzdį pataikė 
vokiečių 210 mm. pabūklo sviedinys. Pa
būklas buvo išvestas iš rikiuotės. Bet 
leitenantas Žiaunys nenusiminė. Jam 
pavyko gauti atsarginį pabūklo vamzdį 
ir netrukus sugadintasis pabūklas vėl 
spiaudė taiklią ugnį į priešą. Drg. Opa- 
liovo pabūklo tarnyba stojo atviron ko
von su “ferdinandu” ir nugalėjo jį. Už
taisytojas Bleimanas ir topografas Ba- 
nelis, abudu, nesigailėdami jėgų ir rizi
kuodami savo gyvybėmis, triuškino len
dantį priešą. Tokiu pat įniršiu grūmėsi 
su priešu drg. Korobkos vadovaujamo 
pabūklo tarnyba. Pabūklo užtaisytojai 
drg. drg. Palkevičius ir Venclauskas, 
būdami net sužeisti, nesitraukė iš kovos 
lauko tol, kol priešo puolimas buvo at
muštas.

Vyresniojo seržanto Rutkausko vado
vaujamo pabūklo taikytojas Rozengarte- 
nas ir užtaisytojas Kučinskas, be per
stojo vokiečių apšaudomi, savo taikliais 
smūgiais klojo atkakliai lendančius vo
kiečius. Jaunuolis Rutkauskas, sprogu
sio priešo sviedinio skeveldros sunkiai 
sužeistas, buvo pasiųstas į medpunktą ir 
turėjo būti išvežtas į užnugario ligoninę. 
Bet perrišus jo žaizdą, jis atsisakė vyk
ti į ligoninę ir grįžo pas savo draugus į 

kovos lauką. Jis kovėsi iki tol, kol vokie
čių puolimai buvo atmušti1.

Įnirtingai priešą triuškino vyr. ser
žanto Kaco vadovaujamas pabūklas. Kri
tiškiausiu momentu drg. Kaco pabūklo 
taikytojas Kulovskis taikliu pataikymu 
numušė ”ferdinandui” bokštą ir pade
gė, o antrasis “ferdinandas,” pamatęs 
pirmojo likimą, pasuko atgal ir pasislė
pė.

Lietuviškų dalinių artilerija šios die
nos mūšyje, greta mūsų šauniųjų pėsti
ninkų, pasirodė labai didvyriškai, sunai
kindama 39-nis vokiškus tankus ir mo
torizuotus pabūklus.

Šauniai padirbėjo ir mūsų ryšininkai. 
Nuo pragariškos priešo ugnies nuolatos 
trūkinėjo telefono ryšiai ir juos sutaisy
ti buvo vienas iš sunkiausių uždavinių. 
Kai vieną momentą gręsė pavojus mūsų 
pabūklų baterijoms netekti ryšio, telefo
nistai drg. drg. Butkus ir Dudėnas puo
lė taisyti telefono linijos ir greit ją pa
taisė. Didelę drąsą parodė ryšininkai- 
radistai ir žvalgai.

Lapkričio 8 dienok mūšiai dar kartą 
parodė, kad lietuviai net ir labai stiprų 
priešo antpuolį moka sulaikyti ir jį at
remti.

Kapitono Sįtniko ir vyr. leitenanto 
Garnio vadovaujami daliniai ne tik at
mušė priešo puolimą, bet patys perėjo į 
puolimą ir išmušė vokiečius iš jų. užimto 
kaimo. Kautynių laukas buvo nuklotas 
priešo kareivių lavonais, ginklais ir kito
kiu kariniu turtu.

Drg. Motieka su pasigėrėjimu žiūrėjo 
į savo narsuolius, kurie sutramdė ir at
metė priešus atgal. Jis pasveikino nar

Portland ir Oregon City, Ore.
Kaip žinoma, mums buvo 

skirta kvota sukelti Lietuvos 
žmonių pagalbai $100 Port
land© miestui ir $50 Orgeon 
City. Mes sukėlėme $161 Lie
tuvos žmonių pagalbai. Ben
drai, Portlando ir Oregon Ci- 
ty lietuviai šiemet tam reika
lui jau sukėlėme $367.50, tai 
didelė pagalba nuo taip ma
žų lietuvių kolonijų.

Sekamai aukavo:
LDS 106 kuopos piknike, 

liepos 25 d., aukų surinkta 
$55.______  

Kiti aukavo sekamai:
C. O. Marcinkai $10.
W. Smolinskis $7.
L. Jezelskienė $6.
Po $5 aukojo: J. Urbonas,

Jonikaitis, J. S. Stupurai, 
Bruckas, S. O. Ambrozai,

J. Samuolis, J. Žukas, S. žū
kienė, J. Slizes, S. D. Pali- 
nauskai, Danny Stupur, A. 
Rimkus, W. A. Murphy.

Po $2 aukavo: K. Plackty 
ir Prvt. Stanley Karbanski.

Po $1: J. Buch, A. A. Rač
kauskas, Geo. Mattley, E. Gil-

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS j
i GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA į

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. [
! Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergrecn 4-9508 g

Lietuviu Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS '
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND ST.

suolį kapitoną Sitniką, kuris įsiveržė į 
vokiečių užimtą kaimą savo dalinio prie
šakyje. Tuoj po mūšio drg. Sitniko krū
tinę papuošė jau šeštas ordinas.

Bet ne mažiau kariai gėrėjosi savo 
vadu drg. Motieka, vadindami jį “gele
žiniu žmogumi,” kuris žygyje nepasiliko 
nuo jų, kuris dažnai ėjo pirmuoju, tuo 
rodydamas drąsumo ir veržlumo pavyz
dį. Jo tvirtą kumštį priešas jau nekartą 
patyrė, ir iki bus atvaduota Lietuva — 
dar nekartą patirs.

Iš aštuonių batalionų vokiečiai šią die
ną mūšio* lauke paliko daugiau kaip 700 
savo kareivių bei karininkų lavonų ir 
daug sudaužytų ginklų bei karinės me
džiagos.

Vieno šios dienos kovų liudininko ma
nymu, 1943 m. lapkričio 8-toji diena į 
lietuviškų Raudonosios Armijos dalinių 
istoriją įeis kaip diena vieno iš stam
biausių mūsų laimėjimų kovose su vokiš
kais okupantais.

Vokiškiems grobikams buvo aplaužy
tos jų iltys ir jie dar kartą pažino lietu
vio atkaklumą, narsumą ir ištvermę. 
Bet jie draugei pažino ir lietuvio kerštą 
okupantui už mūsų naikinamą gimtąjį 
kraštą. Lietuvis žino, ką reiškia būti po 
vokišku batu, vokiško vergvaldžio, junge. 
Štai kodėl su tokiu įniršiu lietuvis gina 
kiekvieną tarybinės žemės pėdą nuo vo
kiško grobiko.

Vokiečių kontratakos tęsėsi dar tris 
dienas, bet tai buvo nebe lapkričio aštun
toji ir jas atmušti lietuviams nebesuda
rė jokio sunkumo.

Praslinko dar kelios dienos ir lietuviai 
vėl pasistūmėjo pirmyn, į vakarus, į Lie
tuvos pusę.. .

Hartford, Conn:
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

lietuvių atsiliepimas, kad pa
gelbėjus Lietuvos žmonėms.

Pikniko reikalams daiktais 
aukavo sekamai: J. Valavi- 
.čienė $1.50 vertės maisto; J. 
Bernott pyragą, sūrį ir pomi
dorų; J. Kulas — agurkų ir 
“relish,” J. V. Kazlaus — ko
pūstų ir agurkų ; J. Širvidai— 
pomidorų, saldžių kukurūzų 
ir obuolių ; L. Žemaitienė — 
pyragą; O. šilkienė — pyra
gą ir agurkų; M. Krasnickie- 
nė — sūrį; L. Gaisler — bak- 
sa saldainiu.

Visiems, aukavusiems pini
gais, daiktais ir dalyvavusiems 
piknike, varde Lietuvos žmo
nių, tariame širdingai ačiū. 
Lietuvos žmonės, kovūnai ir 
partizanai visados atsimins 
mūsų tokią nuoširdžią para
mą. Mes jiems padedame ir 
padėsime kovoj už žmonijos 
laisvę ir gerovę.

W. Brazauskas, 
LPTK Skyriaus 
Sekretorius.

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-

bert, N. Betts, J. Baltus, F. 
Yank, S. Daniil, Serg. Isabel 
Baltrušaitis, Pvt. Alb. Mack, 
R. Dudonis, J. Mattews, B. 
Dansot, J. Karbanski.

Bendrai susidarė $155. Tai
gi Portlando ir Oregon City 
lietuviai savo kvotą pervirši
jo ir sakome: Lai gyvuoja ga
linga Sovietų Sąjungos Raudo
noji Armija ir jos vadai! Lai 
gyvuoja Lietuvos partizanai ir

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

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

raudonarmiečiai, eilėse Raudo
nosios Armijos! Lai gyvuoja 
mūsų pergalė! Visiems auka
vusiems tariam širdingai ačiū!

J. Stupur.

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas —-

MEDIKALIS IŠTYRIMAS >2.

DR. ZINS (isist 28
110 East 16th St, N. Y. Arti Union Square
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M. Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.GREEN STAR BAR & GRILL 

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

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

įAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAW/W^

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110
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PER ŽIAURIUS MŪŠIUS SO
VIETAI ATVADAVO DAR 
ŠIMTUS GYVENAMŲ VIETŲ

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
mušė daugiau kaip 100 prie
šų tankų, puslankių ir mo
torinių kanuolių, 40 lauko 
kanuolių ir daug kitų pa
būklų. Raudonarmiečiai iš
lygino kylį, kurį naciai vie
noje vietoje buvo įvarę į so
vietines linijas.

Laimėjimai Estijoje
Į pietus nuo Tartu mies

to Estijoje Sovietų kariuo
menė atėmė iš vokiečių ge
ležinkelio stotis Rebase ir 
Alsviki, vieškelių stebulę 
Aluksne ir 150 kitų gyve
namųjų vietų. Užimdami 
Vana-Kuuste, raudonarmie
čiai pasiekė punktą 11 my- 
lių nuo geležinkelio, einan
čio tarp Rygos, Valkos, 
Tartu ir Estijos sostamies- 
čio Tallinno.

RAUDONARMIEČIAI LYGU
MOSE LINKUI RYGOS

London, rugp. 21. — So
vietų kariuomenė, žygiuo
dama artyn Rygos, išėjo į 
atvirus lygius laukus. Čia 
jau gali sovietiniai tankai 
ir kiti motoriniai įrengimai 
plačiai veikti prieš vokie
čius. Nuo Raudonosios Ar
mijos dabartinių pozicijų 
tėra apie 50 mylių iki Ry
gos. . . .

(Jeigu vokiečiai ir būtų 
prasiveržę pro apsupimo 
lanką į vakarus nuo Rygos, 
kaip garsinasi naciai, tai 
Sovietai gręsia priešams 
pačioje Rygoje, ir grumuo- 
ja dar siauresniu suveržimu 
hitlerininkam rytinėje - vi
durinėje Latvijoje ir visoje 
Estijoje.)

Sovietai prasiveržė per 
Vislos upę dar vienoj vietoj 
į pietus nuo Varšavos.

MOTIEKOS ŽMONĖS
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

Vilniaus pėstininkų karo 
mokyklą.

Mokslą sutrukdė 1941 
metais birželio 22 d. j Lie
tuvą įsiveržę vokiečiai. 
Kursantas Garnys tuoj sto
jo į veikiančiąją armiją.

1941 m. liepos 19 dieną 
viena Raudonosios Armijos 
dalis kontratakavo vokie
čius ir kuriam laikui išvijo 
juos iš Velikije Lūki mies
to. Šitoje kontratakoje da
lyvavo ir Leonas Garnys 
kaip būrio vadas. Kautynė
se jis buvo sužeistas.

1941 m. spalių mėn. pa
sveikęs Leonas Garnys bu
vo pasiųstas į karininkų 
kursus, kuriuos jis baigė

Raudon. Lakūnai Nuskandino 
Dar Kelis Nacių Laivus

Sovietų lakūnai ties šiau
rine Norvegija nuskandino 
vieną vokiečių transporto 
laivą 3,000 tonų, du kari
nius laivukus, jo palydovus, 
ir sunaikino kelis kitus pre
kinius nacių laivus.

Tedegina Naciai Savo Mies
tus, Sako Sov. Lakūnas

Maskva. — Sovietų lakū
nai pranešė, kad vokiečiai 
degina Širvintą ir kitus 
miestelius bei kaimus Ryti
nėje Prūsijoje, Lietuvos pa
sienyje.

Vienas sovietinis lakūnas 
dėl to sakė: “Tegu jie de
gina. Dabar jie degina ne 
mūsų miestus, bet savo.”

AŠTRUS KARO STOVIS 
PRIEŠ SUKILUSIUS , 

PARYŽIEČIUS
Naciai įvedė griežtą karo 

stovį prieš sukilusius Pa
ryžiuje Prancūzus. Mieste, 
be kitko, veikią prieš vokie
čius ir 30,000 iki 50,000 iš
lavintų ir ginkluotų parti
zanų, vadinamų “makių.” .

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

APVALYTOJAI
DIENĄ IR NAKTĮ

NUOLATINIS DARBAS
Kreipkitės į 

PERSONNEL OFISĄ
12-TOS LUBOS

JOHN WANAMAKER
9TH STREET & BROADWAY 

NEW YORK CITY.
(201)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MOTERYS PRIE 
SANDWICHIU 

INDŲ ATĖMĖJŲ 
Pilnam ir daliai laiko. 

NUOLATINIS DARBAS 
Kreipkitės į 

PERSONNEL OFISĄ, 
12-TOS LUBOS

JOHN WANAMAKER 
9TH STREET & BROADWAY 

NEW YORK CITY.
(201)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

■ ■ i r ■■■ ' i ’"R,

_________ r Penkta Puslapis 

HELP WANTED—FEM AL^* 
REIKALINGOS MOTERYS

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Teikimo Komitetas. Netikėki-
Į . ' »

te jokiems gandams ir melams 
Komiteto priešų.

Komiteto pastangose labai 
gražiai patarnauja Russian 
War Relief. Komiteto dovanas 
Lietuvos žmonėms persiunčia 
visai veltui.

Kito kelio pasiekimui Lietu- 
j vos žmonių nėra. Mes didžiuo
jamės tokiais santykiais su 
Russian War Relief. Mes esa
me jiems dėkingi.

Bet klerikalų spauda tą 
įstaigą plūsta ir niekina. So. 
Bostono Darbininkas vėl papy
lė melų bačką. Rugpjūčio 18 
d. jis vėl šaukia, kad mūsų 
dovanos neina lietuviams tik 
todėl, kad Russian War Relief 
jas persiunčia.

Vadinasi, kunigų spauda ap
vagina ir inkriminuoja Rus
sian War Relief.

Tuo gi tarpu, kunigas Kon
čius raportuoja National War 
Fondui, kad jų santykiai su 
Russian War Relief yra geri. 
Be to, kaip Vienybė praneša, 
kun. Končius susirašinėja su 
Russian War Relief. Giriasi 
gavęs laišką nuo tos įstaigos.

Vadinasi-, viešai įstaigą nie
kina, vagina ir plūsta, o slap
tai lenda prie jos ir gerinasi.

Tai bjauri dviveidiška poli
tika. Tai besąžinių žmonių 
triksas apgauti Amerikos lie
tuvių visuomenę ir Russian 
War Relief.

jau leitenanto laipsniu.
Į lietuviškąjį Raudono

sios Armijos junginį Gar
nys atvyko 1942 m. gegu
žės mėn. Pradžioje jis buvo 
paskirtas šaulių kuopos, o 
vėliau kulkosvaidžių kuopos 
vadu. Jis pasirodė kaip ge
ras organizatorius ir pui
kus kovotojų auklėtojas.

Garnys dalyvavo visuose 
lietuviškųjų dalinių mū
šiuose. 1943 m. vas. mėn. 
mūšiuose jis stojo didvyriš
kai žuvusio leitenanto Var
nelio vieton. Vasaros kau
tynėse jis aktingai dalyva
vo atremiant vokiečių puo
limą. Garnys sumaniai va
dovavo kaip ba tali jono va
do pavaduotojas puolamie
siems mūšiams vasaros me
tu. Į 1943 m. rudens puola
muosius mūšius Garnys iš
ėjo batalijono vadu. Už pa
vyzdingą dalinio vadovavi
mą rudens kautynėse vyr. 
leitenantas Leonas Garnys 
apdovanotas “Raudonosios 
Žvaigždės” ordenu.

Leit. J, Kličius,

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ

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

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

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

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

Lengvas Būdas išmokti angliš
kos kalbos be kitų pagalbos 35c

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

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

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

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

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

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

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

Biblija, išaiškina visą biblijos 
pagrindą, su 379 paveikslais 2.25

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

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

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

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

ŽOLIŲ ARBATOS
Pakeliuose su nurodymais, kaip 

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

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

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

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

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

PHILADELPHIA. PA
Prašome Jsitėmyti, Jog

Dienraščio Laisves Naudai

DIDYSIS PIKNIKAS
Įvyks Prieš Labor Day

Rugsėjo 3 September
Jąu Dabar Laikas Rengtis į 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.

POKARINIS 
UŽTIKRINIMAS 

PAS 
WALLINGTON TUBE 

CORP.
480 Main Avenue 

WALLINGTON, N. J. 
Patenkinančiai Pritaikoma 

Mokestis 
Naktiniam Bonai 

Geros Darbo Sąlygos

MUMS REIKIA 
Paprastų Darbininkų 
Mašinų Operatorių 

Pilnai Išsilavinę Mašinistai 
Inspektoriai

Kompanijos atstovai tarsis su 
aplikantais PASSAIC, PATERSON, 

HACKENSACK, N. J.

U.S. Employment Service 
Offices.

REIKALAUJAMA PALIUOSAVIMO 
PAREIŠKIMO

(198)

VYRAI

Aukšta Priority

KARINIS DARBAS

Mobile Color Light Corp.
440 MERCER ST.,

JERSEY CITY 6, N. J.

MUMS REIKIA JŪSŲ POKA
RINIAM DARBUI TAIPGI.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
MES JUS IŠMOKYSIME

REIKALINGAS WMC 
PATIKRINIMAS.

(198)

REIKIA DARBININKŲ
THE

CHARLES PARKER 
COMPANY

MERIDEN, CONNECTICUT
PUIKIAUSIOS PROGOS 

ĮSIGYVENUSIAME FABRIKE
GEROS ALGOS

LAVINTIEMS IR NELAVIN
TIEMS DARBININKAMS 
PUIKIAUSIOS PROGOS 

TAIKOS METU 
KOMPANIJOS ATSTOVAI 

PRIBUS Į
U.S. EMPLOYMENT 

SERVICE
87 MADISON AVENUE 

NEW YORK CITY,

Pirmadienį & Antradienį.
ARBA, JEI JŪS PASIRENKATE 

KREIPKITĖS PAS
THE CHARLES PARKER 

CO.,
MERIDEN, CONN.

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

Tractors and motors will never 
wholly replace the Army Mule as a 
factor in the mobile units of our 
army. The Army Mule is a tradi
tion and the “mule skinner" is a 
breed unto himself. Army Mules 
are used by the Field Artillery and 
the Cavalry in areas where the 
terrain is rough and tractors cannot 
operate.

Pack trains in mountainous sec
tors are often necessary and, hcite 
the mule, slow but sure-footed, plays 
an important role. Our Army buys 
thousands of mules paying from $175 
to $190 for each. The mule eats 
less, carries more, and some de
clare is smarter than the horse. 
Your purchase of War Bonds and 
Stamps helps pay for these Army 
Mules. Invest at least ten percent 
of your income in War Bonds every 
pay day. (J. 5. Treasury Department

ŽĖGLIN1Ų BŪRIŲ 
DARYTOJAI 

OPERATORIAI 
PAGELBININKAI

NILSEN & MILLS, 
33 PEARL STREET, 
NEW YORK CITY.

 (198)

VYRAI
AUGščIAUSIOS ALGOS

KOMBINACIJA GASU IR ELEKTRA 
LYDYTOJAI 
MAŠINISTAI

GARO VAMZDŽIŲ 
SUJUNGIeJAI 

KREIPKITĖS JAMES E. CURRAN 

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

(200)

SANDĖLIUI VYRAI
PILNAM LAIKUI

TAIPGI DALIAI LAIKO 
9 AR 10 A. M. IKI 2 P. M.

IR 1 AR 2 P. M. IKI UŽDARYMO.

HEARN’S
74 — 5TH AVENUE

(201)

NUSTATYMUI VYRAI
PUNCH PRESAMS

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

PIRMAS ŠIFTAS OPERUOJA 
8 A. M. IKI 4:30 P. M.

ANTRAS ŠIFTAS OPERUOJA 
4:30 P. M. IKI 12:30 A. M.

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD & RHAWN STREET, 
HOLMESBURG, PHILADELPHIA, 

PA.
(201)

PUNCH PRESS 
OPERATORIAI

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

PIRMAS ŠIFTAS OPERUOJA 
8 A, M. IKI 4:30 P. M.

ANTRAS ŠIFTAS OPERUOJA 
4:30 P. M. IKI 12:30 A. M.

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD & RHAWN STREET,
HOLMESBURG, PHILADELPHIA, 

PA.
 (201)

VYRAI
PLIENO DIRBINIŲ 

FABRIKUI
PILNAI IŠSILAVINĘ MECHANI

KAI, DEGINTOJAI, PUNCH 
PRESS OPERATORIAI 

REIKALINGI
LAYOUT MEN
MAŠINISTAI
LYDYTOJAI

TUOJAU
NUOLATINIS DARBAS 

KREIPKITĖS TIK PIRMOS KLASĖS.

IŠ BŪTINŲ DARBŲ REIKIA 
PALIUOSAVIMO

ARCO WELDING 
& MACHINE WORKS, INC.

37 JAMES AVE., 
JERSEY CITY 6, N. J.

(197)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI

APVALYTOJAI Dienom ir Naktim 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS V AK AGI JO S 
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)
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Pirkimas karo bono reiš
kia įteikimą į mūsų kario 
rankas ginklo, kuriuo jis 
muš fašistinį užpuoliką. <

AMERICAN AIRLINES 
REIKIA VYRŲ 

Sekamiems darbams 
La Guardia Field 

PLOKŠČIŲ METALO 
MECHANIKŲ 

AIRCRAFT MECHANIKŲ 
PURŠKIMU MALIAVOTOJŲ

Pradinė alga: 65c, 75c, 80c, 90c $1.00 
į valandą, remiantis praeities patyrimais.

Taipgi 
ELEKTRŲ 

VAMZDŽIŲ SUVEDĖJŲ 
(Steam Fitting—Refrigeration) 

AUTOMOBILIŲ MECHANIKŲ 
Pradinė alga: 65c, 75c, 80c, 90c j 

valandą, remiantis praeities patyrimais. 
Taipgi yra vietų 

APVALYTOJAMS 
OFISO VALYTOJAMS 

ir 
BERNIUKAMS 16 IR VIRŠAUS 
Aplikantams nereikia būti High School 

Baigusiems. 
Kreipkitės j

AMERICAN AIRLINES, Ine.
103 East 41st Street, N.Y.C. 

Tarpe 9 A.M. ir 5 P.M.
(Šeštadieniais iki 12:30 P.M.) 

(201)

VYRAI—BE PATYRIMO
Karinė Dirbtuvė. $18 iki $51.20 už 56 valan

das. Arti BMT & 1ND. subvių.
168 7th St., Brooklyn. SOUTH 8-6700.

(199)

REIKIA VYRŲ
Materialų Kraustyto jų
Pagelbininkų Prie Išsiuntimų ir 

, Mašinų DepArtinente.

MILLWRIGHT PAGELBININ-
KŲ IR ELEKTRIKIERIŲ

A. Schrader’s Son
481 Clermont Avenue, 

Brooklyn.
(Arti Trenton & Washington Stoties, 

8th Ave. Subve)

(203)

NAKTINIAI VALYTOJAI
GERA ALGA

Kreipkitės Į Personnel Manager

175 WEST 58TH ST.
(197)

PAGELBININKAI (6) 
REIKALINGI TUOJAU

Būtinai medžio gaminių dirbtuvei. 
Patyrimas pageidaujamas, tačiau ne būtinai 

reikalingas.
COLONIAL OFFICE 

FURNITURE CO.
195 NEW ST. (KAMP. SUMMIT) 

Skersai Central High School, 
Newark, N. J.

MITCHELL 2-0314.
(198)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERYS & MERGINOS
Pakavimui silkių stikluose. Gera alga, 40 

valandų. Laikas ir pusė už viršlaikius.
Nuolatinis darbas.

DELCA FISH PRESERVATORS,
268 Metropolitan Ave., Brooklyn.

(14th St. linija, Bedford Ave. Stotis)
SKAMBINKITE, EVERGREEN 8-1682.

OPERATORĖS, MINKŠTOS ODOS DIRBI
NIAI. AUKŠTA ALGA LA VINTO M OPERA
TORĖM. GERA ALGA UŽ PAPRASTU SIŪ
LŲ SIUVIMĄ. BENLEE, 115 UNIVERSITY 

PLACE, N.Y.C. (ANT 13TH ST.
TARPE BROADWAY & 5TH AVE.)

(198)

MERGINA AR MOTERIS, reikalinga prie 
bufeto darbo restaurante. Patyrimas nerei

kalingas. Geros algos. Guolis ant vietos.
HAVEMEYER 8-0717. Niederstein’s Restau

rant, 69-16 Metropolitan Avė., 
Middle Village, Queens, N. Y.

(201)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS
VIRTUVES DARBININKES 

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS 
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

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

ARBA KREIPKITĖS 
5 P. M. IKI 8 P. M.

1381 Broadway
(arti 88th St.), N. Y.

(X)

MOTERYS VALYMUI
Dideliame Ofisų Būdinke.

Algos, įskaitant virSlaikius, $80 ir aukščiau.
MATYKITE SUP’T. 70 PINE ST., 

_____________ N. Y. C.___________(X)

MERGINOS 18-35
40 Valandų

5 Dienų Savaitė 
Kreipkitės

A. & P. WAREHOUSE 
5910 Decatur St. 

Ridgewood, Brooklyn.
(200)

REIKIA MOTERŲ
DIRBTI PRIE STALO, 

EGZAMINUOTI LENGVĄ
SUSTATYMO DARBĄ -

A. Schrader’s Son |
481 Clermont Avenue, 

Brooklyn.
(Arti Trenton & Washington Stoties, 

8th Ave. Subve)

(203)

MERGINOS—MOTERYS
Be patyrimo. Karinė Dirbtuvė. $39.65 iki 
$12.70 už 54 valandas. Arti BMT & IND. 

Subvių. 168 7th St., Brooklyn. SOUTH 8-6700.
(199)

MERGINOS « 
LENGVAS FABRIKO 

DARBAS
8 A.M. IKI 4:30 P.M.

ŠEŠTADIENIAIS 
NEDIRBAMA

ALGA $20
VITROPHANE CORP. 

33—34TH STREET, 
BROOKLYN, N. Y.

(200)

MOTERYS & MERGINOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

SALDAINES PAKUOTI
AR 

SKALBYKLOJ DIRBTI
SCHRAFFT’S

56 WEST 23RD ST., N. Y.
(X)

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

(x)

MERGINOS & MOTERYS 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

$25—40 VALANDŲ 
Laikas ir Pusė už Viršlaikius 

DABAR DIRBAMA 48 VALANDAS I 
SAVAITĘ. 

BAIGUSIOS HIGH SCHOOL 
Dirbti Kaipo 

Pagelbininkės Laboratorijoj 
Kreipkitės

MR. MALONEY 
3280 Broadway 

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

MOTERYS
30 IKI 50 METŲ

I
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
LENGVAS SIUVIMO DARBAS. 
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS.

KREIPKITĖS
MR. ANDERSON

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

BROOKLYN.

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

(199)

MOTERYS PARDAVĖJOS
PILNAM LAIKUI 

TAIPGI 9:45 A. M. IKI 3 P. M., 
AR 1 P. M. IKI UŽDARYMO

RAŠTININKĖS 
KASIERKOS 

SANDĖLIUI MERGINOS 
PRIE SODĖS FONTANO 

DARBININKĖS
5 DIENOS, 40 VAL. SAVAITE.

HEARN’S
74—5TH AVENUE.

(201)

MOTERŲ 
REIKIA

LENGVAM 
OFISŲ VALYMUI

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

$17.64 Į SAVAITĘ PRADŽIAI. 
KREIPKITĖS MAIN FLOOR, 

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

TURI BOTI PILIETIS AR TURĖTI 
> PIRMAS POPIERAS.

(199)
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Prašalino Nesiskaitantį 
Su Žmonėm Viršininką

Daniel P. Woolley, kainu 
administratorius šiai apylinkei, 
pagaliau paklausė žmonių nu-
siskundimų. Jis prašalino iš 
Bronx War Price and Ration
ing Board pirmininkystės 
Adolph J. Chesley už nekoope- 
ravimą kainų kontrolės pro
gramai.

Vartotojų organizacijos ir 
unijos jau virš metai skundė
si, kad Chesley sabotažuojąs 
darbą. Jis visai nenorėjo pri
leisti vartotojų prie kainų kon
trolės, be ko jokia, kad ir 
geriausia kainų kontrolės įstai
ga negalėtų kainų kontrolės 
pilnai pravesti. Gi Bronxe, 
kaip sako skundai, kainų kon
trolė buvo labai apleista.

Atsikirsdamas, Chesley iš
vadino administratorių Wool- 
ley diktatoriumi.

Francijoj Buvo Tik Su
žeistas, New Yorke 

Užmuštas
Karys Virgil T. Peavler bu-

vo sužeistas motorinio dvira
čio nelaimėj užimant Cher- 
bourgą, Francijoj. Pereitą 
penktadienį jis buvo parvežtas 
lėktuvinių ambulansu čionai 
gydyti. Sekmadienį jį užmušė 
nežinomas motoristas ant Long 
Island kelio. Peavler paėjo iš 
Moreland, Ind.

Peavler ir jo draugas Silas 
E. Butler iš South Carolina 
pereitą šeštadienį buvę išleis
ti iš Mitchell Field ligoninės 
apsilankyti netoli esančiame 
Westbury. Apie pusiaunaktį 
grįždami keliu namo jiedu pa
jutę nepaprastu greitumu zu
jantį automobilių užpakalyje ir 
pirm spėjus apsidairyti Peav
ler buvęs to automobiliaus 
smogtas ir numestas 91 pėdą 
tolyn. Butler išlikęs neužgau
tu. Jis susistabdė kitą automo
bilistą ir draugą nuvežė ligo
ninėn, kur jis neužilgo mirė. 
Jieškoma to begėdžio automo
bilisto.

Supleškėjo Tonai Lentų
Gaisras Portnoy Lumber Co. 

kieme, 622 Rockaway Ave., 
Brownsvillej, naktį iš šešta
dienio į sekmadienį išvijo iš 
namų 500 tos apylinkės gyven
tojų. Manyta, kad gaisras ga
li persimesti ir į gyvenamus 
namus. Kelių namų gonkos bu
vo užsidegusios. Lentinei buvę 
nuostolių už $40,000.

IIIIH
VIRPANTIS ROMANSAS IR 
DEIMANTINIS SPINDĖJI
MAS .. . RYTŲ KRAŠTŲ 
MAGIKA IR PRIETIKIAI! 
INTRIGŲ ŽEME... KUR 
ŠVITRUOJA KINŽALAI... 
DRĄSŪS ŽYGIAI IR MOTE
RIES BUČKIS LOŠIA KEIS
ČIAUSIUS ŠPOSUS SU LI
KIMU! r.fO

M GM» TECHNICOLOR H I T I

RONALD COLMAN 
tCISMCT

MARLENe DIETRICH
Pasaulinė Premjera šiandien!

ASTOR
Broodwoy ond 45th

glijoj. Abi šalys atrodo labai 
panašios, išskriant, kad Fran
cijos laukai palikti augti, kaip 
papuola, palyginus su Angli
jos pagražintais, trimuotais 
laukais.

Ridgewoodieciai Lietuviai 
Irgi Neatsilieka Nuo Šelpimo 

Lietuvos Žmonių
Rugpjūčio 19, pasidarbavus 

P. Grabauskui, P. Babarskui, 
Juliui Kalvaičiui ir kitiems, 
sukviesta keli desėtkai ridge- 
woodiečių lietuvių ir lietuvai
čių dėl pasilinksminimo, kad 
jau baigiama išlaisvinti Lietu
va. žinoma, ridgewoodieciams 
smagiausia ir parankiausia 
pasilinksminimo vieta, tai ša- 
polo-Vaiginio svetainėj, 147 
Thames St. Na, ir čia, išmetus 
po stiklą kitą alučio, pradėjo 
paaiškėti tokio susirinkimėlio 
tikslas.

P. Grabauskas paaiškino su
sirinkimo patį svarbiausi tiks
lą, sako: Mes čia susirinkom 
vyriausiai tam, kad kaip nors 
pagelbėti Lietuvos žmonėms, 
nuo karo nukentėjusiems. Da
bar Lietuvos Šelpimo Komite
tas baigia paruošti šeštą Siun
tinį su įvairiais drabužiais ir 
avalyne Lietuvos žmonėms, tad 
manau, ir mes neatsiliksime 
neprisidėję prie taip svarbaus 
darbo.

Dar pakalbėjus J. Yusaičiui, 
P. Babarskui ir kitiems, prasi
dėjo aukų rinkimas.

Aukavo po $5:

J. Vaiginis, J. šapolas, P. 
Babarskas, Julius Kalvaitis, P. 
Grabauskas, A. Budrys, A. 
Žiurinskas, Nastė ir Pranas 
Varuškai.

Po $2:

P. Kukonis, J. Kairys ir P. 
žarckis.

Po $1:

Ona Nečiunskienė, J. Ga- 
liauskas, K. Nečiunskas, J. Ste
ponaitis, J. žemaitis, M. Vai
čiūnas, A. Menno, J. Yusaitis, 
J. Pilius, A. Klimas, K. Ga
liūnas, P. Kapickas, V. Jan
keliūnas, N. Yusaitienė ir Joe 
Kalvaitis.

Viso surinkta $61, kurie bus 
perduoti centraliniam Lietuvos 
šelpimo Komitetui.

Reporteris.

Stampos ir Punktai Viešėjo Brooklyne

Justinas Velička Rašo 
Iš Francijos

(Pabaiga)
Vokiečiai buvo užminavę 

kelius, krūmokšnius ir laukus. 
Jie dar buvo pridarę taip va
dinamų “booby traps.” Laukai 
palikti nuogi, be jokios bent 
kur priedangos. Užpakalyje 
tų krūmokšnių “Jerries” (na
ciai) turėjo lapių olas (fox
holes čia laukai yra pilni jų). 
Kožname lauko kampe buvo 
mašininių šautuvų lizdai. Vie
nintelė priedanga mūsiškiams 
buvo tie krūmokšniai, o vo
kiečiai tiksliai buvo prakirtę 
tarpus tose tvorose mūsiškiams 
praeiti. Bet tos atvaros buvo 
“zeroed” — užtaikytos jų šau
tuvais. “Zeroed” reiškia, kad 
vokiečiai per 4 met. prisirengi
mo atmieravo tolius nuo jų 
mašin. šautuvų

Tai 
erzi- 
kad 
tuo-

moralą.

garėtų ar bile daikto, seno ar 
naujo. Vienintelis gėrimas, ku
rio jie dar turi, yra obuolių 
gira (cider), “džeriai” išne
šė didžiumą jų vyno ir bran- 
des ir konjaką. Faktinai, man 
tiek mažai reikia pinigų, kad 
jau išpildžiau blanką išsiųsti 
jums naują siuntinį...

Oras čionai buvo nepapras
tai geras. Dienos labai šiltos ir 
saulėtos, šiandien pirmą kar
tą apsikaitinau saulėj nuo iš
vykimo iš Jungtinių Valstijų. 
Visi dirbome nuogi iki juos
mens.

Turbūt, džiaugiatės geromis

Siunčiu jums pažiūrėti mū
sų karišką laikraštį Stars and 
Stripes. Mažiukas, bet mes ne
išgalime didesnio...

Jus mylintis sūnus,
Justinas.

★ ★ ★
Ruošiantiesiems siųsti vaiki

nams kalėdines dovanas pa
tartina įsitėmyti Justino pa- 

i žymėtas faktas, kad “dar tu
rimus parduoti maistą ar gėri- 

I mus žmonės geriau nori mai
nyti ant cigaretų ar bile daik
to, seno ar naujo.” Hitlerinin- 

' kų apiplėštiems žmonėms vis
ko trūksta ir turintieji prak-

Raudonos Stampos: A8 iki 
Z8 ir A5 iki D5 geros neribo
tam laikui. Daugiau štampų 
neprisidės iki rugsėjo 2-ros. 
Stampos ,nežiūrint jų numerio, 
kožna yra 10 punktų vertės. 
Su stampomis perkama A ir 
B. rūšies jautienos steikai ir 
roastas, taipgi aviena, pork 
chops, hamės, sviestas, sūriai, 
kenuotas pienas, žemiau “gra
de” B visa jautiena pasrduo- 
dama be punktų.

Mėlynos Stampos: (Kenuo- 
tiems vaisiams ir daržovėms) 
A8 iki Z8 ir A5 iki F5.

Cukraus: Stampos 30, 31,
32 ir 40 geros dabar, stampa
33 įeis galion rugsėjo 1-mą.

Batų: Lėktuvinės stampos 1, 
2 ir 3 trečioj knygelėj geros 
neribotam laikui.

Alice šimoliuniutė, bingham- 
toniečių Uršulės ir Louis ši- 
moliūnų duktė, su savo drauge 
kitataute, atostogomis viešėjo 
pas brooklyniečius K. O. Dep- 
sus. Ta proga jaunutė viešnia 
matė ir kai kurias miesto įdo
mybes.

Smagiai Nuvažiavo—Į 
Kapus ir Ligoninę

Keturi jauni vyrukai įgavo 
ūpą pasivažinėti. Tam trys iš 
jų pasivogę automobilių nuo 
Frank Lurrey, 1092 Belmont 
Ave., Brooklyne. Turėdami dar 
vietos, jie pasikvietė ketvirtą, 
.Calvin Bethel, 16 m., gyvenan
tį 498 Lexington Ave.

Dar nespėję nei įsismagin
ti kelionėj į Coney Islandą vy
rukai pravažiavę pro raudonas 
šviesas. Policistai John Cava
naugh ir Marcel Mehrzydows- 
ki radio mašinoj pradėjo juos 
vytis. Prie Bedford ir St. 
Marks Avės, policistai užva
žiavę bėgantiems už akių ir 
privertę sustoti, bet bėgantieji 
numušę policistą nuo savo ma
šinos pastolio ir vėl pabėgę. 
Dumdami ant Park Place į va
karus (vienon pusėn važiuoja
ma gatve prieš trafiką) jie su
vijo daug automobilistų ant 
šaligatvių ir išsigandusių pės
tininkų į tarpdurius nuo jų 
slėptis.

Privažiavus prie Classon 
Avenue jie prarado kontrolę, 
mašina du kart apsivertė. Vie
nas iš sėdėjusių išlaukinėj sė
dynėj tapo išmestas’ir užmes
tas ant geležinių štaketų tvo
ros. Jis mirė pirm pribuvimo 
ambulanso. Užmuštasis žino
mas tik kaipo Lindy. Sunkiai 
sužeisti Horace Waldron ir 
Rudolph Anthony, abu 17 me
tų, vienas gyvenęs 456 Han
cock St., o kitas 348 Jefferson 
Ave. Bethel tik biskį sužeis
tas.

LaGuardia lėktuvų stotyje 
atidaryta naujas laukimo kam
barys kariškiams.

Prisikalbėjo Telefonu
Mrs. Harriet Taret įėjo sal- 

daininėn, 295 Schenectady 
Ave., Brooklyn, į telefonų bū- 
dukę telefonuoti. Matomai, 
pusėtinai saldžiai užsišneku- 
čiavo, kad krautuvės savinin
kas apie ją visai užmiršo ir už
rakinęs krautuvę pats su šei
ma išvažiavo į Rockaways.

Prisikalbėjusi, Mrs. Taret 
apsižiūrėjo esanti šeimininke 
visos krautuvės. Nežinodama, 
kaip ilgam, ji pradėjo belstis. 
Tas atkreipė praeivių atydą. 
Pašaukta policija, kuri ilgai 
planavo, kaip ją ištraukti. Per 
vienintelę atvirą vietą, mažą 
langutį, ji negalėjo pralįsti, 
nes sveria 200 svarų. Tad per 
tą patį langutį policija įkėlė 
120 svarų vyriškį, Louis Bush, 
kuris atsukinėjo durų zovies- 
kus ir moteriškę išleido.

Atsteigė Paštą Italijon
Brooklyn© pašto viršininkas 

praneša, kad jau galima siųs
ti laiškai į 8 naujai atvaduo
tas nuo nacių provincijas. Laiš
kuos kol kas galima rašyti tik 
griežtai šeimyniškais - privatiš- 
kais reikalais.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Kriaučių Unijos 54 Skyriaus susi
rinkimas įvyks rugp. 23 d., 7:30 v. 
vak. LAP Kliubo salėje, 280 Avė. 
Nariai prašomi dalyvauti.’ — Ch. 
Nečiunskas.(197-198)

REIKALAVIMAI
Reikia Darbininkų 
Kriaučių Dirbtuvei

Reikia lainikų beistytojų, vieno 
preserio — Finish; guzikų siuvėjų, 
merginų beistam ištraukyti ir Yoke 
beistytojų. Taipgi Armhole Creaser. 
Tuojau kreipkitės pas:

STEPONĄ KARVELĮ, 
45 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 

Tel. EV. 7-2494.
(199)

...... nu.1

Prieš keletą naktų ant mū
sų buvo atakos iš oro. Ant že
mėlapio jūs galite matyti, kad 
mes esame užėmę dar tik ma
žą dalį Francijos ir mus dar 
gali apmėtyti bombom. Vienok 
naciai visai nepasirodo dieno
mis ir atsiunčia tik vieną ar 
kelis lėktuvus naktimis, 
yra tie taip vadinamieji 
nimo (nuisance) raidai, 
išlaikyti mus nemigus ir 
mi pabloginti mūsų
Aš dar nepraradau nei vienos 
nakties miego, o to paskiau
si o iš viso negirdėjau. Tik nuo 
vaikinų apie juos išgirdau se
kama diena, u v

Tačiau, kad išlikti saugiai, 
mes esame išsikasę tranšėjas 
netoli savo šėtrų, kad turėtu
me, kur slėptis, jeigu ištikro 
bombarduotų. Šis yra naujas 
man dalykas, kadangi nebu-' 
vau atakų iš oro matęs ar gir
dėjęs. Dienos laiku labai su

riši tų tarpų,; jaudinančiai nuteikia matymas 
taipgi aukštį žmogaus, praei- šimtus mūsiškių bomberių iš- 
nančio pro tuos tarpus. Kada skrendant 
karys bandė praeiti pro juos 
ar per juos, jis turėjo prieš 
save jau iš anksto nustatytą 
šautuvą, gatavą šauti. Jankiai 
tuos spąstus apėjo prasikirs- 
dami savo atvaras. Mūsiškiai 
taip pat apšaudė tuos krūmus 
ir ypatingai kampus su kul
komis ir mortirų sprogimais. 
Tos tvoros, minos ir spąstai 
parodo, kaip sunku yra čionai 
kariauti.

Sunku įsivaizduoti karo pa
sekmes kraštui, turi pats pa
matyti kraštą, kuris neseniai 
davė didžiulius antgalvius 
laikraščiams, čia dar užsili
kę daug liudininkų, kad ka
ras iš tikro yra pragaras. Aš 
jau mačiau porą miestelių, kur 
viskas, apart paties pragaro, 
juos užkliuvę. Bildingai, viskas 
likę tik krūvomis šiukšlių. O 
kas likę stovint, tai dar grau
džiau atrodo, kadangi atro
do į skeletoną kartą buvusio 
gražaus miesto. Net bažnyčios, 
kurią aš mačiau, stovi tik da
lis vienos sienos, daugiau nie
ko. Man prisiminė daugybė 
girdėtų pasakėčių apie mieste
lius, kur viskas tapo nušluota, 
tik bažnyčios kaip tai tarsi 
stebuklingai, išlikusios. Atro
do, kad ši yra viena iš tų vie
tų, kur stebuklu nebuvo.

žinoma, iki šio laiko jau esu 
apsipratęs, pasidaręs namiškiu 
ir vargiai žinočiau esąs ne An-

išmušti gyvasties 
šviesas iš “džerių.”

Vakar vakare turėjau pir
mą maudynę Francijoj. Mano 
transe j a-grio vis ir dvi plieni
nes kepurės vandens patarna
vo tam tikslui. Stebėtina, kaip 
daug gali atlikti reikale su 
tiek vandens ir tokiose keisto
se sąlygose.

...Man visai nereikia pini
gų, kadangi čia mažai yra kas 
pirkti, o ką jie dar turi par
duot, valgomo-geriamo, žmo
nes geriau nori mainyti ant ei-

žiniomis iš Francijos. Mes at
liekame patį sunkiausi darbą, 1 
ne britai. . . Pagal jų radiją iš 
Lonodono manytum, kad jie 
atlieką daugiau už mus.

Tie patys girdai, kuriuos jūs, 
girdite J. V., dar labiau gir-1 
dėtis čionai. Yra tikrinančių, j 
jog karas su Vokietija baig-! 
siąsis bėgiu devynių dienų. Tū
li paimti belaisvei! vokiečiai 
duoda dar dvi savaites iki Vo
kietijos pasidavimo. Ak, kaip 
aš velyčiau, kad tai būtų tiesa.' 
Tačiau, kad ir ne taip greit, aš ; 
pats linkęs eiti lažybų, kad šį Į 
rudenį turės būti Vokietijai 
galas. Tikiuosi, kad turėčiau 
būti pas jus namie ateinančiais! 
metais. Tačiau niekad negali 
užsitikrinti armijos veiks-! 
mais. . .

tiškų, žmonėms naudingų do
vanų kariškiai turės daugiau 
progų pasilinksminti šventė
mis.

Ben Davis Kliubas
New Yorko Harleme susi

tverė Miesto Tarybos nario 
Ben Davis vardu kliubas. Jis 
rūpinsis pagelbėti komunistui 
tarybininkui palaikyti nuolati
nius tarp jo ir distrikto gyven
tojų ryšius, jį pavaduoti tūlo
se pareigose, jam pranešti gy
ventojų problemas.

Palisades Parko gaisro mi
rusių skaičius jau pasiekė 5. 
Paskiausia mirė Henry God- 
ziewski, 21 metų, iš Maspetho.

OFICIALIS LDS OPTIKAS 
UNION SQ. 

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St. 

Akis Ištiria 
GYDYTOJAI 

100 nuoš^ unija Kapoj 
Telef.s GR. 7-7553

( 2539 .. ...___
DETROITE: } C02 nofniann mdg>

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

Woodward Avenue

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt.' Puikus 
■teičiua su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

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

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

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

Tel. GLenmore 5-6191

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Graiid St. Brooklyn

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868 '
□ '

/ VALANDOS: į į2
I 1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

F. W. SHALINS
(Shalinskaa) |

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
I

Tel. Virginia 7-4499 j

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Ižbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Wr- r..-.... .  ...  T,;,?-.,. ,

282 UNION AVĖ. BROOKLYN
Tel. EVergrecn 4-9612

Prie R.K.O. Republic Teatro

PUIKUS PASIRINKIMAS DOVANŲ:

LXXCA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

i

$50.00

$20.00

n

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE 

jQ LIETUVIŠKAS KABARETAS 
*7) Qi STANLEY MISIŪNAS/ 11 Z-TNl savininkasSAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM 

i kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentai

mūsų

Tel. EVergreen 4-6864

oOODfcS*

14950

TAIPGI
Dirmavonėm ★ Motinos Dienai ★ Mokyklos Baigimo ★ 

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone STagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS.




