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Bucharestas — Rumunijos 

sostinė.
Bucharestas — “Balkanų 

Paryžius.”
Bucharestas dabar Raudo

nosios Armijos žinioje. To 
miesto gyventojai — liaudis — 
entuziastiškai pasitiko genero
lo Malinovskio vadovaujamus 
narsuolius, kai jie žygiavo di
džiausia miesto gatve Calea 
Victorei.

Tik prieš virš savaitę iš Bu- 
charesto ėjo įsakymai kolįpti 
prieš Raudonąją Armiją.

Dabar iš Bucharesto eina 
įsakymai kvoti prieš vokiečius 
ir jų visokius gengsterius.

Nepaprasti* greitumu keičia
si frontuose padėtis!

Rumunijos turčiai, speku
liantai, liaudies priešai nusi
gandę.

Rumunijos darbininkai, vals
tiečiai, inteligentija pilni ūpo 
ir džiaugsmo.

Vienas Bucharesto pilietis 
drebėdamas prašė patarimo iš 
Associated Press koresponden
to, kaip jis galėtų išvežti į už
sienius savo auksus, savo žem
čiūgus.

Bucharesto biednuomenė su 
viltimi žiūri į ateitį, žinodama, 
kad po šio karo jų šalis bus 
gražesnė, laisvesnė ir laimin-t 
gesnė.

Taip, po karo Rumunija bus 
kitokia!
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Jankiai Užėmė Metz, Mons; 
Anglai Paėmė Belgų Sostinę

Francija, rugs. 4. — Tre
čioji Amer. armija Franci
joj užėmė tvirtoviškus Nan
cy ir Metz miestus, ties Vo
kietijos siena, sako neofi
cialiai pranešimai. Berlyno 
radijas skelbė, kad ameri
kiečiai paėmė Perl kaimą 
Vokietijoj, arti tos vietos, 
kur sueina Francijos, Vo
kietijos ir Luksemburgo ru- 
bežiai. Francūzų partizanų 
komanda taipgi pranešė, 
kad Jungtinių Valstijų ka
riuomenė perėjo per sieną 
į Vokietiją. Naciai, per savo 
radiją teigia, kad amerikie
čių tankai pasiekė Vokieti
jos didmiestį Aacheną, sto
vintį ties vokiečių rubežiais

su rytine Belgija ir pieti
niai rytiniu Holandijos 
kampu. Jankiai Belgijoj, 
tarp kitko, užėmė Mons 
miestą-tvirtumą ir nušlavė 
hitlerininkus Charleroi ir 
kitame tvirtoviškame mies
te, Mons’e.

/Anglai - kanadiečiai su 
tarikais ir šarvuotais auto
mobiliais užėmė Belgijos 
sostamiestį Brusselį, kaip 
pranešė Associated Press. 
Naciai abelnai sumišime bė
ga atgal, o kur mėgina pa
sipriešinti, tai talkininkai 
juos sutriuškina. Vokiečiai 
bėga ne tik iš Belgijos, bet, 
turbūt, spruks ir iš Holan
dijos.

BUVĘS AMERIKOS AMBA
SADORIUS WM. BULLITT 
ADVOKATAUJA NACIAM

Sovietai Padės Suomiams
«

Nuginkluot Hitlerininkus

Dabar Raudonajai Armijai 
veiksmai Balkanuose žymiai 

Į palengvės. Kur tik ji žygiuos, 
• ten ras tūkstančius, milijonus, 

ilgai pavergtų, išnaudotų žmo
nių, stojančių jai talkon.

Dunojaus žiočių išlaisvini
mas užtikrins lengvesnį ir grei
tesnį pristatymą ginklų ir ki
tokių karinių reikmenų. Turi
me atsiminti, kad Dunojumi 
gali plaukioti nemaži laivai 
nuo Juodosios Jūros iki Aus
trijos.

Vienas mūsų skaitytojas pa
stebi mums:

—Man dar vis neaišku, koks 
yra skirtumas tarp “Bendrojo” 
Lietuvių Šalpos Fondo ir Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Komi
teto.

Trumpai galima šitaip atsa
kyti :

“Bendrasis” Fondas suorga
nizuotas į užsienius prieš karą 
pabėgusiems smetonininkams 
šelpti.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetas suorganizuotas dėl 
karo kenčiantiems Lietuvos 
žmonėms šelpti.

Jau keliolikos tūkstančių 
dolerių vertės daiktų Komite
tas pasiuntė ir tie daiktai gau
ti.

Greitoj ateityj Komitetas iš
siųs šeštą siuntinį Lietuvos 
žmonėms drabužių ir muilo.

Kiek “Bendrasis” Fondas 
sušelpė pabėgėlių, — mes ne
žinome.

“Bendrasis” Lietuvių šalpos 
Fondas nėra bendras, nes ja
me nėra atstovų nuo pusės 
Amerikos lietuvių visuomenės.

Tai tik tam tikros grupės 
politikierių sukurtas fondas — 
sukurtas ne šalpos, bet, kaip 
rodo to fondo veiksmai, politi
niais sumetimais.

Raudonosios Armijos Smūgiai 
Hitlerininkams Išlaisvino

I ■ . • *

Amerikos Lakūnus Rumunijoj
Italija. — Kada, Raudono

ji Armija išmušė Rumuni
ją iš nacių karo, tai rūmų-, 
nų valdžia paleido 1,126 A- 
merikos lakūnus iš belaisvių 
žardžių. Jie buvo nušauti 
žemyn bei parašiutais nusi
leido, kuomet hitlerininkai 
pavojingai sužalojo arba su
daužė amerikiečių lėktuvus, 
kurie bombardavo Ploesti 
žibalo laukus ir jo apdirbi
mo fabrikus Rumunijoj. Vi
so tenai nukrito bei buVo

TUOJAUTINĖ FRANCUOS 
KOMUNISTŲ PROGRAMA

Paryžius. — Viešas Fran
cijos Komunistų Partijos 
centro komiteto susirinki
mas vienbalsiai priėmė ir 
paskelbė trijų punktų pro
gramą: 4

Visiškai išlaisvint Franci- 
ją; nubaust tautos išdavi
kus, ., bendradarbiavusius su 
vokiečiais; pravest 
kratinius Francijos 
rinkimus.

Tuos pasiūlymus
Jacques Duclos, Francijos 
Komunistų Partijos sekre
torius. Tai buvo pirmas vie
šas partijos komiteto susi
rinkimas per paskutinius 
ketverius metus.

demo- 
seimo

įteikė

SUIMTAS DAR 1 NACIŲ 
GENEROLAS

Amerikos lietuviams reika
lingas vienas, platus nepoliti
nis fondas arba komitetas, at
stovaująs visą mūsų visuome
nę. Dėl tokio fondo arba ko
miteto sudarymo mes privalo
me darbuotis.

O iki jis bus įkurtas, kiek
vienas nacių nuteriotą savo te-

Franci j a, rugs. 1. —Tal
kininkai Franci jo j suėmė 
tarp kitų vokiečių ir jų ge
nerolą Eberbachą, buvusį 7- 
sios nacių armijos koman- 
dierių.

vų kraštą mylįs amerikietis 
lietuvis privalo teikti Lietuvai 
pašalpą per Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetą.

priversti nusileisti daugiau, 
kaip 3,000 Amerikos lakū
nų.

Dar nepranešta, kas atsi
tiko 1,874-riems iš tų ame
rikiečių.

Išlaisvintus lakūnus per
gabeno Italijon didieji Ame
rikos bombanešiai, nežiū
rint, jog kelyje juos nuolat 
atakavo nacių lėktuvai.

Šie Amerikos lakūnai sa
ko, jog Sovietų kariai Bu- 
chareste, Rumunijos sosti
nėje, elgiasi kaip draugai su 
tais amerikiečiais, o su ru
munais rusai elgiasi pagal 
padorumo taisykles.

Paliuosuoti amerikiečiai 
skundžiasi, jog nelaisvėj jie 
buvo labai blogai maitinami 
tik pupų sriuba ^ir juoda 
duona, o rumuniški cigare- 
tai ir tabakas “smir
dėjo kaip kokios bjau
rios piktžolės,” sako ameri
kiečiai.

Buvęs Jungtinių Valstijų 
ambasaMorius Francijai, 
William C. Bullitt parašė il
gą straipsnį amerikiniame 
Life žurnale, kur glosto fa
šistus ir gąsdina pasaulį so
vietiniu baubu.

Bullitt stengiasi sukir
šinti Ameriką ir Angliją 
prieš Sovietų Sąjungą. Jam 
nepatinka, kad šios didžio
sios talkininkų valstybės 
dabar laiko konferenciją 
Dumbarton Oaks’e, Wa
shington srityj. Amerikos, 
Sovietų ir Anglijos atstovai 
čia gamina planus, siekda
mi sucementuot jų vienybę 
taikai išlaikyti po karo.

Jo straipsnis daugiausiai 
paremtas nuomonėmis Ita
lijos fašistų, su kuriais Bul
littas bičiuliavosi Romoje. 
Kalbėdamas, kaip hitleri
ninkų gramofonas, jis klau
sia: “Ar šio karo vaisius 
bus toks, kad Maskva pa
vergs Europą vietoj paver
gimo 'iš Berlyno pusės?”

Bullittas giria londoniškę 
lenkų ponų valdžią, garbina 
fašistinius M a n n erheimo 
suomius, šlovina Jugoslavi
jos išdaviką gen. Michailo- 
vičių, kurio kariuomenę, pa- 
galiaus, atmetė net Jugos
lavijos ex-karalius Petras.

Savo rašymą Bullittas 
baigia, kurstydamas Italijos 
socialistus suardyt' vienybę 
su keliomis demokratinėmis 
partijomis, iš kurių sudary
ta dabartinė Italijos val
džia. — Tarp tų didžiųjų 
partijų yra ir italų Komu
nistų Partija.

Žymėtina, jog pernai pa
vasarį, kalbėdamas Phila- 
delphijoj, Bullittas iš anks
to apagilestavo, kad Hitle
ris bus sumuštas.

Pirmiau, kuomet vokiečių 
armija įmaršavo į Paryžių, 
Bullittas sveikino juos, pa

teisindamas nacių įsiverži
mą.

Velionis Jungtinių Valsti
jų ambasadorius Dodd savo 
užrašų dienyne parodo, 
kaip Bullittas tarnavo Hit
leriui Miuniche prieš Čecho- 
slovakiją.

Gaila, kad Amerikos vy
riausybė nesuvaldo tokius 
fašistinės Ašies agentus, 
kurie taip dirba hitlerinin
kų naudai prieš Jungtines 
Tautas.

JANKIAI PAĖMĖ 
LYON IR PIS A

Roma, rugs. 4. — Ameri
kiečiai pietinėje Franci joje 
atėmė iš narių Lyoną, 600,- 
000 gyventojų miestą, ir nu
grūdo priešus 36 mylias į 
šiaurius nuo jo.
Vakariniame Italijos fron

te jankiai užėmė Pisą, 70.- 
000 gyventojų miestą. O 
anglai rytiniame Italijos 
pajūryje prakirto vokiečių 
“gotiškąją” liniją per 20 my
lių.

SOVIETAI ACTYN 
JUGOSLAVIJOS

London, rugs. 4. — Rau
donoji Armija Rumunijos 
fronte apvalė Dunojaus 
upės krantus nuo vokiečių 
per 290 mylių; pasiekė Bul
garijos sieną per 144 my
lias ir tiek nušlavė nacius 
atgal, jog dabar Sovietų ka
riams telieka 138 mylios iki 
susisiekimo su Tito partiza
nais Jugoslavijoj.

Lietuvoj, į vakarus nuo 
Šiaulių raudonarmiečiai at
ėmė iš vokiečių dar vieną 
poziciją.

London, rugs. 4. — Suo
mijos valdžia oficialiai pas
kelbė, kad Sovietai priėmė 
suomių pasiūlymą sustab
dyt karo veiksmus iš abiejų 
pusių rugs. 4, kaip kad pra
nešė anglų žinių agentūra 
Reuters. Suomių premjeras 
Hackzell pareiškė, kad jo 
valdžia įsakė visai nacių ka
riuomenei išsikraustyt iš 
Suomijos iki rugs. 15 d., pa
gal Sovietų reikalavimą. So
vietų vyriausybė žadėjo pa
dėt suomiams nacius nugin
kluoti. Teigiama, kad vokie
čiai jau kraustosi iš šiauri
nės Suomijos.

Prašydama karo paliaubų 
iš Sovietų, Suomija pasiža-

dėjo atitraukt savo kariuo
menę iki to rubežiaus, kuris 
1940 m. buvo nustatytas 
tarp Suomijos ir Sovietų 
Sąjungos. Sovietai iš anksta 
pranešė Jungtinėms Valsti
joms ir Anglijai paliaubų 
sąlygas, kurias jie stato Su
omijai. Maskvos radijas sa
kė, jog Anglija ir Amerika 
sutiko su tomis sąlygomis.

Suomijos premjeras\Hack- 

 

zell sakė, jog suminama 

 

Vokietija nenori ir nėgali 
įvalias paremt suomius 
prieš Sovietus.

Anglai - kanadiečiai visai 
apsupo nacius Havre uosto 
kampe, Francijoj.

Amerikoj ir Anglijoj Darbuoja
si Hitlerio Agentai Suardyt 
Talkininkų Taikos Planam

Maskva. — Sovietų vy
riaus. laikr. Izviestija rašo: 
“Pilna talkininkų pergalė 
prieš Vokietiją yra užtik
rinta.” Izviestija, tačiau^ į- 
spėja, kad slapti ir vieši vo
kiečių agentai Anglijoje ir 
Jungtinėse Valstijose dar
buojasi. Jie stengiasi suar- 
dyt talkininkų planus dėlei 
tinkamo Vokietijos suval
dymo ir pastovios taikos į- 
kūrimo pasaulyje po šio ka
ro. Yra Amerikoje ir Ang
lijoje ir pro-naciškų “libera
lų,” kurie agituoja neuž- 
kart, girdi, persunkiu tai
kos sąlygų Vokietijai; tie 
vadinamieji liberalai net 
mėgina įpasakoti, būk ne iš 
vokiečių kaičios kilęs dabar
tinis karas. Izviestija sako:

“Slapti ir pusiau-slapti 
Hitlerio draugai reikalauja 
tokios Vokietijai santvar
kos, kur vokiečiai galėtų 
palaikyti net panašias or
ganizacijas, kaip hitlerinio 
jaunimo judėjimas.

KAIP NACIAI SMAUGĖ KATALIKŲ BAŽNYČIĄ VILNIUJ
BEVIELĖ TELEGRAMA 

LIAUDIES BALSUI
Maskva. — Rašo Povilai

tis:
Mes norėjome patirti, ko

kia buvo Romos katalikų 
bažnyčios padėtis Vilniuje 
(prie nacių); todėl prašėme 
specialio pasikalbėjimo su 
kunigu Aleksandru Lecho- 
vičium, kuris yra vikaras 
vienos didžiųjų parapijų 
Vilniuje ir gana populiarus 
tarp vietinių katalikų.

Jisai su pasipiktinimu 
kalbėjo apie vokiškus ban
ditus. Jie, be kitko, iš-: 
sprogdino jo namų vandens _ 
valyklą Bernardinų sode. Vienuolės buvo išvestos ir 
Tokiu būdu vokiečiai atėmė sumestos į kalėjimą. Vie-

Pasikalbėjimas su Kunigu A. Lacliovičium
geriamąjį vandenį ir iš ap
linkinių gyventojų. Eksplo
zija grūmojo sunaikint se
nąjį Bernardinų vienuoly
ną.

Mes pastatėme kunigui 
klausimą, kaip vokiečiai el
gėsi su katalikų bažnyčia 
Vilniuje. Kun. Lachovičius 
atsakė:

— Vokiečiai persekiojo 
visas bažnyčias. Naudodami 
tifo ligos siautimą kaip pa
siteisinimą, jie uždarė kai 
kurias koplyčias neribotam 
laikui. Visi vienuolynai ta
po uždaryti ir apiplėšti.

nuolynai liko paversti pa
leistuvystės lindynėmis ar
ba barakais, vokiečių karei
vinėmis. Toks likimas išti
ko klioštorius Nazareto se
serų, Benediktiečių, Apsi
lankymo Ordeno vienuolių, 
Uršuliečių, Magdaliečių, mi
si j onierių namus, ir 1.1.

Vokiečiai sugriovė Vil
niaus kunigų seminariją, o 
jos mokytojus ir klerikus 
išvarė į verstino darbo sto
vyklas.

Metropolitas arkivysku
pas Jalbžikovskis buvo su
imtas ir internuotas Mari
jampolėje, kaip 
Vokiečiai sušaudė

belaisvis. 
Vilniuje

H-----------------------------------
daugiau kaip 50 kunigų. 
Štai pavardės keleto iš su
šaudytų kunigų: Swierkow- 
ski, Macejowski, Grams, 
Dronicz, Bacewicz, Najp- 
wicz.

Mes priminėm kunigui 
Lachovičiui, kad jis sumi
nėjo tiktai klioštorius, ir 
paprašėm pasakyt, kas atsi
tiko su vienuoliais. Kuni
gas atsakė:

— Vienuoliai buvo areš
tuoti ir išvežti į baudžia
mųjų darbų vergiją. Taip 
vokiečiai pasielgė su Jėzui
tų, Atpirkimo, Karmelitų, 
Franciškonų ordenų vienuo
liais, su misijonieriais ir ki
tais.

l

Tie patys žmonės agituo
ja prieš įsteigimą (tarptau
tinės) pokarinės organizaci
jos, per kurią visos taiką 
mylinčios tautos, didžios ir 
mažos, galėtų sėkmingai už
tikrinti saugumą (nuo už
puolikų) ; o ypač jie agituo
ja prieš Anglijos - Sovietų* 
Amerikos bendradarbiavi
mą: jie veidmainiškai tvir
tina, būk šių valstybių ben
dradarbiavimas būtų pavo
jus mažosioms tautoms.”

BELGAI ARDO VOKIEČIAM 
PASITRAUKIMO KELIUS

London. — Amerikiečiam 
ir anglam besiartinant prie 
Belgijos rubežiaus, belgų 
patrijotai susprogdino Y- 
voir-Cinay geležinkelio tu
nelį ir suardė įvairius gele
žinkelių ir vieškelių tiltus. 
Tuomi jie sutramdė vokie
čių kariuomenės pervežimą 
bei nacių bėgimą laukan.

Hitlerininkai rugp. 29 (L 
sušaudė dar 202 Belgijos 
patri jotus. Slapti belgų 
laikraščiai spausdina talki
ninkų komandos nurody
mus, kaip ir ką daryt prieš 
vokiečius.

Baisūs Naciu Nuostoliai 
Rytą Fronte

Maskva. — Nuo birž. 23 
d. iki rugp. 31 d. Sovietai 
užmušė bei suėmė 1,200,486 
priešus. Vien Rumunijos 
fronte nuo rugp. 20 iki 31 d. 
suimta 97,000 nacių ir su
naikinta bei pagrobta 1956 
jų tankai, 5,676 kanuolės ir 
315 lėktuvų.

Sovietai įsiveržė į šakius, 
8 myl. nuo Prūsų.
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aiaip AmeriKieciąi ir Angiai sulaužys 
Tris Vokiečių Tvirtumų Linijas

donas “priešingi Maskvai” tuo klausimu/ 
jiems dėlto dabar nesmagu.

“Pacitavę tai Naujienos, ir pastebėję, 
kad tas praleista Britanijos cenzūros, su
riko:

“ ‘Taigi rimtai kyla klausimas: Argi 
Amerikos valdžia būtų tas mažas tautas 
pardavusi/ '

“Amerikos valdžia niekados nėra tų 
tautų pirkusi ir ji negalėjo, jas parduoti. 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonės nu
sitarė prisidėti prie Sovietų Sąjungos ir 
mūsų valdžia negali įsakyti jiems kitaip 
elgtis, nes tai ne jos reikalas.

“Šis Naujienų redakcijos įtarimas mū
sų valdžios parodo jų tikrąjį veidą.

“Kada Hitlerio armija užėmė Lietu
vą, naujieniečiai, per savo priedą Jau
nimą rėkė: Three cheers for Hitler... Ka
da naciai baigiami išvyti iš Lietuvos ir 
Amerika netik tam nesipriešina, bet dar 
padeda Sovietų kariuomenei tai daryti, 
siųsdama orlaivius ir ginklus, o net ir 
savo lakūnus, Naujienų redakcija įtaria 
mūsų valdžią pardavime Baltijos tautų.

“Ar gi reikia geresnės talkos naciams?
“Štai, pagalios, Naujienos be kaukės, 

be apsimaskavimo demokratija.
“Mes žinome, tai karti pilė bloferiui 

ir mulkintojui Naujienų redaktoriui. Jis 
tikino savo sekėjus, kad Amerika ir Bri
tanija jų norus pildys — grąžins Lietu
von nuverstą režimą, fašistinį ar pusiau 
fašistinį režimą. Dabar betgi paaiški tas 
akių dūmimas ir tas jam labai nesmagu, 
bet ar tame kas kitas kaltas? Juk nebu
vo jokio pamato taip tvirtinti ir visai 
nepateisinamai jis dūmė savo skaityto
jams akis. Už tai jis pats tik ir yra kal
tas.

“Nei Rooseveltas, nei Churchillis juk 
nėra skelbę, kad jie bandys atkeisti 

Lietuvos žmonių išreikštą valią įstoti So
vietų Sąjungon. Tai įsikalbėjo sau lietu
vių fašistai ir tarybininkai, kurie turi 
nesuvaldomus norus būti Lietuvos valdo
nais. Jeigu jie dabar nusivilia, tai 
mūsų ar britų valdžios kaltė.”

Mūsų komentarai nereikalingi.

Sveikata
AUKŠTYBIŲ LAKŪNAI 
IR LYTINĖ BEJĖGYBĖ 
Viename medicinos žur

nalo numery (The Journal 
of the American Medical 
Association) trumpai pami
nėta klausimas apie aukštų 
laki o j imu įtaką i vyro lyti
škumą: ar dažnas skrai- 
džiojimas turi kokių ryšių 
su lytine bejėgybe?

Straipsny išvadžiojama, 
jog pat savaime lakiojimas 
po aukštybes lytinių vyro 
gabumų negadina. Tačiau 
daug reiškia, kaip aukštai 
lakioji, kaip ilgai ir kaip 
dažnai lakioji ir ar vartoji 
deguonies dujas dideliam 
aukšty.
.? Jei lakūnui priseina la- 
kiot pusėtinai aukštai, auk
ščiau 8,000 ar 10,000 pėdų 
virš jūros lygmens, tai vi
suomet patartina kvėpuoti 
deguonies iš tam tyčia re
zervuaro. Aukštybėse oras 
yra labai skystas ir perma- 
žai turi deguonies. Jei kvė
puoji tokį skystą aukštybių 
orą, tai greičiau prilįsti, ir 
visam organizmui iš to ne
gerai. O chroniškas nuovar
gis, nedaro skirtumo, kokio 
jis paėjimo, neigiamai atsi
liepia ir į vyro lytinį gyve
nimą.

Jei tenka lakiot ir lakiot 
ilgai ir nuolatos, kad ir ne- 
taip jau labai aukštai, bet 
su didele nervų įtempa, be 
atatinkamų poilsio laiko
tarpių, tai išsivysto nervų 
išsėmimas, neurozas, ir 
tam tarpui lakūnui gali būt 
lytinė bejėgybė. Atsigavus, 
pasilsėjus, ir regulingiau 
sutvarkius skr aidžioj imą, 
atsigauna ir lytiniai pajėgu
mai.

Bendrai, lytiškumas yra 
pats tas organizmo žydėji
mas — ir yra lyg koks or
ganizmo bendros būklės ba
rometras.

Dr. J. J. Kaškiaučius

Žmonės diskusuoja, ar 
nacių tvirtovių linijos ryti
niame Francijos pasienyje 
ir pačios Vokietijos paru- 
bežyje sulaikys amerikie
čius ir anglus nuo prasi
veržimo gilyn į nacių žemę 
iš vakarų pusės.

Atremti talkininkus vo
kiečiai turi tris tvirtumų 
linijas. Viena tai pačios 
Francijos nuo seniau pasta
tyta Maginot linija.

Naciai, po Francijos nu
kariavimo, pravedė naują 
fortų ir kitų apsitvirtinimų 
ruožą, kurį vadina Spiel li
nija. . . .

Trečioji hitlerinė tvirto
vių linija, vadinama Vaka
rine Siena bei Siegf riedo li
nija, eina nuo jūros šiau
riuose į pietus pagal Vokie
tijos rubežįuf su Holandija, 
Franci ją,, \ Euksemburgu ir 
vėl sur..FrAncija iki Šveica
rijos.

Visi buvo girdėję pirm 
karo apie Francijos Magi
not linijos galybę. Bet šiau
rinis šios linijos galas, va
dinamas Mažąja Maginot 
linija, palei Belgijos sieną 
iki jūros, buvo palyginti 
silpnas. Francijos karinin
kai tikėjosi, kad Belgija il
gai galės atmušt ir sulaikyt 
užpuolikus; tuo tarpu fran- 
cūzai paspėsią sutelkt tiek 
savo karinių jėgų, kad už
teksią ir Mažosios Maginot 
linijos atremt vokiečius.

Bet hitlerininkai urmu 
sutriuškino Belgiją, sulaužė 
Mažąją Maginot liniją, galu 
apėjo didžiąją Maginot tvir
tovių liniją ir gabalas po 
gabalo visą ją paėmė. Vo
kiečiams padėjo, išdavikai 
tarp Francijos oficierių: 
daugelis jų buvo Hitlerio 
garbintojai. Naciam iš ank
sto buvo žinomi visi silp
niau ginkluoti ir prasčiau 
apsaugoti Maginot linijos 
tarpai.

Užėmę Maginot liniją, vo
kiečiai-ją pasitaisė ir at
kreipė kanuole&'į vakarus.

Ši linija, kaip kad ją 
francūzai pradiniai pastatė, 
turėjo eilę milžiniškų ce
mentinių - plieninių aptvir- 
tinimų, slaptų lizdų kanuo- 
lėms ir požeminių amunici
jos sandėlių.
Vokiečių Pertaisyta Magi

not Linija
Po Francijos užėmimo, 

vokiečių inžinieriai pravedė 
naujus tunelius iš požemi
nių sandėlių toliau į vaka
rus ir pristatė naujų fortų 
ir kanuolių lizdų, atkreiptų 
linkui Francijos. Naciai pri
kasė apkasų pryšakinėje tų 
kanuolių pusėje, pristatė 
cementinių gūštų kulkosvai
džiams ir plačius ruožus ap
tvėrė spygliuotų vielų tvo
romis. Žymėtina, jog šias 
vielas jie paėmė nuo savo-

nugarėn visiem tiem vokie
čių tvirtovių ruožam.

Gal talkininkai ir iš jū
ros galėtų įsiveržt Belgijon 
bei Holandijon tarp Magi
not linijos ir Vakarų Sie
nos, tarp kurių yra dau
giau kaip 150 mylių. Juk 
dar niekur iki šiol vokie
čiai nepajėgė atremt ame
rikiečių - anglų įsiveržimo 
iš jūros. ,

Kas liečia labiausiai na- 
ių išbūbnytą Vakarų Sieną, 
tai Amerikos karininkai tei
gia, kad per 6 metus vokie
čiai negalėjo gana gerai į- 
rengti tokį didelį tvirtovių 
ruožą. Jam apginti reikėtų 
perdaug nacių kariuomenės, 
kurios vokiečiam ir taip ne
užtenka. Amerikiniai ofi- 
cieriai, todėl, tvirtina, kad 
jei būtų suburta įvalias ka- 
nučlių, tankų ir lėktuvų, tai 
galima būtų bile kur pra
mušti vokiečių Vakarinę 
Sieną.

Orines Armijos
Be to, žymėtina, jog A- 

merika ir Anglija turi išti
sas oro armijas, paruoštas 
perkelti lėktuvais į priešų 
ūžnugarę. Menama, kad y- 
ra bent 250,000 anglų-ame
rikiečių, specialiai prireng
tų nuleist į vokiečių užfron
tę. O gana daug jų tenai 
nuleidus, jie galėtų apsikas
ti, suardyt nacių susisieki
mus vieškeliais ir geležin
keliais ir mėsinėti vokiečius 
iš užnugarės tuo tarpu, kai 
talkininkai šturmuotų prie
šus iš priekio.

Dar nežinia, kurias iš tų 
galimybių talkininkai pa
naudos, eidami laužyt vo
kiečių tvirtovių linijas. 
Jiems artėjant prie Vokie
tijos, naciai vis desperatiš- 
kiau ginsis. Nukentės dide
snis skaičius Amerikos ir 
Anglijos kovūnų. Tačiau 
vienas dalykas užtikrintas 
— jokios hitlerininkų tvir
tumų linijos nesulaikys tal
kininkų nuo įsiveržimo į 
Vokietijos gilumą. Kaip 
Raudonoji Armija iš rytų, 
taip amerikiečiai - anglai iš 
vakarų maršuos į patį Ber-

sios Vakarų Sienos ir pa
naudojo Maginot linijai. 
Jiem tada atrodė, kad, tur
būt, niekas negalėtų prasi- 
veržt per Maginot liniją ir 
vokiškąją, tvirtumų sieną.

Po pertaisymų ir padrūti- 
nimų, Maginot linija buvo 
gana rimta, kliūtis, pasto
janti talkininkams kelią iš 
Franci jos į Vokietiją. Pas
kui naciai pradėjo įsivaiz
duot, kad anglai -amerikie
čiai negalėsią pasiekt nei 
Maginot linijos. Jie, todėl, 
daugelį didžiųjų kanuolių 
išėmė iš- tos linijos ir susta
tė į savo fortus francūziš- 
kose Atlanto Vandenyno 
pakrantėse. Tuo būdu jie 
nusilpnino Maginot liniją.

Spiel Linija
Antras vokiečių apsitvir- 

tinimų ruožas, Spiek linija 
yra neseniai ant greitųjų 
pravesta nuo Grivet miesto 
Belgijoj, į pietus per Fran
ci ją, palei Meuse upę, pro 
Sedaną ir Verduną, įžam
biai Maginot linijos iki Co- 
mmercy miesto, stovinčio už 
kokių 140 mylių į r^tus nuo 
Paryžiaus. Suprantama, jog 
Spiel linija yra silpnesnė už 
Maginot.
Vadinama Vakarų Siena
Trečioji nacių linija, Va

karų Siena, statyta per 6 
metus ir dar tebedrūtina- 
ma, turi 30 iki 50 mylių 
pločio. Tai tvirtumų ruožas, 
kuris prasideda rytiniame 
Rheino upės šone ir baigia
si pasienyje su Franci j a. 
Pietinis Vakarų Sienos ga
las užsiriečia 80 mylių ilgio 
“kabliu” į rytus, palei šiau
rinį Šveicarijos rubežių. Ši 
nacių linija turi milžinišką 
daugį požeminių ir cemen
to - geležies fortų, aptvir- 
tintų šaudymo pozicijų, iš
kastų ir paslėptų sląstų tan
kams, didžius nuolatinius 
minų laukus ir spygliuotų 
vielų, užtvarų plotus.

Naciai, su paprastu jiems 
per dideliu pasitikėjimu sa
vimi, tvirtina, būk jų Va
karinė Siena esanti nepra
kertama. Amerikos kari
ninkai turi skirtingą nuo
monę.
Būdai, Kuriais Galima Su

triuškinti Tas Linijas
Kariniai amerikiečių spe

cialistai sako, kad tūkstan
čiai jų bombanešių, motori
nių kanuolių ir didžiųjų 
tankų gali prakirst spragą 
pačiame viduryje visų trijų 
naciškų tvirtovių linijų.

Anglai - amerikiečiai, su
kaupdami gana pabūklų • ir 
karių, gali šturmu -prasi
veržti per silpnesnį j į šiauri
nį Maginot linijos galą; 
praskint sau kelią per Bel
giją ir Holandiją, paskui 
prakirst šiaurinį Vakarų 
Sienos- galą, ir taip užeit už-

Senatoriaus Trumuno Kalba
Praeitą ketvirtadienį miestelyj, ku

riame jis gimė (Lamar, Missouri), sena
torius Harry S. Truman sakė kalbą, kuri 
buvo transliuota per radiją.

Ši sen. Trumano kalba tuo svarbi, kad 
jis ją sakė ne kaipo senatorius, bet kai
po kandid. į krašto vice-prezidentus. Ame
rikoje, mat, yra tokia tradicija, kad po 
kandidato nominavimo aukštai vietai, 
atvyksta pas jį specijalus nominuotojų 
atstovas ir jam oficialiai praneša apie jo 
nominaciją. Tuomet kandidatas, apsiim- 
damas tai vietai, pasako atitinkamą kal
bą.

Taip buvo ir su kandidatu į vice-prezi
dentus senatorium Harry S. Truman 
praeitą ketvirtadienį.

Jis sakė kalbą, duodamas toną visai 
demokratų partijos rinkimų kampanijos 
propagandai.

Sen. Truman vyriausiai lietė tarptau
tinius klausimus, susijusius su taika ir 
labai liečiančius mūsų kraštą. Jis žymė
jo, kad, jei mes išrinksime prezidentą 
Rooseveltą, galėsime būti tikri, kad ne 
tik karas bus pasekmingai užbaigtas, bet 
ir taika užtikrinta.

Jei mes išrinktume Dewey, — viskas 
virstų ant šono, panašiai, kaip buvo po 
praeito karo, kada buvo išrinktas Har- 
dingas.

Kalbėtojas lietė, žinoma, ir naminius, 
vidujinius mūsų krašto reikalus, pažy
mėdamas, jog republikonų partija prie
šinga svarbesnėm socijalėm ir ekonomi
nėm reformom, už kurias stoja demo
kratų partija, Tuo būdu, tik demokratų 
partija gali užtikrinti žmonėms gerbūvį.»

‘ Kitais žodžiais, sen. Truman ragino vi
sus ruoštis balsuoti už prezidentą Roo- 

E seveltą ir, žinomąjį patį, kaipo preziden
to Roosevelto bendradarbį.

Prezidentiniai rinkimai jau ne už kal
nų — lapkričio 7 d. Visi piliečiai privalo 
prie jų stropiai ruoštis, kad išrinkti pre
zidentą Rooseveltą.
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Naujienos Įtaria Amerikos . 
Valdžią

Mes andai citavome New Yorko Time- 
.80 korespondento Kairo mieste Mr. Sulz- 
bergerio raštą, kuriam jis pasakė, jog Pa

baltijo, kraštų likimas yra išspręstas, jos 
bus tarybinės, ir tą puikiai žino ir su tuo 
sutinka Jungt. Valstijos ir Didžioji Bri
tanija.

Tą pačią citatą paskelbė ir Naujienos, 
visaip įtardamos Amerikos valdžią ir sa
vaip dalykus aiskindamos.

Dėl Naujienų kliedėjimų Vilnis daro 
i; tam tikrų pastabų, kurias mes čia pa

duodame:
“Sovietai viešai skelbė, kad Baltijos 

r šalys pačios prisidėjo prie Sovietų Są- 
E Jungos dar pirma karo ir po karo ne

teks svarstyti kur jos turi būti, su kuo 
jos turi laikytis.

“Washingtonas ir Londonas to nei ne
bandė ginčyti. Sovietų priešai buvo įsi-

SNAKE

b’t qoi nq to cotf BiUlont to 
) 4eK»«u|th»Jop!

jfayw.WAti 
tOMSiSMMPS!

ežių' su Holandija, 
, \ Uuksemburgu ir

Maskva. — Sovietų kariai 
rugp. 30 d. visuose fron
tuose sunaikino bei iš veiki
mo išmušė 27 vokiečių tan
kus ir nušovė 8 jų lėktuvus.

Jie Tebevaro Savo
Kai kun. J. Prunskis vokiečių orlaiviu 

pasiekė Lisaboną (vykdamas .iš Berlyno 
Amerikon), jis ten, Lisabonoje, paliko 
savo vienminčių — gal Ancevičių ir Ko., 
gal kokius kitus fašizmo didvyrius. Jie 
dabar iš ten siuntinėja Prunskiui “ži
nias”, o Prunskis turi suorganizavęs sa
vo LKFSB “žinių agentūrą,” iš kurios 
jis aprūpina tam tikrus laikraščius me
džiaga.

Paskutiniuoju laiku Prunskio agentū
ra paskelbė: “bolševikai labai naikina 
Lietuvos žmones.” Esą, “patvirtinamos 
žinios, kad Svyriuose bolševikai išskerdė 
visus lietuvius.” y

Kas tą patvirtinimą Prunskiui davė? 
Neklauskite, jis jo neturi ir jam nerei
kalingas. Andai buvo “patvirtinta” 
(Prunskio sėbrų-melagių), būk bolševi
kai užmušę vyskupą Staugaitį, bet pas
kui tasai vyskupas atsirado ir gyveno!

Prunskis taipgi rašo, kad į Lietuvą bė
gą “išalkę rusai”, kurie suvalgysią “mai
stą ir jauną derlių.”

Neužilgo laukime Prunskį paskelbiant, 
kad Lietuvą užėmė kalmukai, totoriai ir 
mongolai. Jie.bus ten tūkstančius mylių 
atbėgę Lietuvos duonos valgyti.

“Naujieji okupantai iš ūkininkų atima 
maistą iki paskutinio kąsnio,” rašo 
Prunskis.

Ir šiuos kriminališkus prieš Amerikos 
talkininkę melus, šitą Hitlerio propa
gandą spausdina klerikalų Draugas, A- 
merika ir kiti laikraščiai be jokių pasta- 
bų.

Goebbelsas sau naudingesnės propa
gandos niekad nesugalvojo, kokią dabar 
skleidžia tūla lietuviška spauda Ameri
koje !

Atsiminkime, kad šitos rūšies laikraš- 
. čiai, Kai Hitlerio govėdos užpuolė Lietu

vą, džiaugėsi ir skelbė, būk Lietuvos 
žmonės pasitinką juos su gėlėmis!

Jie džiaugėsi hitlerininkų užpuolimu 
ant Lietuvos.

Jie meldėsi už kritusius hitlerininkus.
Dabar jie ir vėl bjauriai rašo prieš 

Amerikos talkininkę, Tarybų Sąjungą, 
kuri jau išlaisvino du trečdaliu Lietuvos, 
kuri taip didvyriškai pliekia mūsų bend
rąjį priešą!

Žinoma, mus tas nestebina. Mes to ti
kėjomės. Ateityje mes matysime'daugiau 
ir dar šlykštesnių Prunskio agentūros 
melų, kuriuos skaniai sumaumos tam fia
krą spauda.

Bet kaip į tai pažiūrės padoresnieji tos 
spaudos skaitytojai?

Hitlerininkų Bombos 
Bjauriai Sužalojo 
Rumunijos Sostinę

Eisenhower Pareiškė: Galima 
. Šiemet Sumušt Nacius
Vyriausias talkininkų ko- 

mandierius vakariniame 
fronte, gen. Eisenhower sa
kė: Jeigu visi mes pilnai at
liksime savo pareigas, tai 
jau 1944 m. Vokietija galės 
būt sumušta.

šalia kitų laimėjimų, ang
lai atėmė iš nacių 140 guš- 
tų, iš kurių hitlerininkai lai
dė savo automatinius bom- 
banešius - robotus į Londo
ną.

Vaizdas iš posėdžio Lenkų Tautines Tarybos. Posėdis įvyko išlaisvintąm Lenki
jos mieste Liubline; kurisVgąrsus yęa-savo istorija ir lietuvių tautąi.^Tąrybai pra
nešima padaro jos prezidentas Boleslaw Borut. Šių taryba Sovietų Sąjunga yrą 
pripažinus n laikina Lenkijos valdžia.

Bucharestas.— Po to, kai 
Rumunijos karalius Myko
las paskelbė, kad jo kraštas 
atsimeta nuo talkininkavi
mo Vokietijai ir jieško tai
kos su Jungtinėmis Tauto
mis, tai nacių bombanešiai 
per keturias dienas pagre
čiui sprogdino ir degino 
Bucharest^. Jie specialiai 
taikė bombas į karaliaus 
palocių, bet ir visą miestą 
pleškino abelnai, be jokios 
atodairos, be karinių taiki
nių pasirinkimo.

Tuo būdu naciai per ke
turias dienas padarė dau
giau nuostolių Bucharestui, 
negu Amerikos, Sovietų ir 
Anglijos lakūnai per visus 
pirmesnius savo žygius.

Visi Bucharesto Žmonės Ste
bėjo Raudonarmiečius

Maskva. — Kai Sovietų 
tankai, trokai su kariais 
juose ir kitos raudonarmie
čių jėgos maršavo atvaduo
to Bucharesto gatvėmis, tai 
visi to sostamiesčio gyven
tojai išėjo į gatves stebėti 
sčvietinių kovūnų ir įrengi
mų. i ■

Raudonoji Armija pavyz
dingoje tvarkoje permarša- 
vo per Bucharestą.



ii

o

*

’•(«• ?*JM'U?'51btfį-*

Antradienis,, Rugsėjo 5, 1944 Laisve—Liberty, Lithuanian Daily
^ *■**«»■ * .. --------------------- _ - - ---- - — .

.■■■.I.., > Hill ... ■ i UI Ii m ' ............. ■ ■■........
Trečias puslapis

■-........-........-'■-■■■ ' , i.... -- > i r.

sykiu sirgo materija, net aa 
nepaleidžia. Jis jau ištarna
vo 16 mėnesių ant salų. Ten 
be galo šilta ir labai daug
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krūmus, 
pasirodo 
ir negali 
Tolumoje 
šuo.

matome

pusva- 
įsiklau-

Iškankintuo-

PRIESAIKA
Anksti rytą, nušvitus pir

miesiems saulės spindu
liams, mes pasikeliame į žy
gį ir bandome iš kito miško 
sparno prasiveržti į gele
žinkelio ruožą.

Jau gerokai saulei paki
lus pasiekiame kelią, kurio 
vienoje pusėje yra sušaudy
tųjų kapai. Tarp retų ir 
skurdžių beržų ir krūmok
šnių stūkso žole ir gėlėmis 
apžėlę kapų kauburėliai. 

Tai komunistų ir komjau
nuolių kapai.

Tik okupavę Lietuvą vo
kiečiai mašinomis vežė čia 
areštuotus žmones. Jie rišo 
žmones prie medžių ir lai
kė savo aukas be duonos ir 
vandens ištisas dienas, mu
šė juos kiek norėjo, o ne 
vieną ištepdavo marmeliadu 
ir palikdavo baisioms kan
čioms — bitėms ir skruz- 
dėms. Kai kuriuos vokiečiai 
mušė lazdomis iki sąmonės 
netekimo. Kūdroje žmonės 
buvo laikomi visą parą iki 
kaklo vandenyje. Vėliau pa
mainą pakeisdavo kiti. Dau
gelis mirė iš karto, nepakė
lė tolimesniųjų kankinimų. 
Taip iškankintiems žmo
nėms paskutinis veiksmas, 
sušaudymas, buvo pats pa- 
keliamiausias, nes jis reiškė 
visų kančių galą. Daugelį 
žmonių, susispietusių į krū
vas, vokiečiai apmėtydavo 
granatomis.
sius vokiečiai šaudė grupė
mis ir vertė į vieną duobę.

Dabar kapus aplanko su
šaudytųjų ir užkankintųjų 
žmrmių artimieji ir giminės. 
Dažnai tai ant vieno, tai 
ant kito kapo kapo suran
di padėtą gėlių vainiką. Pro 
čia praeidamas ne kartą 
matai stovinčią per anksti 
pražilusią moterį ir mažus 
vaikus. Jie meldžiasi už sa-, 
vo tėvą. Čia ne kartą atei
na partizanų būreliai, at
lieka priesaiką, pasižada 
kovoti stipriau su vokiečiais 
okupantais.

Mes pastovime valandėlę 
prie kapų, apaugusių aukš
tomis smilgomis ir laukinė
mis gėlėmis. Visų veiduose 
spindi gilaus liūdesio ir 
skausmo išraiška. Tik Valė 
stovi nuošalyje, po beržu. 
Jos akyse blizga ašara...

Prie sušaudytųjų komu
nistų ir komjaunuolių kapų 
mes duodame priesaiką:

— Mes kovosime nesigai
lėdami nei jėgų, nei gyvy
bes. Kovosime iki paskuti
nio kraujo lašo... Ilsėkitės 
po žeme ramiai, brangūs 
vienminčiai draugai. Mes 
prisiekiame atkeršyti už jus 
vokiškiems banditams.

PRIE GELEŽINKELIO
Geležinkelio ruožas už ke

lete) kilometrų. Tai jaučia- 
' ma iš nuolatinio vokiečių 
judėjimo. Vieną kartą mes 
vos nepatekome į stipriai 
apšaudomą jų plotą. Jie va
žiuoja' keliu mašinomis ir 
šaudo iš automatų į mišką, 
tokiu būdu manydami su
naikinti jo tankmėje pasi
slėpusius partizanus. Šį 
kartą mes būtume apsigavę. 
Išgirdę vokiečių automatus, 
mes irgi griebėmės automa
tų. Petras jau buvo bešau- 
nąs, bet draugai jį instink
tyviai sulaiko. Ir pasirodo, 
gerai padarė. Jeigu mes 
nors vieną šūvį būtume pa
leidę, būtume išdavę savo 
buvimo vietą. Vokiečiai pa- 
šaudė į mišką, ir mašina nu
rūko keliu toliau.

ĮVYKIS MIŠKO SARGO 
TROBELĖJE

Miške girdėti šuns loji
mas. Mes Sustojame. Valė 
sako:

— Tai eigulio troba. Rei
kėtų užeiti į svečius ir pa
siteirauti žinių.

Ji prašosi Petrą, kad leis
tų jai užeiti pas eigulį.

Jis svyruoja, bet pagaliau 
sutinka.

Ji nueina ir mes laukiam 
pusvalandį, kitą. Ūmai miš
ke pokšteli vienas po kito 
du šūviai. Petras krūpteli ir 
ima blaškytis po 
Po kelių minučių 
Valė. Ji uždususi 
žodžio ištarti, 
kaip įspirtas loja

— Bėkime iš čia greičiau, 
— su didžiausiomis pastan
gomis ištaria Valė.

Jos rankoje mes 
pistoletą.

Pabėgėję geroką 
landį sustojame ir
some. Šunies lojimo jau ne
besigirdi. Mes atsisėdame 
pasilsėti. Valė papasakoja.

Užėjusi pas eigulį. Jis 
priėmęs ją labai gerai ir 
vaišingai. Bet bebaigiant 
pokalbį kieme pradėjęs loti 
šuo. Valė puolusi i lauką ir 

i tarpduryje susidūrusi su 
I geležinkelio žandaru. Šis, 
i pamatęs įtartiną merginą, 
■paprašęs dokumentų. Tada 
ji vietoj dokumentų ištrau
kusi pistoletą ir paleidusi į 
jį du šūvius... >

Petras pyksta klausyda
mas jos pasakojimo. Jis sa
ko:

— Gerai dar, kad taip iš
ėjo. Galėjo ir blogiau būti. 
Čia dabar žandarai šniukš
tinėja kiekvienoje vietoje. 
Kitą kartą niekur tavęs ne
beleisiu...

Valė šypsosi. Ji dar ne
suvaldė savo audringų "per
gyvenimų ir baimės. Maty
ti, kaip jos smilkiniuose 
tvinkčioja mėlynos gyslelės. 
Bet jos akys jau šypsosi ir 
tartum sako: “Aha, juokė- 
tės, kad aš baili. O dabar 
patys matote.” Bet Petras, 
tarsi gerai iškaitydamas jos 
mintis priduria:

— Taip, taip... Drąsa žai
sti negalima...

Ir pats šypsosi.
TIKSLAS PASIEKTAS
Pagaliau mes pasiekiame 

geležinkelį. Kaimelyje prie 
geležinkelio iš vieno gy
ventojo sužinome traukinių 
judėjimo tvarkaraštį.

Judėjimas geležinkeliu 
prasideda 7 vai. ryto ir bai
giasi 12 vai. naktį. Geležin
kelio pylimą mes pasiekia
me tiktai sutemus. Bet nak
tį mėnesiena, viskas matyt, 
kaip ant delno.

Dar nepasiekę pylimo

kul-
Tai

mes išgirstame dažną 
kosvaidžių šaudymą, 
vokiečių taktika. Praėjus 
tam tikram laikui vokiečiai 
apšaudo visą geležinkelio 
plotą iš tam tikrų lizdų, pa
statytų kas 800 metrų vie
nas nūo kito. Vokiečiai 
stengiasi apsaugoti geležin
kelį, bet nepaisant visų 
pastangų, partizanai 
vien prasiskverbia prie 
ležinkelio ir verčia jų 
rinius traukinius nuo 
gių.

Tikslas, kurio mes taip 
ilgai siekėme, dabar jau ko
ne pasiektas. Sunkiausia pa
siekti patį geležinkelį. Be
lieka padėti prie bėgių 
sprogstamąją medžiagą.

Tolumoje vokiškame liz
de sutrata kulkosvaidis ir 
naktį perskrodžia raudoni 
trasuojančių kulkų taške
liai. Po minutės viskas vėl 
nutyla, ir mes matome, kaip 
Petras su Andriumi sliuo
gia pylimu prie traukinio 
bėgių.

Po kelių minučių pasigir
sta ilgas duslus traukinio 
švilpukas, paskui staigus 
sprogimas ir apkurtinantis 
dundėjimas, kuris sukrečia 
visą mišką. Traukinys nu
virsta nuo bėgių...

MŪŠIS .
Jau visą pusę dienos at

kakliai kovojame su vokie
čiais. Jie sekė mūsų pėdo
mis, ir susekė mus miške. 
Mes apsupti. Vokiečių šū
viai girdėti vis arčiau.

Aš niekad nemaniau, kad 
Valė taip atkakliai moka 
kovoti. Ji ginasi, kaip tik
ras didvyris.

Vokiečiai šaudo sprogs
tančiomis kulkomis. Jos, pa- 
lietusios šakelę, sprogsta ir 
skeveldros išsibarsto į visas 
puses. Tai pavojingiausios 
kulkos. Viena kulka pataikė 
Petrui į koją ir išplėšė visą 
mėsos gabalą. Jis nebegali 
nei pasikelti, nei paeiti.

Mes ginamės nepaleisda
mi iš rankų automatų. Pra
kaitas čiurkšlėmis varva jo 
veidu. Aš atsegu apykaklę. 
Marškiniai peršlapę nuo 
prakaito. . Tvanku. Norisi 
gerti. Andrius guli nuoša
liau tarp keturių naujokų 
partizanų, kurie mažiau ap
šaudyti.

Petras šaukia Andrių ir 
jiedu ilgai tariasi. Paskum 
aš girdžiu jo žodžius.

— Tai įsakymas, o jis ne
gali būti svarstomas — ar 
jį reikia ar nereikia vykdy
ti....

Andrius praneša, kad Pe
tras liepęs mums prasiverž
ti pro silpniausią apsupimo 
grandį, o jį palikti čia. Kitu 
atveju vokiečiai po pusva
landžio būsią čia ir tada žū-

Washirigtone pasitarimas del taikos. Iš kairės į de
šinę: Lord Halifax, Cordell Hull ir Andrei A. Gromyko.

jįiuįris

vis- 
ge- 
ka- 
bė-

šią visi, o dėl vieno rizikuo
ti visų gyvybėmis negalima.

Sunku skirtis su Petru. 
Jis guli baltas kaip drobu
lė, kietai sučiauptomis lū
pomis, 
mumis nuoširdžiomis gero 
draugo akimis. Suspaudžia 
širdį ir norisi stoti prie jo, 
niekur neiti ir kovoti iki 
paskutinio kraujo lašo. Aš 
jam tą mintį pasakau. Bet 
jis pamoja ranka.

— Eikit jau... Pasivėlinsi
te... Daugelio gyvybė bran
gesnė kaip vieno...

Mes bučiuojame jo pra
kaituotą ir krauju sudrėku
sią kaktą. Valė apsiverkia. 
Ji atsilieka nuo mūsų ir ne
grįžta. Mes nubrazdame 
brūzgynais prie vokiečių ir 
keliais durtuvų smūgiais 
prasimušam pro jų apsupi
mo grandį...

NETIKĖTAS SUSITI
KIMAS

Anksti rytą, saulei pate
kėjus, mes išeiname ieškoti 
savo dalinio.

Vyrai eina vorele vienas 
paskui kitą nesikalbėdami. 
Visų nuotaika prislėgta. 
Saulė džiovina į žoles nu
kritusį lietų. Žolės leidžia į 
viršų lengvą balzganą rūką. 
Miške šilta ir giedra.

Mes lendame iš tankmės 
ir einame keliu pamiške.

Ūmai netoliese pasigirsta 
arklio prunkštimas ir ratų 
dundėjimas. Mes dėl viso 
ko sunirome atgal į tank
mę ir J praskleidę lapus, žiū
rime į kelią.

Po valandėlės kelyje pasi
rodo vieno arklio traukiami 
ratai. Priešakyj nebejaunas 
kaimietis, įsikandęs danty
se pypkę, laiko vadžias. O 
iš šieno kyši Valėš galva. 
Nejaugi tai ji, Valė? Mūsų 
širdys pradeda vienu metu 
plakti ir mes kaip patrakę 
išbrazdame iš krūmokšnių 
ir pripuolame prie ratų. Ar
klys pasibaido, o seniu? iš 
dantų iškrenta pypkė. Valė 
puola į mūsų glėbius. Pas
kum ji parodo ranka į šieną 
ratuose ir mes laukiame. 
Šienas pradeda judėti ir 
veikiai iš jo kyšteli viena, 
paskum antra ranka, o pa
galiau ir visa Petro galva, 
aplipusi šienu. Jis dar la
biau išblyškęs ir sublogęs, 
bet jo veidas linksmai šyp
sosi.

Iš karto visų nuotaika 
pasikeičia. Koks neapsako
mas džiaugsmas! Mes api- 
puolame ratus ir linkę ant 
rankų iškelti iš jų Petrą. Ir 
tik prisiminę, kad jis sužei
stas, atsisakome nuo šios 
minties, tik bučiuojame jo 
veidą. >

Valė prašo kaimietį va
žiuoti toliau. Mes einame 
paskui ratus, Valė sako:

—Kai jūs nuėjote, o aš 
likau prie Petro, man kilo 
mintis apdengti jį medžių 
šakomis, krūmokšniais, api
berti žolėmis. Aš taip ir pa
dariau, o pati atsiguliau ša
lia jo. Aš išgirdau, kaip vo
kiečiai sunkiai nuplumpsėjo 
pro mus toliau. Jie dar ilgai 
švaistėsi ir šaudė miške. 
Bet pasišvaistę, į pavakarę 
garsiai bardami vienas ki
tą išsivaikščiojo. Aš palau
kiau vidurnakčio, perrišau 
jo koją ir brėkštant, persi
metusi per petį jo ranką, 
tempte nutempiau jį mišku 
į kelią. Keliu, mūsų laimei, 
sutikau važiuojantį kaimie
tį ir pasiprašiusi įkėliau 
su jo pagalba Petrą į sie
ną....

— Kaip viskas laimingai 
pasibaigė!-— tarė Andrius.

— Dar nepasibaigė, —sa

Jis atsisveikina su

Pagaliau ir taip vadina
mas Bendrasis Amerikos 
Lietuvių šelpimo Fondas 
paskelbė savo biudžetą. O 
paskelbė todėl, kad Laisvė 
ir Vilnis jį paskelbė pir
miau. Kun. Končiui tolimes
nis tylėjimas pasidarė ne
galimas. Visuomenė jau ži
nojo.

Visas šis epizodas labai į- 
domus. Tai pavyzdis negra
žios slaptos diplomatijos. 
Klerikalai ir menševikai ne 
tik savo biudžeto ir planų 
neskelbė viešai, pakol mūsų 
spaudos nebuvo paskelbta, 
bet dar slaptai susirašinėjo 
su Russian War Relief ir 
davė didžiausius pažadėji
mus. Tą faktą irgi mes iš
kėlėme aikštėn. Tuo tarpu 
jų spauda neatlaidžiai vedė 
ir veda šlykščiausią kam
paniją prieš Russian War 
Relief. Smerkia ir keikia 
kiekvieną, kuris turi kokius 
nors ryšius su ta garbinga 
organizacija. Tūkstančius 
sykių yra pasmerkę Lietu
vai . Pagelbos Teikimo Ko
mitetą, kam jisai amerikie
čių lietuvių dovanas duoda 
Russian War Relief persių
sti lietuviams Tarybų Są
jungos gilumoje ir Lietuvo
je.

O dabar kun. Končius pa
siūloj o Lietuvos žmonių šel
pimo rėikalą panaudoti sa
vo piktai kampanijai taipgi 
prieš National War Fund 
ir Tarybų Sąjungą. Jis sa
ko/jie prašę National War 
Fund skirti pinigų šelpimui 
Tarybų Sąjungos gilumoje, 
bet tas Fund nedavęs. Ir, 
girdi:

“Jei Sovietų Rusija įsileis 
mūsų įgaliotinius ten vykti 
ir mūsų pašalpos išdalinimą 
prižiūrėti, tai tada mes ga
lėsime gautiį lėšas šiems rei
kalams.” . (Amerika, rugs.

Vadinasi, National War 
Fund pasitiki kun. Kon
čium ir jo grupe, bet nepa
sitiki Tarybų Sąjunga. 
Duos jiems vėl krūvas pini- 
gų, jeigu Tarybų Sąjunga į- 
sileis Končių ir jo agentus 
savo anti-sovietinius lizdus 
susisukti ir “pašalpos išda
linimą prižiūrėti.” Kur ir 
kada National War Fund y- 
ra pareiškęs tokį nepasiti
kėjimą Tarybų Sąjunga? 
Mes jo nesame girdėję. Tai 
veikiausia bus paties Kon
čiaus triksas įnešti nesusi
pratimą tarpe National 
War Fund ir Tarybų Sąjun
gos ir tuomi, žinoma, pa
kenkti visam karo reikalui.

Jau daugiau kaip du me
tai yra siunčiama demok
ratinių lietuvių pašalpa lie
tuviams Tarybų Sąjungoje. 
Kun. Končius ir visa kleri
kalų grupė nėra pasiuntus 
nei už vieną dolerį pašal
pos, o jau reikalauja, kad 
Tarybų Sąjunga įsileistų 
juos prižiūrėti pašalpos iš
dalinimą! Ar bereikia dide
snio veidmainiškumo ir aki
plėšiškumo? Ar bereikia di
desnio tyčioj imosi iš viso 
šalpos reikalo? Ar bereikia 
aiškesnio įrodymo, kad 
tiems žmonėms rūpi ne šel
pimas nuo karo nukentėju-

šių lietuvių, bet propaganda 
prieš Amerikos talkininkę 
— Tarybų Sąjungą?

Šiame kun. Končiaus rei
kalavime būtų pateisinimo, 
jeigu jie būtų pasiuntę ge
roką-kiekį pašalpos ir gavę 
nusiskundimų nuo lietuvių, 
kad ta pašalpa nėra išdali
nama teisingai. Tada būtų 
galima sakyti, kad dėl pa
tyrimo ir užbėgimo toms 
kalboms už akių, mes nori
me pasiųsti atstovus prižiū
rėti šalpos išdalinimą. Gi 
dabar nieko panašaus nebu
vo.

Tarybų Sąjungos gilumoj 
yra tūkstančiai lietuvių pa
bėgėlių nuo hitlerinės pa
vietrės. Končius nepasiuntė 
jiems nei vieno pundelio.

Bet štai, pasak Amerikos 
(rugs. 1), įžengus Lietuvon 
Raudonajai Armijai, Švedi
ją pasiekė “naujų pabėgė
lių.” O tie pabėgėliai, aišku, 
yra Kubiliūno šaikos žmo
nės — hitleriniai kriminali
stai, Lietuvos žmonių kan
kintojai. Tokie hitleriniai 
niekšai bėga dabar iš Fran
ci jos, kai ją laisvina Ame
rikos ir Anglijos armijos. 
Tokie niekšai bėga iš Lietu
vos, kai ją laisvina Raudo
noji Armija. • Betgi kun. 
Končius sako, kad Bendras 
Fondas jau pasiuntė tų pa
bėgėlių šelpimui Švedijon 
du tūkstančiu dolerių!! Tai 
matote, kam tas fondas į- 
steigtas ir kuomi jis rūpina
si.

Dar vienas labai svarbus 
dalykas iškilo aikštėn, kuris 
nebuvo žinomas prieš kelias 
dienas. Dabar paaiški, kad 
net ir tie $12,500, kurie 
Bendrojo Fondo biudžete 
skiriami “vaistams į Lietu
vą”, visai neteks Lietuvai. 
Končius skyrė tą sumą 
“vaistams į Lietuvą” su tuo 
supratimu, kad Lietuva bus 
nacių vergijoj. Jis žadėjo 
tuos “vaistus” pasiųsti per 
Tarptautinį Raudon. Kry
žių. Dabar, girdi, kai Lietu
va išlaisvinta, Raudonasis 
Kryžius nustoja veikęs, o 
Končius Lietuvos žmonėms 
ir jųjų-vyriausybe nepasiti
ki! Tai aišku, ir tie $12,500 
turės eiti Švedijon kubiliu- 
niniams pabėgėliams šelpti!

Rokiškietis.

Ir aš šiemet galėsiu bal
suoti. Dar neužsiregistra
vau, bet užsiregistruosiu.

Draugiškai,
Alena Kilienė.

Rumford, Me.

L.P.T. Komiteto iždininkei 
F. Pakalniškienei:

Čionai prisiunčiu likusią 
dalį surinktų aukų, būtent, 
$54.75. Pirmiau buvo pri- • 
siųsta $45, kas sudaro $99.- 
75. Mūsų miesto kvota buvo , 
$75. Tokiu būdu mes savo 
kvotą išpildėme su dideliu 
kaupu. Beje, dar reikia prie 
mūsų miesto priskaityti ir 
$15, kuriuos prisiuntė drg. 
Tamošiūnienė. Tai susida
rys net $114.75. Tai puiki 
suma.

Draugiškai,
J. Yesadavičius 

New Kensington, Pa.

Gerbiamasis:
Apturėjau jūsų atvirutę, 

ir tuojau atsakau. Turime, 
supakavę 6 baksus gerų 
drapanų ir 3 baksus čevery-, 
kų, apie 100 porų, viso 550. 
svarų. Yra paduota dėl išve
žimo jau pereitą savaitę. 
Laukiam ir nesulaukiam, 
kada išveš. Einu kasdien 
raginti, kad išvežtų.

Viso gero,
D. P. Lekavičius, 

Pittsburgh, Pa.

Drg. A. Bimba,
L.P.T. Komit. pirmininkas.

Mačiau laikraštyje, kad 
rengiatės prie išsiuntimo 
Šeštojo Siuntinio dovanų* 
Lietuvos žmonėms. Tai pra
nešu, kad ir mes iš Newar- 
ko atvešime drapanų ir sa
vo kvotą pinigais apie $300, 
o gal ir daugiau. *■ 
, Draugiškai,

Ch. Anuškis,
Komisijos narys. 

Newark, N. J .

Iš Laiškų

Gerb. Drauge:
Siunčiu jums čekį $330. O 

pirmiau turėjome $90. Tai 
viso sukėlėme $420. Tuo 
būdu mes savo apylinkėje 
kvotą sudubeltavome^? Tu
rėjome gražų pikniką ir su- 
rinkęme daug aukų. Au
kotojų vardus patalpinsime 
Laisvėje.

Draugiškai,
S. Kuzmickas.

Shenandoah, Pa.
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ko Valė, protingai žiūrėda
ma į jo akis.

“NAMIE”
Bet mums viskas pasibai

gia laimingai.
Padėkoję kaimiečiui, kad 

pavežėjo Petrą gerą galą, 
mes padirbome iš medžio 
šakų naščius ir, padėję į 
juos sužeistą Petrą, nešame 
per mišką.

Trečią dieną mes pasie
kiame savo dalinį. Dalinyje 
jau žino apie mūsų žygį. 
Mes “namie.”

A. Bimba.
Brangus Broli:
Mums skirtą kvotą $100 

del Lietuvos žmonių sukė- 
lėrne su kaupu ir jau pa
siunčiau Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komitetui. Prisiėjo 
nemažai padirbėti, bet džiu
gu, kad tikslą pasiekėme.

Tik tiek nesmagu, kad aš 
ir vėl su savo sveikata ne- 
besusirokuoju. Jau kelinta 
diena guliu lovoje. Kaip il
gai prisieis būti lovoje, ne
žinau, nes vėl ta pati per
nykštė liga “si j atikas” pasi
kartojo. Tik atrodo, kad ne 
taip aštrioje formoje, kai 
pereitą sykį, tačiau vargiai 
prie stalo prieinu pavalgy
ti.

J. Bimba.
Paterson, N. J.

Drauge:
Šiame laiške pasiunčiu 

penkius dolerius dėl Lietu
vos t žmonių paramos.

Pirmiau pasiunčiau $145, 
tai viso iš Rumfordo bus 
$150. Kvota gi buvo tik $75.

Šiuos penkius dolerius au
kojo sekami: S. Shedo'sy $3, 
J. Romanas $1 ir P. Plus- 
kis $1.

Aš dirbu fabrike, tai ma
žai laiko lieka veikimui.

Mano sūnus Balis jau dujficierių.

Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komitetas
Gerb. Draugai-es!

Mes skubinam siųsti šitą 
čekį ant $674.00, suaukautą 
ant Bendro Draugijų susi
rinkimo.

Noras gerų Los Angeles 
lietuvių, kad papirktumete 
kas yra reikalinga dėl nu
vargusių, nuskriaustų lie
tuvių, mūsų senai tėvynei 
Lietuvai... Ir pasiųstumėte 
šeštame Siuntinyje su čio- 
naitinių draugų ir draugių 
meile ir linkėjimais... Bis- 
kutuką vėliau pasiųsime ki
tą čekį, nes yra geros šir
dies lietuvių prižadėję, bet 
negalėta dar išrinkti...

Už draugijų Bendrą Ko
mitetą :

Ignas Levanas, iždinink. 
Petras Repecka, raštin. 
P. S. Laikraščiuose Vil

nyje ir Laisvėje tilps auko
tojų vardai. I. L.

MIŠKE SUIMTA ŠIMTAI 
NACIŲ

Sovietų kariumenė į pie
tus - vakarus nuo Konstan
tos uosto, Rumunijoj, sunai
kino kelias paskiras nacių 
grupes ir viename miške su
ėmė 620 besislapstančių vo
kiečių kareivių ir 200 jų o-
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PIRKITE KARO BONUS!
Vardas &

Antrašas

Miestas

$
MMMi
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85c
60c

Už Vilnių, Kauną, už Šiaulius, 
Už mūs sudegintas sodybas! 
Atmins jie šimtmečius kelius 
Koks prakeikimas ties juo kilo!

Liūdėsio valandoj kreip
kitės pHė manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi-1 
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šertnininS. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

.s*

85c 
85c 
60c
85c
60c 
85c 
60c

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

) ’■ M

k am
ir ki- 
daug

75c

20c

30c

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI 
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

: mus,
. Ma-

426 SO. 5th STREET >*< BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewos St. eleveiterlo stoties. Tol. EVergreen 4-9508

110 East 16lh St, N. Y
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

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.

1113 Ml. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

TELEPHONE 
STAGG 2-5048
i~»i ri-Titfrirthi r ii...»

* *

KADA BUSITE 
NEW YORKE

LAISVĘ 
Galite Gauti

ANT TIMES SQUARE 
Ant Kampo 42nd St. 

ir 7th Avenue.
Prieš Grand Bar & Grill.

I (Is 1st. 28 m.)

Arti Union Square

Už mūsų vargą ir skriaudas, 
Už savo niekšišką žiaurumą—
Ir mūsų atpildą jis ras 
To Žalgirio ugny ir dūmuos.

ji
. -

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

NOTARY
PURLIO

.......t........... .

Naujas Pirmininkas,

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
•— Vidutinis Atlyginimas —■

(BIELIAUSKAS)Į LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. + BROOKLYN, N. Y

Pirmyn Į Vakarus!
Rašo JUSTAS PALECKIS

Philadelphia, Pa.
Vėl Galima Gauti

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

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

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

'v-.

(Tąsa)
Naktį pionierių padalinio viršila Bu

rokas gavo uždavinį — padaryti praėji
mus minų laukuose, kad galėtų prava
žiuoti tankai. Darbas buvo atliktas ne
žiūrint stiprios priešo kulkosvaidžių ug
nies. Tankai ruošėsi atakai, bet po prie
šo ugnim tankų vadovai lengvai galėjo 
nukrypti nuo išminuotos žemės ruožo, 
raudonarmietis Kamenskis ir efreito
rius Sokolovas savanoriais išėjo tankų 
palydėti. Laikydamiesi už tankų jie nu-
rodihėjo kelią. Tankai Užėjo priešams į 
užnugarį, bet dėl stiprios artilerijos ug
nies negalėjo grįžti į išeities ribą pir
mykščiu keliu, o visur buvo užminuota. 
Vėl į pagelbą atėjo pionieriai; dabar už
davinį atlikti pasiėmė pionierius Kazys 
iRImdžius. Jis padarė tankams naują ke
lią. Baskui jis prišliaužė prie pat vokie
čių apkasų, įdėjo degamųjų medžiagų į 
šalmą. Vokiečiai nustebę pamatė prie 
pat savo apkasų pakilus ugnies stulpą. 
Tai buvo ženklas, kad kelias išvalytas 
nuo prieštankinių minų. Uždavinys bu
vo atliktas. Reikėjo grįžti, bet tai buvo 
ne lengva. Ugnies stulpas ir vokiečių ra- 
kietoš apšvietė barą, kuriame buvo Rim- 
džius. Vokiečiai pradėjo jį apšaudyti. 
Bėgti nebuvo galima, nes lengva ant mi
nos užbėgti. Rimdžius pamažu slinko 
niekieno žeme, draskydamas sukruvin
tomis rankomis vielų užtvaras, ir grįžo 
į savo dalinį.

Vokiečiai susprogdino tiltą per Okos 
upę. Tai trukdė mūsiškių puolimą. Pio
nieriai gavo uždavinį 'tiesti tiltą. Vokie
čių artilerija be pertraukos apšaudė per
sikėlimą, nebuvo medžiagos, nebuvo tran
sporto. Rankomis pionieriai gabeno me
džiagą iš kaimyninių kaimų. Be miego 
ir valgio 60 vai. dirbo jie priešo apšaudo
mi. Tiltas buvo pastatytas laiku, kariuo
menė nuėjo pirmyn į vakarus. Kromų 
miestą ir eilę kitų gyvenamųjų vietovių 
užėmė Raudonoji Armija.

Iš ryto padalinys turėjo pulti. Vokie
čiai užminavo viską — kelius, takus, ru
gius, bulves. Reikėjo padaryti saugų ke
lią tarp minų. Tas darbas buvo pavestas 

•- dviems pionieriams — efreitoriui' Svi- 
derskiui ir raudonarmiečiui Palubeckiui. 
Tamsoj per pusketvirtos valandos jie iš
ėmė 147 prieštankines ir 114 priešpėsti- 
ninkų minas. Kelias buvo atidarytas. 
Padalinys perėjo pavojingą vietą be nuo
stolių.

• •

■ M

9k t ,Leitenanto Navicko vadovaujama žval
gų grupė gavo uždavinį išaiškinti padėtį 
viename kaime. Pasirodė, ka<Į kaimas 
buyo tuščias. Nebuvo nei vokiečių nei gy-. 
vefitojų. Iš tolo ’ buvo girdėti motorų 
triukšmas. Tai bėgo vokiečiai. Žvalgai 
nuėjo toliau. Prisiartinę prie gretimo 
kaimo jie išgirdo klyksmus. Klykė mo
terys, verkė vaikai, buvo girdėti šiurkš
tūs rėkavimai vokiečių kalba. Tai vokie
čiai varė į vakarus vietos gyventojų 
koloną. Žvalgai jiems sutraukdė. Jie su
naikino 6 vokiškus palydovus, du paėmė 
į nelaisvę, kiti išbėgiojo. Apie 350 tary
binių piliečių išvadavo lietuviai nuo gė
dingos Vergijos, Karštai dėkojo vietos 
gyventojai savo išvaduotojams. Išgirdęs, 
kad žvalgai savo tarpe kalba ne rusiškai, 
vienas senukas paklausė, kas jie tokie.

—Mes lietuviai — atsakė žvalgai.
— Ačiū jums lietuviai, — tarė senu

kas, ir žemai nusilenkė. O vokiečiai mus 
lietuviais gąsdino, pridėjo jis.

Pasirodo smarkūs Lietuviškosios divi-. 
os smūgiai įvarė vokiečiams nemažai 
hnės ir jie stengėsi gyventojus užsiun

dyti prieš lietuvius, bet jiems tai nepasi-

Daug tokių pavergtųjų žmonių kolonų 
išvadavo lietuvių kariai. Rūstūs karei
viai negalėjo be ašarų žiūrėti į išvaduo
tųjų žmonių jaudinantį džiaugsmą.

— Karas užkietino mano širdį, — 
kalbėjo efreitorius Butkus, — bet kai 
senyva moteris su ašaromis akyse apka
bino mane, aš apsiverkiau.

Išvaduotose vietose, kur vokiečiai-ne
suspėjo išvaryti žmonių, tapybiniai ka- 

.riai buvo sutinkami su duona ir druska. 
Viename kaime, kur vos tik baigėsi kau
tynės ir ruko degėsiai, stovėjo stalas^ ap
dengtas balta staldengte. Ant stalo - rū
pestingai išsaugoti Stalino ir Puškino 
portretai, o greta lėkštė su duona ir dru
ska. Senyva moteris priėjo prie raudon
armiečio Kristaponio. Rankose ji laikė 
duonos kepalą ir druską. Atidavusi rau
donarmiečiui - duoną. ir druską, ji tarė:

-r- Ilga naktis, kuri siautė aplink 
praėjo. Jumą atvykus išaušo rytas, 
no brangieji, atkeršykit prakeiktiems vo
kiečiams už jų nusikaltimus.

Jaunimas, kurs slapstėsi nuo išvežimo 
į Vokietiją, išėjo į gatves ir prašėsi kari
ninkų, kad juos priimtų į Raudonosios 
Armijos eiles, kad ten jie galėtų atker
šyti hitlerininkams už ilgus vergijos ir 
pažeminimo mėnesius. Partizanai, kurie 
triuškino vokiečius iš užnugario, išėjo į 
laisvą, džiugią “didžiąją žemę.”

Tos jaudinančios scenos išvaduotose 
vietovėse daug kalbėjo lietuviškai šir
džiai. Mintis skrido toliau į vakarus, į 
gimtąją Lietuvą, kur daugeliui liko tė
vai, žmonos, vaikai, broliai, seserys. 
Mintis, pralenkdama laiką, matė džiugią 
gimtojo krašto išvadavimo dieną.

Bet daug ir liūdnų minčių kėlę/lšva- 
duotoji žemė. Visur griuvėsiai, riaikini- 
mo, barbariškumo ir nusikaltimų pėdsa
kai. Retai kur kaime galėjo atrasti svei
kus namus. Viskas sudeginta. Vaisių so
dnai išnaikinti, guli supjautos obelys, 
kriaušių, vyšnių medžiai, šuliniai užvers
ti žeme, mėšlu, gelžgaliais. Pakelėmis 
guli nušauti galvijai — arkliai, karvės, 
avys, kurių vokiečiai nespėjo nusivaryti. 
Čia pat išmėtyti sulaužyti baldai, išardy
ti pagalviai, sumušti indai...

Visur girdėjo lietuvių kariai pasakoji
mų apie smurtą, kurį kentė tarybiniai 
žmonės.

Agafja Semenovna Krutova parodė 
raudonarmiečiams miškelį, kur vokiški 
budeliai nuvedė 19 motinų su vaikais ir 
motinų akivaizdoj granatomis žudė vai
kus. Ji pati papasakojo, kai vokiečiai 
cerkvės aikštėj pakorė mokytoją ir maši- 
nų-traktorių stoties direktorių. G.’ Kop- 
čevas pasakojo, kad geležinkelio stoty 
stovėjo kartuvės, kur kasdien kardavo 
po 2-3 žmones. E. Karpova pasakojo apie 
tai, kaip vokiečiai jos akivaizdoj sušau
dė jos vyrą invalidą. Vienintelis jo nusi
kaltimas buvo tas, kad jis nenorėjo ati
duoti vokiečiams paskutinės karvės. Su
šaudę vyrą vokiečiai karvę atėmė ir pa
pjovė visas vištas. K. Lopuchova parodė 
raudonarmiečiams ženkliuką su nume
riu “316,” kurį ji prie vokiečių turėjo 
nešioti pakabintą ant kaklo.

— Mūsų žmonėmis nelaikė, elgėsi kaip 
su galvijais, o geras šeimininkas ir su 
galvijais geriau elgiasi kaip vokiečiai su 
mumis — kalbėjo ji ašarodama.

Kareiviai matė mažus vaikus, tapu
sius nešlaičiais. Jų tėvą išvežė į Vokie
tiją, motiną uždarė į kalėjimą, o 16 me
tų seserį nuvarė į viešuosius namus.

Kaimuose mūsų kariai dažnai pagau
davo vokiečius degintojus, kurie sistema- 
tiškai padeginėjo kiekvienus namus.
. Nikolskoje kaime lietuvių raudonar
miečiai atrado nežinomą raudonarmietį, 
vokiečių nukankintą. Vokiški bestijos 
nurengė jį, badė ir pjaustė peiliais, su
laužė krūtinę, išsukinėjo rankas, pralau
žė galvos kaušą.

Lietuviai matė nukankinto Lietuviško
sios divizijos seržanto Chodžerio lavoną. 
Vokiški budeliai jį baisiai kankino. Jie 
nudraškė jam odą nuo krūtinės, nuo pe
čių, degino jį kol baisiausiose kančiose 
jis mirė.

Tie griuvėsiai, tie nukankinti žmonės 
ir našlaičiai vaikai vėl priminė apie lie
tuvių tautos kančias, ir karščiau įsidegė 
neapykantos liepsna. Lietuviškosios divi
zijos kariai prisiekė su dar didesniu įnir
šimu mušti vokiškuosius grobikus. Jie 
dar giliau pajautė įsakymą, pareikštą 
poeto Liudo Giros žodžiais:

Jam atsilyginta bus ten, 
Už visa, ką iš jo tik ken tern — 
Geriau nei biblijos rašte: 
Visas žiaunas už vieną dantį!

* * *

Šlovingų kautynių laukuose Lietuviš
kosios divizijos dalys gavo savo kovos 
vėliavas. Vėliavų įteikimas įvyko trum
pose pertraukose tarp kovų.

■hV (Bus.daugiau) , 
•V; . V

Basil O’Connor, Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus 
naujai paskirtas pirminin
kas, gyrė prisidėjimą ame
rikiečių svetimos kilmės 
prie Raudonojo Kryžiaus, 
pareikšdamas nuoširdų dė
kingumą dėl paramos ir 
prašė, kad ir ant toliaus jie 
remtų visą veikimą.

“Su pilniausiu patenkini
mu mačiau raportus, ką a- 
merikiečiai svetimos kilmės 
daro Raudonajam Kryžiui 
ir viso pasaulio žmonėms,” 
pirmininkas O’Connor pa
reiškė. “Jų kontribucijos 
žmonijai, jų vientikslis pa
sišventimas palengvint ken
tėjimus kitų ir energija tik
rai puikūs;

“Tie mūsų piliečiai, kurie 
gimė užsienyje, bet savano
riai pasisavino Su v. Valsti
jas kaipo savo tėviškę, ge
riau supranta tarptautišku- 
mą Raudonojo Kryžiaus, 
negu tie, kurie čia gimė. 
Mūsų piliečiai lietuvių, lat

vių ir estų ir kitų kilmių, 
hiate, kaip Raudon. Kry
žius veikia jų šalyse. Jie ži
no, ką Raudonasis Kryžius 
reiškia ir jie prisiruošę kuo 
pilniausiai kooperuot šiame 
puikiame darbe. Amerikos 
Raudonasis Kryžius pilnai 
supranta ir įvertina pagel- 
bą šių vyrų ir moterų ir jų 
vaikų, kaipo asmenų ir gru
pių. Ir šis jų prisidėjimas 
prisideda prie Raudonojo 
Kryžiaus nuveikimų. Ir (tik 
prašau, kad šios pastangos 
nenustotų.” «

Pirmininkas O’Connor gi
mė Taunton, Mass., sausio 
8 d. 1892 metuose ir nuo 
1915 m. buvo advokatas 
New Yorko mieste. Nuo 
1925 iki 1933 buvo preziden
to Roosevelto partneris fir
moje Roosevelt and O’Con
nor. Jis prezidentas ir glo
bėjas National Foundation 
for Infantile Paralysis, Inc. 
ir iždininkas, globėjas ir 
pirmininkas egzekutyvio 
komiteto Georgia Warm 
Springs Foundation.

American Red Cross.

TIES VARŠAVA SOVIETAI 
UŽĖMĖ 9 VIETOVĖS

Maskva. — Sovietų ka
riuomenė šturmavo ir atė
mė iš vokiečių Radzymin 
miestą, geležinkelio stotį ir 
vieškelių mazgą, 11 mylių 
į šiaurių rytus nuo Pragos, 
Varšavos rytinės dalies, ir 
užėmė 8 kitas gyvenamąsias 
vietas už 9 iki 10 mylių nuo 
Pragos.

Vien kautynėse dėlei ap- 
tvirtinto Radzymin miesto 
raudonarmiečiai užmušė 
800 nacių kareivių ir ofi- 
cierių ir pagrobė šiuos svei
kus pabūklus: 2 tankus, 14 
kanuolių, 12 minosvaidžių, 
daug amunicijos ir suėmė 
kiekį priešų.
&

Amerikos ir jos talkininkų artėjančios pergalės 
džiaugsmo proga ir Lietuvos išlaisvinimo proga 
užrašykite dienraštį Laisvę kaipo dovaną savo pa
žystamiems ar giminėms, kurie dar nėra jos už
sisakę.

Laisvės kaina metams $6.50. Pusei metų $3.50.
Brooklyne, kur reikia lipdyti štampas Laisvės 

kaina $7 ir $3.75 pusei metų.
Išpildykite žemiau tuščias vietas, iškirpkite ir 

kartu su mokesčiu už naują prenumeratą prisiųs- 
kite Laisvei šią formą.

Čia randate $______ už Laisvės prenumeratą
naujam skaitytojui ir prašau siuntinėti dienraštį 
po šiuo vardu ir antrašu:

SANDfiLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Nojaus Arka. Ar teisybė, kad 

buvo visuotinas tvanas ir vis
ką prigirdė ? 25č

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
ri uoto j a 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 ....................... ~.........A

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

Pekla, kam ji ir kur yra? SU 
paveikslais kankinitno įrankių 30c 

Raktas 1 Gyvenimu, knygelė ati
dengia visokius nuo mūs už
slėptus sekretus; kaip galima 
surasti sau tinkamą porą ir 
gyventi turtingai .. *...........

Paparčio žiedas, Pasakojimai 
apie senoVės burtus ............

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

Biblija, išaiškina visą biblijos 
pagrindą, su 379 paveikslais 2.25 

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

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

gai nesiženija ..........................- 30c
Marių Duktė, graži apysaka .... 25c 
Kaip Duktė Gyveno Pflstynėje 25c 
Erodas, Boba Ir Velniškas Tiltas 35c 
Girtuoklių G ad rinkos, lihkstoos 

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

ŽOLIŲ ARBATOS
Pakeliuose su nurodymais, kaip 

vartoti ir nuo kokių ligų. 
Nuo nervų suįrimo ....................

Nuo dusulio (asthmos) ..............
Vyriškumo pataisymui ............-
Nuo užsisenėjusio kataro bei 

hayfever ................................ ..
Nuo cukraligės (diabetes) .......
Nuo vandenligės bei širdies ligos 
Pailių arbata arba mostis ____
Trejankos; stambios šaknys ......
Nuo sutukimo, kaip eiti kūdyn 
Sureguliavimui kietų vidurių .... 
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 
884 Dean . St., Spencerport, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS

► , *W . r- - . I « WT ■>! —■I.W ■■ IB . ■ ■ II .».■■ Bill I II * — / -
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Mes taipgi aprūpinanti aliejum tuos, kurie savo namuo
se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

J

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)
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LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS



(X)

(208)

hereby given that License No.

No.

hereby given that License No.

0

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

(209)

OPERATORIAI

NUSTATYMUI VYRAI
PUNCH PRESAMS

CO
the

(210)

Pirmadienį & Antradienį.

Law 
Brooklyn, 

the

.. . ,

Lithuanian Daily
—.............

Antradienis, Rugsėjo K, 1944

PAPRASTI DARBININKAI

(213)

REIKIA VYRŲ GEROS ALGOS/

CURTISS WRIGHT CORP.
Propeller Division

(209) Caldwell & Clifton,

vyraiPatyrę ir be patyrimo (212)6504 — 11th

Deptreikalingi Steel Blade
mūsų Caldwell fabrike.

(208)

Milling Mašinos OperatoriaiKulkų Tekintojai
Šonų LydytojaiRupumų Tekintojai
Heald TekintojaiAtomic Hydrogen Lydytojai
Gisholt Lathe OperatoriaiMisingiu Aptraukėjai
Užramtytojai ir TrimeriaiEngine Lathe Operatoriai

Prisilaikoma WMC Taisyklių

(208) Kreipkitės kasdien 8:15 A. M. iki 5 P. M. Emp. Dept.

143 Getty Ave., Clifton, N. J ORLAIVIAM
MOKINESTiktai šis ofisas adaras pasitarimams Labor Day,

GERA ALGAar Kreipkitės
LAIKE MOKINIMOSIKasdien 9 A. M. iki 5. P. M. į

NOTICE is United States Employment Service

29 Howe Ave., Passaic, N. J

43-02 38th St
(210) Long Island City.

(208)
(214)

REIKALINGINo.

(208)

JOHN J. NESBITT, INC
(212)

MOTERYS PRIE BUFETO MOTERYS
SANDELIO RAŠTININKAI (208)

VIRĖJAI IR PAGELB1NINKAI Jei jūs turite bent kokį supratimą
apie elektrą, kreipkitės tuojau, kad
išvengti suvėlavimą greit reikalin
gų laivų

NEW YORK (212)

MERGINOS

SHIPBUILDING
MO DARBUS.(X)Piety Franci jo j e

CORP VIRĖJOS

CAMDEN, N. J
No.

the on tn e
(213)

N. Y.187 Sutter tasi

M

—------- ,,,, .. ,Į>W

Reikalingas {rodymas 
jūsų gimimo vietos.

ERNEST 
Ave.,

STEFAN 
Ave.,

Control Caw at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

I44W at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

VYRAI 
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

PAKUOTOJAI
Išsiuntimų department©. Lengvai darbai. 

Gera proga; pastovus.
101 WOOSTER ST., 6-TOS LUBOS, 

WALKER 5-9170.

YOSHPE 
Brooklyn, N,

COLLETTI 
Brooklyn, N. Y.

PAKUOTOJAI
Išsiuntimų departmente. Lengvai darbai. 

Gera proga; pastovus,
145 6TH AVĖ., 3-ČIOS LUBOS, 

WALKER 5-9170.

MERGINOS ABELNAM DARBUI 
Lengvai fabriko darbas. 822, pridedant 

viršlaikiui; nuolat.
145 6TH AVĖ., 3-ČIOS LUBOS, 

WALKER 5-9170.

MUZYKA
Brooklyn, N. Y.

KAPLAN
Brooklyn, N. Y.

Kings, to be consumed
JOSEPH GOLDSTEIN
Ave., Brooklyn,

to soil beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Ląw at 
26 A Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the

MORRIS 
Avė.,

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off

JACOB SOFER
Ave., Brooklyn, N.

MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 
SU NAMŲ AR RESTAŲRĄNTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS QBRŪ AMATO

TURI MOKYTI. SKAITYTI IR 
tąsyti angliškai

IRT—BMT, 6TH AVE. & 8TH AVE. 
SUBVĖS IKI QUEENS PLAZA STOTIES.

PRIE BRIDGE PLAZA. IMKITE 
VAN ĄLST AVE. BUŠĄ IKI 35TH AVE.

I

.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
OB 1863 has been issued to the undersigned 
to- sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6384 — llth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK SALVATORE & 
JOHN MASTŠLLONE 

(Masteilone Bros.)
6224 — llth Ave.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7399 has been issued to the, undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6204 — llth Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE HADJISAVAS & 
HARRY KAKOYTANNIS 

Mjestic Olivo Oil Co.
6204 — llth Ave., • Brooklyn, N. Y.
NOTICE •” hereby given that License No. 
GB 2533 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
125 Dltmas Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS RAPPAPORT
125 Ditmas Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2403 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
6504 — llth Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is
EB 2075 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1334 Broadway, Borough of 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

SEIGFRIEI) POLKOWSKI & 
ADOLF POLKOWSKI 

Wympys Hamburger System
1334 Broadway, Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License __
GB 1254 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
433 St. John Place. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX HERMAN
433 St. John Pl., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5126 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
145 Hudson Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. u

ANGELO CASTAGNA
145 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 5129 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
74 Meserole Avenue, 
County of Kings, to 
premises.
74 Meserole
NOTICE is _ _
GB 8869 has been issued to tha undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
168 Howard Avenue.
County of Kings, to 
premises.

168 Howard

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the 

Ml WINGES
Brooklyn, N. Y.

_______ __ hereby given that License No. 
GB 10054 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
872 Hancock Street, „ Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOL KRELDENSTEIN
872 Hancock St.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1749 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under ‘Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
491 Bainbridge Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARIE BLUNCK
491 Bainbridge St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2603 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
945 Jefferson Avenue„ Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EIBE STRUHS
945 Jefferson Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7328 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
727 Schenck Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH CARBONE
727 Schenck Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2378 has been issued to the .undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control^ Law at 
889 Gates 
County of 
premises.
889 Gates

NOTICE Is hereby given that License 
GB 9180 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control (aw at 

*190 Cypress Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NICK CATANIA
190 Cypress Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7340 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
418 Stanhope Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB SCHERER
418 Stanhope St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4979 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section^ 107 of 
the Alcoholic Beverage ~ 
127 Patchen Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

CHARLES 
127 Patchen Ave.,
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2585 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed oft the
HERZOG

Brooklyn, N. Y.

the Alcoholic _____
681 Nostrand Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NATHAN 
581 Nostrand Ave..
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7357 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
ths Alcoholic Beverage Control Law at 
1786 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premisas.

WILLIAM HASSELBRACK 
1786 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
sued to the undersigned 

under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
966 Halsey Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. ___

HARRY E. WITTMER 
(Ideal Lunch Bar)

966 Halsey St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby glvąn that License No. 
EB 1638 has been issued to the undersigned

the Alcoholic Beverage Control Ląw 
26A Sutter Avenue, Borough of Bro_* 
County of Kings, to bo consumed on 
premises.

DAVID ĄLPERT 
26A Sutter Ave., Brooklyn, N.

NOTICE Is hereby given that License ___
ER 1636 has. been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
860. Clarkson Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.
A LOUIS
850 Oiarkson Ave.,

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ir Naktim 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

SCHRAFFTS
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.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

KALNIERIŲ 
IR 

KAMPUKU APSIUVIMAS 
PAMUŠŲ BEISTYTO JAI 

Prie Oficieriams Uniformų

SIUVĖJAI
Mokanti Visa Darbą

OPERATORIAI
PRIE VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ 

Mūsų Darbininkai Uždirba 

$50 IKI $100 
IR DAUGIAU!

NUOLATINIS DARBAS 
APSKRITŲ METŲ

Matykite Mr. Goldberg
GENERAL COAT CO.,
474 Johnson Ave., B’klyn.

14th St. Canarsie Line 
Iki Morgan Avenue Stoties.

(212)

STALŲ PATARNAUTOJOS 
MERGINOS PRIE BUFETO

INDŲ MAZGOTOJAI
(Vyrai ar Moterys)

Pilnam Laikui ar Daliai Laiko.
Nuolatiniai Darbai 

Su Gerais Uždarbiais 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS. 

MES JUS IŠMOKINSIME.
NYSTROM’S RESTAURANT

ROUTE 4, 
NO. HACKĘNSACK, N. J.

HACK. 2-4690

Viena ir Dviem Adatom Mašinos. 
Flat Bed and Off The Arm. 

GALI UŽDIRBTI IKI 
$75 I SAVAITĘ. 

KARINIS DARBAS.

RED STAR RUBBER
500 Driggs Ave., Brooklyn,

HOWARD JOHNSON’S 
O. D. B. CAFETERIA 

213 Washington St.
Newark, N. J.

BŪTINAS DARBAS
INDŲ ATĖMIMUI

MERGINOS AR BERNIUKAI

INDŲ IR PUODŲ 
MAZGOTOJAI 

APVALYMUI DARBININKAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

6 DIENŲ SAVAITE 
VALGIS IR UNIFORMAI 

DUODAMI 
Pasitarimai

10-12 A. M., 2-5 P. M., 7-8 P. M. 
Kasdien.

Šeštadieniais 2-5 P. M.
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

(212)

DAUGIAU IR DAUGIAU
NACIU BELAISVIŲ N

Roma. —’ 
talkininkai paenie nelaisvėn 
jau virš 55,000 vokiečių ka
reivių ir oficierių. Daugiau
sia jų suėmė Amerikos ar
mija, komanduojama gene
rolo Patcho.

NOTICE Is hereby given that License No. 
EB 413 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
187 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

HELP WANTED-^MALE 
REIKALINGI VYRAI

SANDĖLIUI VYRAI AR BERNIUKAI 
PATIKRINTOJAI

INDŲ MAZGOTOJAI—APVALYTOJAI 
APVILKĖJAI IR MOKINIAI 

STERN BROS.
42nd St., & 6th Avė., N. Y. City.

Personnel Office, 8th Floor 
(43rd Street Įėjimas)

PROSYTOJAI
Iš vidaus prosijimui visus ištisai vyrams 

sport coats. Nuolatinis darbas.
ASTOR SPORTSWEAR

30 West 21st, 12-tos lubos.
________ } (209)

VYRAI
FABRIKO DARBUI 

PILNAM LAIKUI DARBAS 
Su Pastoviu Pokariniu Darbu 

Prisilaikome WMC Taisyklių
STANDARD CHEMICAL 

PRODUCTS
1301 Jefferson St., Hoboken, N. J.

HOboken 3-1200.

VYRAI 
ir 

BERNIUKAI 
LENGVAM FABRIKŲ 

DARBUI 
GERA ALGA LAIKE 

MOKINIMOSI 
DIRBTUVĖS DARBAS. 

NUOLATINIS DARBAS.

GEO. K. GARRETT CO, INC. 
D. & TIOGA STREETS 
PHILADELPHIA, PA.

(212)

BALTIMORE & OHIO R.R.
TURI VIETŲ

Paprastiem Darbininkam 
Trokiukų Vežinetojam

KREIPKITĖS J ROOM 202, 
24TH & CHESTNUT STS., 

PHILADELPHIA, PA.
TARPE 9:30 A. M. IR 12 PIETŲ.

(209)

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.

HOLMESBURG, PHILADELPHIA, 
PA.

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.

STATE ROAD & RHAWN STREET, 
HOLMESBURG, PHILADELPHIA, 

PA.

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 I
U.S. EMPLOYMENT 

SERVICE 
87 MADISON AVENUE 

NEW YORK CITY,

ARBA, JEI JŪS PASIRENKATE 
KREIPKITĖS PAS

THE CHARLES PARKER 
CO.,

. MERIDEN, CONN.
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

' (209)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA VYRŲ
NUOLATINIS DARBAS. 
MALIAVŲ DIRBTUVĖ 

REIKMENŲ KRAUSTYMUI 
2 ŠIFTAI;

REIKALINGAS PALIUOSAVIMAS.
VALENTINE & CO., INC.,

364 MANHATTAN AVE., BROOKLYN.
(210)

MAŠINISTAI
Pirmos ir antros klasės. Vietinis išdirbimų 
fabrikas su pokarine ateitimi, dabar atliekąs 

100 procentų karinius darbus. Linksmos 
aplinkybės. Patogu, viršlaikiai.

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ
J. & s. TOOL COMPANY 

477 MAIN STREET, 
EAST ORANGE,^N. J.

jij TWDIV B 1 JKl Al *1n A JKA A JKW ft

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

APVALYTOJAI
IR

NAKTIMIS AR
DIENOMIS DARBAS

NUOLATINIS DARBAS! 
LAIKAS IR PUSĖ 
Už VIRŠLAIKIUS/

GENERAt BRONZE 
CORPORATION 

34-19 TENTH ST., 
LONG ISLAND CITY.

SUPERINTENDENT
41 šeimynų, 4 aukščių apartmentini* namas, 
Brooklyne. Patenkinanti alga ir 4 kambarių 

apartmentas ant pirmų lubų.
TRIANGLE 5-0831.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

VALYTOJOS 
MOTERYS 

BENDRAM VALYMO 
DARBUI 

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

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(211)

Merginos & Moterys
17 IKI 45

Suskirstymui kosmetikų švariame, šviesiame 
Išdirbimų Fabrike. 
Duodama Uniformos 

$26 PRADŽIAI 
UŽ 48 valandų savaitę 

RICHARD HUDNUT
113 West 18th St.. N.Y.C.

MOTERYS & MERGINOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI 

SALDAINES PAKUOTI
AR

SKALBYKLOJ DIRBTI
SCHRAFFTS

56 WEST 23RD ST., N. Y.

MERGINOS & MOTERYS
DALIAI LAIKO & PILNAM 

LAIKUI DARBAS.
Mes turime įvairių darbų savo fa

brike merginoms virš 16. Iš anks
čiau patyrimas nereikalingas. 
GEROS DARBO SĄLYGOS. 
Kurios jaunesnės kaip 21 turi 

atsinešti įrodymus savo amžiaus.

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(211)

MERGINOS-MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS
VIRTUVĖS DARBININKES 

SĄLAD GAMINTOJOS 
SANDWICHIV 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

SCHRAFFTS
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 WEST 23RP ST., N. Y.

ARBA KREIPKITĖS 
5 P. M. IKI 8 P. M.

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

KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 WEST 23RD ST., N. X.

HELP WANTED—FEMALE' 
REIKALINGOS MOTERYS

DIENINIS DARBAS
PILNAM AR DALIAI LAIKO 

Lengvam, švariam patikrinimų ir sustatymų 
darbui. Patyrimas nereikalingai. Imkite Erie 
traukini iki Forest Hills stoties ar No. 27 

būrą. privefi prie durių. 
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

EMELOID MFG. CO.,
946 LAKE ST., NEWARK, N. J. 

___________________________ (210)

MERGINOS - MOTERYS
MERGINOS-MOTERYS 
16 iki 18 Pilnam Laikui 
Virš 18,z Daliai Laiko 

TAIPGI OPERATORĖS 
ANT SINGpR POWER MAŠINOS. 
NEEDLECRAFT HEMMERS, INC. . 

164-66 River Street, 
Arti Paterson St., 

Paterson, N. J.
(210) 1 1 11 i— . n

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
Merginų Miegamiesiems. 

Valandos 8:30 iki 3
GERA ALGA, NUOLATINIS DARBAS. 

Kreipkitės
MISS CONDICT, BROOKS HALL, 

116th St. & Broadway, N.Y.C.
(210)

MERGINOS PRIE BUFETO 
ABELNAL APTARNAVIMAS 

VIRTUVĖJE PAGELBININKĖS 
INDŲ MAZGOTOJOS 

SANDĖLIO RAŠTININKĖS 
VYNIOTOJOS—KASIERKOS 

ŽYMĖTOJOS 
patikrintojos 

RAŠTININKĖS 
STERN BROS.

42nd St. & 6th Avė., N. Y. City. 
Personnel Office, 8th Floor 

(4 3rd Street Įėjimas)
(213)

MERGINA AR MOTERIS 
bendram namų ruošos darbui prie poros su 
vaiku. Atskiras kambarys geruose namuose. 
Guolis ant vietos ar kitur. Yra kiti darbinin

kai. Rašykite ar skambinkite S. LEVY, 
1060 East 22nd St., Brooklyn. 

NAVARRE 8-4808

MOTERIS—MERGINA
Lengvas namų ruošos darbas. Gražūs namai; 
pora užimta darbu. 13 ir 8 metų senumo 

mokyklą lankanti vaikai. 380.00. 
BUCKMINSTER 2-3683.

SU PROGRESYVIAIS 
PAKĖLIMAIS

GENERAL 
BRONZE 

CORPORATION

Reikalingas įrodymas 
jūsų gimimo vietos.

(218)

MERGINOS-MOTERYS
BŪTINAS

KARINIS DARBAS DABAR
Pastovūs Taikos Metu Darbai 

LENGVAS FABRIKO DARBAS 
GEROS DARBO SĄLYGOS 

PATOGI TRANSPORTACUA 
Kreipkitės Asmeniškai 

Pradedant pirmadieniu, baigiant šeštadieniu 
9 a. m. iki 8 p. m.

Reikalinga atliekamumo pareiškimas ir 
gimimo certifikatas.

CONTINENTAL
CAN COMPANY, INC. 

16TH IR COLES STS.,
JERSEY CITY 2, N. J.

Važiuokite Public Service Bus No. 81 ar 
Lower Jersey City Bušų Linija.

IT

MERGINOS
18 METŲ AB VIRŠAUS 

BENDRAM FABRIKO 
DARBUI

GERA ALGA 
NUOLATINIS DARBAS

GEO. K. GARRETT CO., INC
D. & TIOGA STREETS 
PHILADELPHIA, PA.

LENGVAS LINKSMAS DARBAS

ČI(5JE APSĮG
NUOLATINIS DARBAS DABAR 

IR PO KARO.
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 

IR ALGA.
PUIKIAUSIA PROGA ATVIRA
MERGINOMS SU AMBICIJA.
NESIKREIPKITE JEI DABAR 

ESATE PRIE GYVYBINIŲ KARO 
DARBŲ — JEI NE

KREIPKITĖS TUOJAU!

RUBBERSET CO
81 Prospect St., Newark, N. J.

(211)
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kelia Punktus
Mėsos pirkimui punktų skai

čiai pasiliksią iki galo rugsė
jo tokiais, kokiais iki šiol bu
vo. Mėsos šį mėnesį būsią dau
giau, bet perkamosios su punk
tais mažiau.

Visai didžiumai sūrių punk
tai pakeliami nuo buvusių 8 
iki 10.

Kenuotas pienas bus 
punktą už kenuką. Buvo 
du trečdaliai punkto.

Sviesto svaras pasiliks
16 punktų. Iš anksto buvo ma
nę, kad reikėsią punktus pa
kelti ir sąrašuose kainų rug
sėjo mėnesiui 
mėta sviestui 
reikalas kelti 
lė.

Perdirbtieji
pakeliami nuo buvusių 6 iki 
12-kos punktų._ Farmerskas 
sviestas pasilieka, kaip buvęs, 
12 punktų.

Popieros Rinkliava 
Pagerėjo

PILIEČIU KLIUBAS IŠRINKO DELEGA
TUS | LIETUVAI ŠELPT KONFERENCIJĄ

Audimo Amatų Nemo 
kami Kursai

1!

lapeliai, nuo pusryčiams var
tojamų “cereals” ir kitų sau
sų maisto produktų dėžutės, 
jeigu būtų atiduota tvarkoj, 
New Yorke, per savaitę suda
rytų mažiausia 5 milionus sva
rų. Iš tiek popieros galėtų pa
daryti 10,000,000 kraujo plaz
mai sudėti dėželių, 2,500,000 
triūbukių šoviniams, 32,500,- 
000 karo lauko užkandžiui su
dėti dėželių.

Tiek galėtume duoti mūsų 
karinei vyriausybei visokių 
reikmenų patys nepridėję nei 
cento, tik biskelį daugiau aty- 
dos. Pabandykime. Patarkime 
kitiems, kurie to dar nežino.

Mirė Juozas Stanaitis
Sekmadienio ryte, rugsėjo 3, 

ligoninėje mirė Juozas Stanai
tis, gyvenęs Laisvės kaimynys
tėje. Pašarvotas pas graborių 
Aromiskį.

Rugsėjo 2-rą, International 
Bildinge, Rockefeller Center, 
bus išstatyta parodon roboti
nė bombą.

Windsoro kunigaikštienė pa
sidavus operacijai Roosevelt 
ligoninėje, New Yorke.

Morris Klein, 70 m., užsi
mušė nukritęs keltuvo olon 
savo gyvenamam name, 961 
Eastern Parkway. Brooklyne.

Lavins Lėktuvams 
Mechanikų

Po didelių miesto vyriausy
bės pastangų ir raginimų po- 
pieros rinkliava pagerėjo. Per
eitą trečiadienį surinkta 45 to
nais daugiau virš rinkliavos sa
vaitė atgal, viso 345.1 tonai.

Majoras LaGuardia ypatin
gai deda pastangas sumobili
zuoti gyventojus rinkliavai. Jis 
kartkartėmis atsišaukė į gy
ventojus sutaupyti kožną, kad 
ir mažiausį gabalėlį popieros 
nesuterštą ir atiduoti karui. 
Nėra per mažo gabalo popie
ros, sako jis. Konvertas, suga
dintas laiškinis lapas, nuoplai- 
ša laikraščio — viskas tas su
daro tonus, jeigu sutaupoma 
švarūs ir, surjšus, išnešama 
^rinkliavos diena, trečiadieniais.
Inspektoriai Apžiūrės Popierą 

švaros Departmentas rapor
tavo, kad tonai popieros suga
dinama šeimininkėms tą popie- 
ra išmetant kartu su šiukšlė
mis sumaišytą. Majoras pa
siūlė nuolatinius tokio sabo
tažo vedėjus ištirti ir patrauk
ti atsakomybėn, švaros De- 
partmento viršininkas Carey 
sutiko tame kooperuoti. Jis iš 
reguliarių tarnautojų paskyrė 
50 inspektorių. O prie kiek
vieno iš tų bus priskirti 4 
liuosnoriai. Jie pasiskirstys 
apylinkėmis ir patyrinės, kaip 
gyventojai kooperuoja popie
ros surinkimo vajuje.

Padės Karinėms Jėgoms 
Ir Darbininkams

Sumažėjus popieros rinklia
vai nekurtos miesto apylinkėj 
veikiančios popieros perdirbi
mo šapos turėjo užsidaryti po 
dieną ir daugiau savaitėje. 
Popieros gaminių dabar rei
kia už vis labiau, atliekamos 
popieros yra, darbininkai pa
siruošę dirbti, bet turi sugai
šuoti dienas dėl to, kad tonai 
popieros sugadinama išmeti
mu su sąšlavomis.

Vien tik atlikę konvertai,

Jungtinių Valstijų Civili
nės Tarnybos Komisija paskel
bė, kad vyriausybė nori pa
ruošti daugiau kariniams lėk
tuvams mechanikų. Pagal tą 
programą kas dvi savaitės ims 

po 50 jaunų vyrų ir moterų 
iš New Yorko ir apylinkių į 
specialius tam kursus.

Priimtieji bus mokinami per 
ištisą mėnesį. Laike mokinimo 
mokės po $125 per mėnesį. 
Užbaigus kursą, jie bus pasiųs
ti į Rome, N. Y., į armijos lėk
tuvų stotį ir mėnesinė mokestis 
pakelta iki $152.

Norintieji stoti į tuos kur
sus privalo išpildyti aplikaci
jas vienoje iš šių USES (Uni
ted States Employment Ser
vice) raštinių — 87 Madison 
Ave., New Yorke, arba 205 
Schermerhorn St., Brooklyne.

A <!

Textile Vakarinė High and 
Trade School, New Yorke, 
skelbia nemokamus vakarinius 
kursus norintiems pasimokinti 
audimo amatų. Mokina pradi
nius ir jau mokančius tų ama
tų, bet norinčius pakilti aukš
čiau technikoj. Tai puiki pro
ga neturintiems amatų. Moky
klą veda miestava New Yorko 
Švietimo Taryba.

Kvietime nurodo, kad po 
karo bus daugiau kreipiama 
domęs į civilinių reikalavimus 
ir audimas gali būti vienu iš 
tų pastoviųjų amatų.

Mokina nuo paprasto audi
mo iš natūralių medžiagų iki 
audimų planavimo ir medžia
gų chemijos, taipgi pardavimo 
ir garsinimo. Yra kursai net 
vartotojams, nei nemanantiem 
prie audeklų gamybos dirbti.

Klases gali lankyti 2 ar 4 
vakarus per savaitę. Registra
cija prasideda rugsėjo 6-tą tū
loms klasėms, kitoms nuo rug
sėjo 20-tos. Valandos 6 iki 10.

Mokykla randasi 351 West 
18th St., New Yorke.

Praeitą penktadienį įvyko 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo narių mėnesinis susirin
kimas. Be kitų dalykų, kliubas 
svarstė laišką nuo Brooklyn© 
Lietuvių Laikinojo Komiteto 
Lietuvai šelpti, kviečiantį iš
rinkti delegatus į busimąją 
konferenciją, kuri įvyks rug
sėjo 24 d. Piliečių Kliubo sa
lėje.

Dėl delegatų rinkimo triukš
mavo Tiškus ir dar pora jo 
plauko rėksnių (socijalistų), o 
___________________ i______

šiaip visi kliubiečiai stojo už 
siuntimą. Nutarta delegatus 
siųsti ir išrinkta penki.

Taipgi buvo laiškas nuo lie
tuvių kliubų federacijos, kvie
čiantis išrinkti delegatus į kon
ferenciją, kuri įvyks spalių 8 
d., Maspethe. Ir į šią konfe
renciją mūsų kliubas išrinko 
penkis atstovus, šioje konfe
rencijoje bus svarstomi busi
mieji prezidentiniai rinkimai ir 
gal būt dėl jų bus pasisakyta 
bendrai. Narys.

ant

sviestai, tačiau,

282 UNION AVE. BROOKLYN

1

VALANDOS:
G. G.,

M

(208-210)

na-

$

/

RANDAVOJIMAI
C

jau buvo pažy- 
20 punktų. Bet 
punktus atpuo-

po 
tik

nu- 
išsi-

Queensboro Elks Kliubo pa
talpose vėl pradedama milita- 
riškas lavinimas vyrų nuo 16 
iki 38 m.

Koplyčias suteikiam nemoka
mai visose dalyse miesto.

TeL Virginia 7-4499.

International Bildinge, 
Yorke. Valandos nuo 11 
savaitės dienomis ir nuo 
6 sekmadieniais.

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

O kada 
nerado, 
agentas jau 
pats pinigų

REIKALAVIMAI
Reikalinga dviem vyram gyveni

mo vieta. Pageidaujama, kad būtų 
2 atskiri kambariai miegojimui. 
Taipgi, jei kas turėtų nebrangiai 
rakandus, mes galėtume nupirkti. 
Prašome pranešti raštu.
1024 Greene Ave., Brooklyn, N. Y.

(208-210)

kurio (greta 
būtų paraga- 

iš tų lietuviš- 
šaukė Hitle-

Kurie tebešaukia

H"

r L*

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

SUSIRINKIMAI
CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kuopos mitingas įvyks 
trečiadienį rugsėjo (September) 6 
d., 7:30 vai. vakare, Lietuvių Ne* 
prigulmingo Kliubo name, 269 Front 
St. Visi nariai būkite laiku. — .Val
dyba.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
sū ariie-

BROOKLYN

LABOR LfCEOM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
•teisius *u naujausiai! {taisymai!.
, KETURIOS BOLIŲ ĄLLEY3

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

STANLEY RUTKŪNAS 
SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

RESTAURANT

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St.

Akis Ištiria !
GYDYTOJAI Į]”I IClAlS

100 nuoS. unija žapoj 
Telef.s GR. 7-7553

nrrTimiTP- > 2539 W<,0<lw«rd Avenue DETROITE. ( 602 Ho£luann
N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

Suteikiam garbingas laidotuves

SI 50
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Devintoji Pati ir Jos 
Kabeliai

Adolph Zuckerman, 45 me
tų, buvo laimingai vedęs su 
9-ta pačia. Laimingai dėl to, 
kad per beveik 8 mėnesius jam 
tik karvelių pieno betrūko. 
Turėjo naują pačią. Pačios, 
veikiausia, jis iš pat pradžių 
nenorėjo, bet visgi nauja. Tu
rėjo medaus mėnesį Floridoj, 
kurio jis taip pat gal nejieško- 
jo, bet jo pati norėjo ir už tai 
užsimokėjo.

Dalykai dėjęsi taip dėl to, 
kad jis numanęs pas savo bū
simą nuotaką esant $$. Jis 
jai persistatęs esąs didelio biz
nio žmogumi ir jam trūkstą 
$1,000. Jinai jam davė $700, 
O kad pačiulė negalėtų įkišti 
nęsies pažiūrėti tų turtų, jie 
vis buvo kur nors toli. Pavyz- 
din, jis turįs puikią vasarvie
tę Floridoj. Bet boba kaip tik 
užsimanė medaus mėnesio pro
ga tai pamatyti, 
važiavus to turto 
aiškino, kad jo 
pardavęs. Gi jis
neturįs prie savęs ir pačiulė 
apmokėjo iškilmingo medaus 
mėnesio lėšas.

Už kiek laiko jis pasigro
žėjo jos žiedais, karteliais ir 
kitkuo. Jam atrodę, kad jie 
puikesni, negu jinai mano. 
Reikia juos nunešti pas eks
pertą ištirti. Taip išėjo iš na
mų apie $900 vertės gražm’e- 
nys. Bet parnešti atgal jisai 
vis kažkaip neprisirengė. Ir 
smulkesnių panašių dalykėlių 
buvę.

Po to visko pati pradėjo 
įtarti ir tyrinėti. Ji surado, 
kad jinai jau devinta jo “karš
ta meilė.”- Kad visas kitas pa
našus likimas sutikęs. Kad jos 
pinigėliai ir gražumynai rie
biai apmokėjo už tuos kelis 
mėnesius romanso. Vieton sa
vo gražumynų ji atrado du už
stato tikietus. Su tais argu
mentais ji patraukė savo vyre
lį teisman. Teisme Zucker- 
manas prisipažinęs kaltu.

Universitete Šiemet 
Daugiau Studentų

% -

Columbia Universitetas skel
bia, kad į jo vasarinius kursus 
šiemet buvę susiregistravę 8,- 
450 studentų. Tai buvę pus
antro tūkstančio daugiau už 
pernykštį sezoną, šie jau bu
vo 45-ti universiteto vasariniai 
kursai.

Daugiau uždarbių, daugiau 
reikalų, daugiau žmonės ir mo
kinasi.

Queens Raudonasis Kryžius 
pradės kalėdinių, dovanų pun
delių darymą rugsėjo 5-tą, Ja
maica armorėj. Prašo liuosno- 
rtų padėjėjų.

PAMATYSIM “VIRŠŽMOGIU” {RENGĘ 
VAIKU ŽUDYMUI ĮRANKĮ

Pradedant rugsėjo 6-ta ir 
iki 26-tos New Yorke bus iš
statyta parodon robotinė bom
ba. Tai įrankis, kuris specia
liai taikyta žudymui miestuo
se vaikų, senelių, ligonių, mo
terų ir visų civilinių. Taikytas 
begėdiškam naikinimui begin
klių žmonių.

• Tai įrankis, kurio, beje, bū
tume paragvę ir mes, jeigu 
didvyriška Raudonoji Armija 
būtų nesutriuškinus hitlerinio 
burbulo, kad hitlerizmas nenu
galimas. Jeigu nebūtų įrodžius 
reikalą visoms demokratinėms 
jėgoms susivienyti sumušimui 
tos pavietrės.

Tai botagas, 
nekalti! žmonių) 
vę kai kurie ir 
kų ponų, kurie 
riui “valio.

ir dabar tą “valio” Hitleriui 
niekinimu Sovietų, Sąjungos, 
kenkimu teikti pagelbą Lietu
vos nukentėjusiems kare.

Tas Berlyno hitlerininkų iš
keptas ir lietuviškų hitlerinin
kų' labai mylimas vaikams mir
ties įrankis atrodo, maž daug, 
toks:

Turi 25 pėdas ilgio, 16 pė
dų sparnų plotis. Jo vidurius 
parodo piešiniais. Taipgi pa
veiksluose parodoma tikroji 
“roboto bombos” išvaizda, ka
da ji Londono padangėmis ne
ša mirtį nakties laiku.

Paroda bus Rockefeller Cen
tre, 
New 
iki 6 
1 iki

Windsoro kunigaikštienė po 
operacijos Roosevelt ligoninėj 
sėkmingai sveikstanti. Jos glo
bėjai gavę daug pašaukimų te
lefonu — gerų ir blogų. Vie
ni linkėjo greit pasveikti. Kiti 
barę, šaipęsi. Mat, buvę paleis
ti girdai, kad jai paskirta 10 
kambarių ir 6 slaugės. Ligoni
nės viršininkai sako, kad ji tu
rinti vieną kambarį.

Idlewild Gyventojams 
Greit Atmokėsią

Siūlo Taksuoti Tuos, 
Kurie Nebalsuos

Karinė maisto administraci
ja sako, kad mes dabar gau
name 40 nuošimčių normalaus 
kiekio bananų. Pradžioje ka
ro atvežimas į New Yorką ir 
apylinkes bananų buvo nupuo
lęs iki 8 nuošimčių. Turguje 
jų veik nematydavom, visas 
nupirkdavo tūlos įstaigos.

Tel. EVergreen 4-9612

• PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Miesto Budžeto Taryba turė
jo specialį susirinkimą pereitą 
ketvirtadienį. Jame įgaliavo 
miesto kasininką Joseph D. 
McGoldrick tuojau atmokėti 
tiem Idlewild srities gyvento
jams, kurių namai nusavinta 
miestavos lėktuvų stoties rei
kalams. Leista atmokėti pirm 
jų išsikraustymo, kad norintie
ji pirktis kitur namus turėtų 
galimybės juos įsigyti pirm tu
rėjimo apleisti savo senuosius 
namus. Tokiu būdu jie galės 
kraustytis tiesiai iš vienų na
mų į kitus.

Pereitą pavasarį toje srity
je buvo nusavinta 1,028 namai 
Jamaica Bay srityje.

Pirmoji grupė turėsianti ap
leisti namus jau šio mėnesio 
20-tą. Tokių, esą 295 savinin
kai. Sekama grupė, 197, turės 
apleisti namus gegužės 1-mą.

Queens kongresmanas Wil
liam B. Barry sugestavo, kad 
Jungtinėse Valstijose būtų už
dėti pagalvės taksai, bet ne 
tokie, kokie yra pietinėse vals
tijose. ' Kai kuriose pietinėse 
valstijose yra uždėti taksai no
rintiems balsuoti. Tas daug ne
grų ir baltų biednuomenės su
laiko nuo balsavimų.

Kongresmanas ragino uždėti 
po $5 taksų visiems tiems, ku
rie neis balsuoti. Tik liga ga
lėtų būti pasiteisinimu. CHARLES

' UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAJ

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
0i STANLEY MISIŪNAS

I 11 SAVININKASSAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR 
NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 

DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašome visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. 
Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergreen 4-6864

EAST NEW YORK- 
RICHMOND HILL.

LDS 13 kp. ir'LDLD 185 kp. 
riams. Abiejų kuopų sujungtas susi
rinkimas įvyks 7 d. September, 8 
vai. vakare, Buzelio svetainėje. Ma
lonėkite kiekvienas atsilankyti, nes 
turime labai svarbių reikalų aptar
ti. Svarbiausias tai mūsų metinis 
bankietas, turime galutinai aptarti, 
vėliaus nebūtų kokių nesmagumų 
bei išmetinėjimų. Taip pat yra ir 
daugiau labai svarbių dalykų, ku
rie bus paaiškinti ant susirinkimo. 
Taipgi LDLD nariai malonėsite pa
siimti knygą Lietuva Ugnyje, kuri 
jau yra prisiųsta mūsų; kuopai. — 
Kuopų Valdybos. (208-210)

Pasirandavoja fotografo studija 
su visais Įtaisymais. Vieta ir dabar 
atdara bizniui. Didelė proga, geras 
biznis. įdirbtas per 60 metų. Prie
žastis pardavimo—savininko nesvei
kata. Renda labai prieinama:

499 Grand St., Brooklyn, N. Y., 
(kamp. Union Avė. prie 8th Avė. 
sub.). A. Rutkūnas, Tel. RE. 9-1506.

(206-208)

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais, Rei
kalui esant - ir 
padidinu tok i- o 

1 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.

J. GARŠVA
GRABOROUS-UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalsamuoja 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

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptas, 

nupieštam planas. .
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms* taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či j ant am s.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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




