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Aną dieną sakiau, kad nebe

kalbėsiu apie atskiras koloni
jas bei veikėjus. Bet, žinote, 
iškęsti labai sunku.

Štai pavyzdys. Los Angeles 
būrelis lietuvių susirinko ir pa
darė pasižadėjimą. Kai Lietu
va bus išlaisvinta, jie pasakė, 
jie aukos po tiek ir tiek Lietu
vos žmonių paramai. Susidaro 
$310 suma.

Dabar tik belieka laukti to 
pažado išpildymo. Niekas ne
beabejoja, jog Lietuva greitai 
bus išlaisvinta.

Skaitai žmogus apie Raudo
nosios Armijos kovas su na
ciais rytų fronte ir manai: At
ėjo svarbiausias istorijoje mo
mentas. ypatingai lietuvių tau
tai. Palengva atsidengia nacių 
teroro darbai mūsų gimtiniam 
krašte.

Nacius vadinti žvėrimis yra 
Palyginus 

žvėris
įžeidimas žvėrų. 
prie nacių, pikčiausia 
yra aniolas sargas!

Nežinia, kas bepaliko 
tuvos žmonių .Vilniuje 
išžudė šimtą tūkstančių, Kau
ne —trisdešimts penkius tūks
tančius! Kur kiti miestai ir 
miesteliai, kaimai ir kaime
liai ... <<*>■.

Kur uždėjo koją vokietis, 
ten žemė pasruvo nekaltu Lie
tuvos žmonių krauju.

iš Lie- 
naciai

žodis “prakeiksmas” pasi
darė per švelnus nacių pasmer
kimui. Pagaliau jie pasmerki
mo ir nepaiso. Jie seniai-žino, 
kad jie yra užsitraukę pra
keiksmą visos žmonijos.

Paiso jie tik vieno dalyko:
kulkos ir kartuvių. Dvėst ir'francūzų generolo de Gaulle 
jie nenori. Mirties ir jie bijo.! komitetą faktinąja politine 
Kitų kraują lakti mėgsta, bet, vyriausybe atvaduojamose 
savo kraują lieti nenori.

Niekam nebetenka abejoti 
apie padėtį likusiųjų Lietuvos 
žmonių. Jie visai apiplėšti nuo 
visko — ir duonos, ir drapanų 
ir apvalų. Mums, kurie šių 
daiktų netrūkstame, nelengva 
įeiti į tų žmonių padėtį ir pil
nai atjausti jų vargus.

Bet turime bandyti. Turime 
suprasti savo brolišką atsako
mybę. O ta mūsų broliška at
sakomybė yra visais mums pri
einamais būdais padėti Lietu
vos žmonėms.

štai visų mūsų didžioji pa
reiga. štai garbingasis Lietu
vai Pagelbos Teikimo Komite
to vaidmuo!

Kaip gaila, kad to komite
to pastangas iki šiol remia tik
tai pažangioji visuomenė. Ki
tos grupės, kaip katalikai, tau
tininkai ir socialistai, nėra pa- 
siuntusios Lietuvos žmonėms 
nei vienos drapanėlės, nei vie
no čeveryko.

Be galo gaila. Bet tas tik 
uždeda didesnes pareigas ant 
demokratiškosios visuomenės.

Tik Klausydamas Žmonių Valios, Roose veltas Kandidatuos

mos dažniausiai tik ant ry
tojaus arba net trečią die
ną, kada jau viskas patik
rinta ir naujose pozicijose 
įsitvirtinta.

rė-
yra

Washington. — Demok
ratų partijos pirmininkas, 

Mes už tai turime dvigubai Robertas R .Hannegan pra
sunkiau darbuotis. nešė, jog žymi dauguma de-

Bet tai tik lašas į jūrą van- : 
dens. Tai tik menkutė mūsų 
parama.

Dabar eina ruoša šeštojo 
Siuntinio. Jis turi būti kele
riopai didesnis. Ir jis bus di
desnis. Tatai padarys demo
kratiniai lietuviai.

nešė, jog žymi dauguma de- 
’ legatų, išrinktų į nacionalį 

Vakar sudėjome į milžinišj demokratų suvažiavimą, y- 
kas belas ir išsiuntėme Lietu-, ra iš anksto įpareigoti hal
ves žmonėms keletą tonų dra- suot už Rooseveltą, kaipo 
panų su Penktuoju Siuntiniu, kandidatą į prezidentus, ke- 
Neabejojame, kad tos drapa- tvirtajai tarnybai. Hanne- 
nos už mėnesio kito pasieks ganas prašė, kad preziden- 
Vilnių ir Kauną. Džiaugsis tas sutiktų SU žmonių ir sa- 
Lietuvos žmoneliai, gavę iš vo partijos valia ir kandi- 
amerikiečių tas vertingas do- datuotų ketvirtajam termi- 
vanas- nui. Į tai prez. Rooseveltas

„ . . .7TT . . Iatsakė šitokiu laišku:
PREZIDENTO LAIŠKAS

“Gerb. p. Hannegan:
Tamsta man rašai, jog 

rekordai rodo, kad daugu
ma delegatų yra įpareigota 
balsuot už mane nominaci
jose į prezidentus, ir aš ma
nau, jog turiu tamstai pa
sakyti savo poziciją atvirai 
ir paprastai.

Jeigu suvažiavimas tatai

Nereikia pamiršti, jog 
mimas Lietuvos žmonių 

(Tąsa 5-me pusi.)

Francijoj Naciai Fanatiškai 
Puola Anglus; Jankiai

Laimėjo Visą Eilę Vietovių
Francija, liep. 12. — Vo

kiečiai, eikvodami daugybę 
savo amunicijos, fanatiškai 
atvejų atvejais puolė ang
lus į pietų vakarus nuo Ca
en, rytiniame Francijos

:fronto gale; ir anglų ko
mandieriai, taupydami savo 
kareivių gyvybes, įsakė 
jiem laikinai pasitraukti iš 

i Maitot ir Louvigny kaimų.
Tačiau anglai paplatino 

savo pozicijas vakariniame 
Orne upės šone tarp tų 
dviejų kaimų, o į šiaurius 
nuo Caen miesto atėmė iš 
nacių Colombelles.

maršuodami artyn Periers, 
kito vieškelių ir geležinke
lio mazgo; paėmė Haut- 
Verney ir Le Mesnil-Vernon 
miestelius; išmušė priešus 
iš Pont-Hebert, pora mylių 
į šiaurius nuo St. Lo, plen
tų ir geležinkelių stebulės, 
ir dasigrūmė iki La Luzer
ne ir Le Mesnil-Rouxelin 
pakraščių.

Anglai už Susitari
mą su de Gaulle

Tik 8 Mylios Ameri
kiečiam į Leghorną

London, liep. 12. — Anglų 
užsieninis ministeris Ede
nas sakė seimui, kad Angli
ja užgiria prez. Roosevelto 
sprendimą, pripažįstantį

1
Roma, liep. 12.— Ameri

kos kariuomenė vakarinia
me Italijos šone paėmė vie
ną miestelį jau tik už 8 my
lių nuo didelio uosto Leg-

Francijos vietose.
Edenas išreiškė viltį, kad 

gal neužilgo bus bendrai 
susitarta tarp Anglijos, A- 
merikos ir gen. de Gaulle 
dėlei jo vyriausybės Fran
ci joj iki karo pabaigos.

(Anglai pripažįsta gene
rolui de Gaulle platesnę vy
riausybę, negu dabar pri
pažino prez. Rooseveltas.)

Tylieji Bomberiai-Robotai
London. — Naujieji auto

matiniai vokiečių bombane- 
šiai - robotai, besiartindami 
prie Londono, tyliai sklen
džia, nedarydami jokio 
trukšmo. Tad sunkiau prieš 
juos kovoti arba nuo jų ap
sisaugoti.
Sovietų artilerija bombar

duoja nacius Pinske.

Amerikiečiai vakariniame 
Francijos fronto gale pasie
kė Mobecqa, 3 mylios į šiau
rius nuo Lessay, plentų ir 
geležinkelio centro; užėmė 
La Roserie ir Baugerie, 

horno. ,
Francūzai užėmė Poggin- 

bonsi ir kitas pozicijas 20 
mylių nuo Florencijos did
miesčio.

Vokiečiai, sutelkę daug 
kanuolių ir minosvaidžių vi
duriniame Italijos fronte, 
dalinai apstabdė anglus, o 
vis dėlto anglai paėmė Cas- 
tel di Groglio ir San Rego- 
lo, 26 mylios į pietų rytus 
nuo Florencijos.

ARMIJA NUMALŠINO 
COLOMBLJOS SUKILIMĄ

Bogota. —Ištikima savo 
prezidetui Al. Lopezui, Co- 
lombijos kariuomenė nuslo
pino sukilėlius; paliuosavo 
ir sugrąžino prezidentą, ku
rį sukilėliai buvo įkalinę. 
Colombija yra maža Cent- 
ralinė Amerikos respublika.

Anglai numarino belgą J. 
Van Hove, nacių šnipą.

įvykdys ir vėl nominuos ma
ne į prezidentus, tai aš pri
imsiu nominaciją. Jei žmo
nės išrinks mane, aš tar
nausiu.

Visų mūsų sūnūs šiame 
kare turi oficierius, kurių 
įsakymų klauso. Tie oficie- 
riai turi vyresnius oficie
rius. Prezidentas yra vy
riausias komandierius, o jis 
taip pat turi aukštesnį ofi
cierių, būtent — Jungtinių 
Valstijų žmones.

Aš apsiimčiau ir tarnau
čiau, bet nekandidatuočiau 
tokia prasme, kaip kad pa
prastai kandidatuojama 
partjjine, politine prasme. 
Bet \ jeigu žmonės įsako 
man ir toliau tarnauti šioj 
valdinėj įstaigoj ir šiame 
karė, tai aš taip mažai te
turiu teisės pasitraukti, 
kaip kareivis apleisti savo 
poziciją fronto/ linijoj.

Tuo pačiu laiku aš ma

Raudonarmiečiai Suėmė 19 Nacių \ 
Generolų; Užmušė 33,000 Apsup
tų Vokiečių ir Suėmė 27,000
London, liep. 12. — So

vietų kariuomenė užbaigė 
naikinti didelį vokiečių skai
čių, kurie buvo apsupti į 
rytus nuo Minsko.

Liepos 10 d. raudonarmie
čiai suėmė tame apsupime 
dar virš 2,000 nacių. Kartu 
su jais pasidavė ir jų gene
rolas Voelkers, komandie
rius 27-to vokiečių armijos 
korpuso ir visas jo ofiecirių 
štabas.

Tokiu būdu nuo dabarti-

Rytų Fronte Pagrobia
ma Daug Nacių Ginklų
Maskva. — Dvinsko fron

te raudonarmiečiai pagrobė 
14 vokiečių kanuolių; į pie
tų vakarus ir šiaurvakarius 
nuo Vilniaus Sovietų kariai 
suėmė dar 1,447 vokiečių - 
kareivius ir oficierius ir pa
grobė 18 kanuolių, 22 mino
svaidžius ir du amunicijos , 
sandėlius. Į pietus nuo Ly-’ 
dos raudonarmiečiai palei 
Nemuną sučiupo 26 priešų 
kanuoles, 20 minosvaidžių 
ir 9 įvairių reikmenų sandė
lius.

Vien į vakarus ir pietų 
vakarus nuo Baranovičių 
per dieną buvo nukauta a- 
pie 2,000 hitlerininkų ir pa
grobta kelios baterijos jų 
kanuolių.

Vėl Pleškino Nacių Stotis: 
Kaišedoris, D vinską ir kt.
Washington. — Sovietų 

lakūnai vėl daugmeniškai 
bombardavo vokiečių nau
dojamas geležinkelių stotis 
ir jų traukinius Kaišedory- 
se, Brest-Litovske, Dvinske 
ir Čeremchoj; padarė dide
lių nuostolių priešo trauki
niams ir kitiems įrengi
mams.

nau, jog turiu teisę pasakyt 
tamstai ir ateinančiojo su
važiavimo delegatams kai 
kuriuos asmeninius savo da
lykus — grynai asmeninius.

Asmeniniai, aš nenoriu 
kandidatuoti. Iki kitam pa
vasariui aš būsiu ištarnavęs 
kaipo prezidentas ir vyriau
sias ginkluotų jėgų koman
duoto j as jau 12 metų —tris 
kartus šio krašto žmonių 
išrinktas pagal konstituci
nę Amerikos santvarką.

Savo asmeniniu požiūriu, 
aš manau, jog ekonominė 
(ūkinė) mūsų santvarka da
bar yra paremta sveikes- 
niais, žmoniškesniais pa
grindais, negu buvo laike 
mano pirmųjų įkurtuvių 
(kaipo prezidento).

Gal nereikėtų net sakyti, 
kad aš turiu galvoje tiktai 
Amerikos žmonių gerovę. 
Vyriausias mano tikslas, 
kaip tamstai žinoma, buvo 

nio ofensyvo pradžios bir
želio 23 d. iki liepos 10 d. 
Sovietai suėmė jau 19 vo
kiečių generolų, tarp kurių 
buvo vienas tankų korpuso 
komandierius ir keturi ar
mijos korpusų komandie- 
riai.

Minimuose siųstuose i ry
tus nuo Minsko raudonar
miečiai viso užmušė 33,000 
hitlerininkų ir suėmė virš 
27,000 ir pagrobė labai daug 
priešų ginklų ir įvairių ka
rinių reikmenų.

Baltarusijos Partizanų 
Žygiai prieš Nacius
Maskva. — Baltarusijos 

partizanai susprogdino dau
giau kaip 40,000 gabalų ge
ležinkelių bėgių (relių) ir 
suardė tuzinus vokiečių 
traukinių su gabenamais 
kareiviais, ginklais ir amu
nicija.

Vienas partizanų būrys, 
vadinamas Liaudies Keršy
tojai, apsupo ir nušlavė vo
kiečių sapiorų batalioną, už
mušdamas 268 nacių karei
vius ir 13 oficierių, o liku
sius paėmė nelaisvėn.

Hitlerio Radijas Kaltina Kitus 
Nacių Komandierius

London. — Vokiečių ge
nerolas Ditmar, vadinamas 
Hitlerio gramofonu, kalbė
jo per radiją, jog nacių ar
mijos komandieriai esą kal
ti dėl to, kad Sovietai šluo
ja vokiečius atgal. Taip Dit
mar teisino Hitlerį.

Kartu jis įspėjo, kad vo
kiečiai turės “griežtai ištie
sint savo frontą”, vadinasi, 
dar toli atgal bus nuvyti. 
Gen. Ditmar įspėjo nacius, 
kad Sovietai jau tiesioginiai 
grūmoja Rytų Prūsams.

ir tebėra ginti visas teises 
ir reikalus tų, kurie yra 
taip gerai pavadinti viduti
niais Amerikos piliečiais.

Po daugelio metų viešo
joj tarnyboj, todėl, asmeniš
kos mano mintys traukė 
mane į tą dieną, ka
da aš galėčiau sugrįžti į ci
vilį gyvenimą. Visa mano e- 
sybė šaukte šaukia važiuot 
į savo namus prie Hudsono 
upės, vengt atsakingųjų vi
suomeninių pareigų ir taip
gi vengt to viešumo, kuris 
mūsiškėje demokratijoje se
ka kiekvieną žingsnį vy
riausiojo šalies valdininko.

Tai toks būtų mano no
ras. Bet mums, šios kartos 
žmonėms, tenka gyventi to
kioj dienoj ir valandoj, ka
da mūsų kraštas užpultas ir 
kada atsiduria pavojuje jo 
gyvavimas ateityje ir mūsų 
pasirinkto valdymosi kelio 
išsilaikymas ateityje.

Sovietai Atėmė Maišiogalą, 
Valkininką, Rūdiškes, Kut- 
kiškes ir 390 Kitų Vietų

Vokiečių Transocean ži-; Berlyno radijas teigė, kad 
nių agentūra pranešė, kad rusai pasiekė pusiaukelės iš 
perkūnu© j a mūšiai dėl Aly- Vilniaus į Kauną. O Kaunas 
taus miesto, Dzūkijos sosti- stovi už 40 mylių nuo Ryti
nės, 30 mylių i pietus nuo nes Prūsijos.
Kauno. Nuo Alytaus mūšių vietos

Alytuje yra geležinkelio tėra tik 27 mylios iki stra- 
stotis, o pats miestas stovi teginio geležinkelio einančio 
abiem Nemuno pusėm. iš Rygos j Prūsus.

Ta pati vokiečių žinių a- 
gentūra sakė, jog mūšiai Washington. — Maskvos 
Alytaus srityje eina už 25 radias pranešė, jog Raudo- 
mylių nuo Rytų Prūsijos noji Armija į pietus ir pie- 
rubežiaus. Tai rubežius, ku- tii \ d ^a us 
rį naciai pravedė po užgro
bimui “lenkiškos” Suvalkų 
dalies.

Turkų Derybos su 
Talkininkais

Ankara, liep. 12. — Pra
nešama, kad prasidėjo de
rybos tarp Turkijos, Sovie
tų Sąjungos ir Anglijos. A- 
pie derybų eigą esą perlei
džiamos žinios Jungtinių 
Valstijų vyriausybei. Yra

j spėjimų, kad gal Turkija po į į šiaurvakarius ir pietva- 
poros mėnesių prisidės prie karius nuo Vilniaus sovieti- 
talkininkų karo prieš Vo- niai kariai paėmė daugiau 
kietiją. . kaip 100 gyvenamųjų vietų,

(Bet šiomis dienomis tur- kurių skaičiuje yra sekami 
kų valdžia padarė 100 milio- stambūs apgyventi punktai: 
nu dolerių sumoj prekybos 
sutartį su Voiketija. Tatai 
verčia talkininkus abejoti 
apie Turkijos intencijas.)

Laužo Kietėjantį Naciu Gyni
mąsi Vilniaus Fronte

Amerikiečių žinių agen
tūra United Press ir radijas 
antradienį sakė, kad Sovie- 

ir pict- į tų kariuomenė paėmė punk- 
Itus už 22 myliu nuo Kauno, 

ciai permetė frontan daug Bet oficialiai Sovietų pra- 
daugiau savo kariuomenes negimai iš tos dienos pažy- 
ii* jie kietai* priešinasi; bet mį atvaduotus punktus tik

tai už ketverto desėtkų my- 
, . . v lių nuo Kauno. Gal pirmo-

nuolat stumia priešus atgal, sįos raudonarmiečių eilės 
kaip sako oficiahs Maskvos puvo arčiau Kauno, bet val- 
pranešimas.'

Į šiaurvakarius i 
vakarius nuo Vilniaus na

Raudonoji Armija išdaužė 
vokiečių kontr-atakas ir

Laimėti šį karą visašir- 
diškai, nedvejojančiai ii . v , ....
kaip galint greičiausiai tai ?riesV’ 0 ne}uom> klek P™' x ’ j I rį i i mi y i/n n m nm i nm vi hn
yra pirmučiausias mūsų už- i 
davinys. Šį karą laimėti | 
taip, kad daugiau nebūtų j 
jokių pasaulinių karų per
matomojoj ateityje tai yra 
antrasis mūsų tikslas. L._ 
teikti darbus - užsiėmimus 
ir parūpinti žmonišką gyve
nimą po karo mūsų vyrams, 
esantiems ginkluotose jėgo
se, ir visiems amerikiečiams 
—• tai yra galutinieji tiks
lai.

Aš todėl nenoromis, bet 
kaip geras kareivis, pakar
toju, kad apsiimsiu ir tar
nausiu šioje įstaigoje, jeigu 
man įsakys vyriausias visų 
mūsų komanduoto j as —pil- 
navaldiškieji Jungt. Valsti
jų žmonės.

Nuoširdžiai
Franklin D. Roosevelt.

Berlyno radijas teige, kad

nuo Dvinsko 
miesto atvadavo virš 150 
apgyventų punktų, tarp ku
rių yra šios stambios gyve
namos vietos:

Kutkiškės, Labanoras, Bi
jūnai, Kukutany ir geležin
kelio stotys čepukany ir 
cornyj Brod.

Kukutany stovi už 20 my
lių į pietus nuo Dvinsko, di
džio Latvijos geležinkelių 
centro. Užimdami Čornyj 
B rod stotį, 17 mylių į pie
tus nuo Dvinsko, Sovietai 
dar vienoj vietoj perkirto 
geležinkelį, einantį iš Vil
niaus į Dvinską.

(Tąsa 5-me pusi.)

KAIP NE0F1CIALES ŽINIOS 
PASISKUBINA

i dinis Maskvos pranešimas 
i to nesakė.

Oficialės Sovietų žinios 
'paprastai matuoja žygius 
į pirmyn tiktai tuom, kokios 
vietos galutinai atimtos iš

kiniai raudonarmiečių bū- 
I riai numaršavo. Sovietai 
i niekuomet nesiskubina su 
'pranešimais apie savo lai
mėjimus. Raudonarmiečių 
pergalės oficialiai skelbia-

3,000 AMERIKOS LĖKTU
VŲ TRIUŠKINO MUNI- 

CHO SRITĮ
London, liep. 12. — Apie 

1,900 Amerikos lėktuvų 
bombardavo ir apšaudė ka
rinius taikinius Munich© 
srity j, Vokietijoj.

Diena pirmiau 1,100 ame
rikinių bombanešių ir leng
vųjų lėktuvų puolė tuos tai
kinius.
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Prezidentas Rooseveltas Sutinka 
Kandidatuoti!

Milijonai Amerikos žmonių nekantriai 
laukė to žodžio, kurį praeitą antradienį 
išgirdo: žodžio iš paties prezidento 
Roosevelto, ar jis sutiks kandidatuoti 
ketvirtajam prezidentystės terminui, jei 
demokraų partijos suvažiavimas jį no
minuos.

Milijonai žmonių, žmonių, organizuotų 
'darbininkų, neorganizuotų vidurinės 
klasės narių, profesionalų ir biznierių, o 
taipgi dalis farmerių reikalaute reikala
vo prezidento Roosevelto apsiimti dar 
vienai tarnybai.

Milijonai žmonių, kitais žodžiais, pa- 
sirįžo prezidentą Rooseveltą verstinai 
priversti, pasirįžo draftuoti būti kandi
datu !

Ir prezidentas jų nenuvylė.
Praeitą antradienį jis pareiškė, kad 

sutinkąs kandidatuoti.
Taigi dabar jau viskas aišku: prezi

dentas Rooseveltas kandidatuos, demok
ratų partijos suvažiavimas, įvyksiantis 
kitą savaitę Chicagoje jį nominuos, o 
Amerikos žmones lapkričio menesį jį iš
rinks !

Vadinasi, šių metų prezidentinių rin
kimų “mįslė” išsisprendė.

Dabar Amerikos žmonėms pasilieka 
vienas dalykas: organizuotis, ruoštis 
prie rinkimų-balsavimų, kad išrinkti pre
zidentą Rooseveltą.

Amerikiečiai lietuviai turėtų 
kurti savo komitetus prezidentui 
veltui išrinkti.

Tie komitetai, mūsų nuomone, 
būti griežtai nepartiniai, į juos 
įeiti visokių sriovių, arba jokiom
vėm nepriklausą žmonės. Jų uždavinys 
turėtų būti tik vienas: eiti į žmones, juos 
raginti, kad remtų prezidento Roosevel
to kandidatūrą.

Amerikos prezidentiniai rinkimai šie
met bus svarbesni negu kada nors mūsų 
krašto istorijoje.

Pasiruoškime jiems kiekvienas ir kiek
viena. ,

tuojau
Roose-

turėtų 
turėtų 

srio-

Perdidelis Optimizmas - 
Nesveikas Reiškinys

k

priešGenerolas Eisenhower’is, kuris 
tūlą laiką pripažino tą faktą, jog šiemet 
karas Europoje gali baigtis, jei tik mū
sų .krašto ir talkininkų žmonės gerai 
dirbs karo užfrontyj, dabar įspėja mus, 
kad nebūtume perdaug optimistiški.

Perdidelis optimizmas yra tuo blogas, 
kad optimistas kažin kaip pradeda ne
paisyti darbo, pasitikėdamas, jog ir be 
jo darbo karas greit bus pabaigtas.

Gen. Eisenhower’is sako, kad mes ne
privalom nusiminti, neprivalome būti pe
simistais, tačiau turime suprasti, jog 
prieš mūsų pajėgas dar tebestovi her- 
kuliški darbai, kuriems atlikti teks pa
aukoti nemažai žmonių gyvybių ir turto.

Tikėtis, jog greitoj ateityj Vokietijoje 
įvyks žmonių sukilimas ir visa nacių 
tvirtuma iš vidaus pradės įrti, neverta, 
nes Vokietijoje veikia žiaurusis Gestapo, 
surakinęs žmones, primynęs juos po savo 
kurka.

Na, o Vokietijos armijos dar vis stip
rios, nepaisant to, kad jas labai smarkiai 
lamdo Raudonoji Armija, kad jas lamdo 
talkininkų armijos Italijoje ir Francijoj.

Mes sutinkame su gen. Eisenhowerio 
pastaba. Mažiau didžiuotis, mažiau pasi
tikėti netikėtumais, o daugiau reikia 
dirbti. Tai vienintelė garantija, kad mes 
šiemet galėsime laimėti karą.

Lietuva ir Naujienos
Po to, kai Raudonoji Armija pradėjo 

žengti į Lietuvą, Lietuvoje prasidėjo 
žmonių sukilimai prieš vokiečius. Sukili
mai įvyko Švenčionyse, Vilniuje, Varė
noje, Kaune, Marijampolėje ir visoje eilė
je kitų vietų.

Rašo apie Lietuvą angliškoji spauda, 
kalba radijo komentatoriai, rašo ir lie
tuviškoji spauda Amerikoje. Vilnis (lie
pos 10 d.) parašė editorialą, atsakantį 
Naujienoms, kurios pradėjo dejuoti tuo
met, kai į Lietuvą pradėjo žygiuoti Rau
donosios Armijos kovūnai. Mes čia že
miau paduosime to editorial o ištraukas.

Vilnis pažymi, kad net ir tie Lietuvos 
žmonės, kurie 1941 m. buvo priešingi 
tarybinei santvarkai ir laukė vokiečių 
ateinant, skaudžiai vokiečiais nusivylė. 
Daug jų ir mirė koncentracijos stovyk
lose. Toliau Chicagos lietuvių dienraštis 
šitaip rašo:

“Apie sukilimą praneša veik visos ži
nių agentijos, paduodamos Justo Palec
kio, Lietuvos tarybinės valdžios galvos 
davinius. Bet Naujienos, editoriale, lie
pos 8, štai ką rašo:

“Todėl Lietuvos žmonės bijo, kad nusi
kratę nacių jungo, jie negaus laisves, bet 
vėl pateks po svetima valdžia.”

“Kaip matote, Lietuvos žmonės nesi
džiaugia nacių vijimu iš Lietuvos, kaip 
tik priešingai, jie bijo to.

“Ašku, čionai Naujienų redaktorius iš
reiškė ne Lietuvos žmonių nusiteikimą, 
bet pats savo norą. Būdamas Lietuvoj jis 
bijotų ir bėgtų su naciais į Vokietiją, 
besiartinant Raudonajai Armijai.

“Lietuvoje buvo žmonių, kurie prieši
nosi tarybinei valdžiai, bet jie skaudžiai 
vokiečiais nusivylė ir dabar jie kovoja 
prieš nacius. Kai kurie iš jų nekovoja, tik 
dėlto, kad jau yra po žeme. Jie mirė na
cių koncentracijos kempėse ar kalėji
muose.

“Reikia pažymėti, kad ir ”N.” redakto
rius biskį progreso padaręs. Kiek pir- 
miaus jo laikraštis skelbė, kad naciai 
“naują lietuvį” sukurią, kad jie Lietuvą 
išlaisvinę, dabar netgi jis pripažysta, 

kad Lietuva nacių jungą velka.
“Ir tai pripažindamas jis betgi negali 

paslėpti savo palinkimo prie nacių ir 
bando įkalbėti, kad tai yra Lietuvos 
žmonių nusiteikimas.

“Lietuvos žmonės išreiškė savo norus 
ir savo nusistatymą kovodami prieš na
cius. Jie tai parodė stodami į partiza
nų burius ir kariaudami prieš nacius.

“Kovodami prieš Hitlerio gaujas Lie
tuvos žmonės juk padeda Sovietų ka
riuomenei. Jeigu jie bijotų jos, jie kovo
tų prieš ją, o ne prieš nacius.

“Nacių agentai Kubiliūnas, Plechavi
čius (nepaliekant ir Naujienų ’specia
laus korespondento’ Franz Ancevičiaus) 
norėjo, kad lietuviai kovotų prieš SSSR, 
*Jėlto jie kūrė lietuvių batalionus kovai 
prieš Raudonąją Armiją. Tie batalionai 
betgi sukilo prieš nacius ir jų agentus ir 
daugelis iš tų batalionų perėjo pas parti
zanus.

“Naujienų redaktorius taigi reiškia 
norus tik nacių agentų, bet ne Lietuvos 
žmonių.

“Sukilimai keliose vietose Lietuvoje 
geriausia įrodo, kaip lietuviai į nacius 
žiūri.

“Letuvos žmonės žino nacius. Jie nie
kada nešaukė jiems ’Valio,’ kaip šaukė 
Naujienų priedas Jaunimas, kada Hitle
rio armija Lietuvon įsiveržė. Jie nieka
dos nesidžiaugė, kad naęiai ‘naują lietu
vį’ sukuria, kaip džiaugėsi ‘Naujienos’. 
Jie žinojo ir žino kaip sunkus ir ’kruvi
nas nacių jungas yra ir dėlto jie kovojo 
ir kovoja prieš nacius.

“Savo norus, savo nusistatymą Naujie
nų redaktorius neįbruks Lietuvos žmo
nėms.”

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily1
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Hoc! ges Mason (dešinėje), iš Detroito, ir E. J. Cun
ningham, abu žymūs CIO veikėjai, neša 50,000 žmonių 
peticijų, reikalaujančiu, kad prezidentas Rooseveltas 
kandidatuotu dar vienam terminui.

Pirmajame Lietuvos
Išlaisvintame Sodžiuj

Ketvirtadienis, Liepos 13, 194

Leitenantas Richard
Klinge Lietuvoje

diena. Viskas žada pasiseki
mą. Vakar vakare radau 
pasagą, žygio išvakarėse! 
Kaip nekantriai laukiu 
rytdienos. Kokios milžiniš
kos erdvės, kokios beribės 
perspektyvos dabar atsis
kleidžia prieš mus. Dar dvy
lika valandų ir padarysime 
pirmą šuolį į tūkstanties ir 
vienos nakties pasaką. Te
laimina Viešpats mūsų fiu
rerį.

Birželio 22 d. Pagaliau! 
Pagaliau! Šįryt 4-tą valan
dą perėjome Lietuvos sieną. 
Ta siena niekuomet nebus 
daugiau atstatyta. Pabalti- 
jis — vokiečių kraštas.

Kaip puikiai nuo pat pra
džios pasirodė mūsų artile
rija! Kybartuose beveik vi
sas miestelis buvo išlygin
tas su žeme. Mūsų būrys 
tuoj pradėjo darbą. Nei vie- 

inas bolševikas nespėjo pa- 
| sprukti. Iki pietų suėmėm 
1140 žmonių. 12 gyvačių, ku
rios laikėsi akiplėšiškai, į- 
sakiau sušaudyti vietoje. 

! Viską organizavome ir šį 
ivakara važiuosime toliau.

Puikiai šiandien papieta
vome. Tokių pietų jau se
niai nesu valgęs. Vyrukai 
organizavo pas vieną ūki
ninką kiaulę ir penkias viš
tas. Gaila, kad vyno nebuvo. 
Šiaip viskas man priminė 
Prancūziją.

Birželio 23 d. šiandien at- 
■riškumus Lietuvoje beveik ;Vykome į Pilviškių miestelį.

• Mūsiškiai čia padirbėjo pui-

(Iš vokiečių karininko 
dienoraščio)

1943 m. liepos 7 d. Oriolo 
fronte, Mcensko rajone bu
vo užmuštas leitenantas Ri
chard Klinge. Pas žuvusį 
hitlerininką rastas dienora
štis, kuriame fašistinis žmo
gėdra smulkiai aprašo visus 
savo pergyvenimus nuo Vo
kietijos - Tarybų Sąjungos 
karo pradžios. Mums lietu
viams šis dienoraštis yra 
ypatingai svarbus doku
mentas, nes užmuštas leite
nantas nuo pirmos karo die
nos tarnavo Lietuvoje vo
kiečių žandarmerijoje, ir jo 
užrašai — tai chronika pa
sibaisėtinų hitlerininkų žvė
riškumų mūsų tėvynėje.

Vokiečiu kareiviu ir kari- c

ninku dienoraščiuose Lietu
va neretai minima. Lenin
grado, Kalinino ir Centri
niame fronte pas užmuštuo
sius hitlerininkus jau kelis 
kartus buvo rasti dienoraš
čiai, kuriuose vokiškieji 

I banditai aprašė savo žvėriš- 
; kuinus Lietuvoje, ypatingai

Lietuvos rašytojas Petras j kaip tikrą savo sūnų. Paga-! pirmomis karo dienomis. 
Cvirka štai kaip aprašo iš-Įliau, jie čia, tie, kurių taip Tačiau tų dienoraščių auto-
laisvinimą pirmo Lietuvos 
sodžiaus:

Štai ir pirmas Lietuvos 
žemelės sodžius išlaisvintas 
iš hitlerininkų vergijos! Ka
žin ar daug namų naciai

nesuspėja deginti, palieka 
net savo tankus - “tigrus”, 
krūvas saviškių lavonų, pa
kliūva į nelaisvę ne vien ei
liniai, bet net jų geenrolai.

Aš dar nežinau, kiek hit
lerininkai - čia, paliko bena
mių, kiek čia yra supilta 
kapų per tris metus jų vieš
patavimo. Bet daug vokiečių 
lavonų guli ant lietuviškos 
žemelės.

Naciai savo propagandoj 
skelbė “Faderlando Sieną”, 
nepereinamą sieną, o štai 
jų frontas sutruko, subyrė
jo... Subyrėjo po baisių ura
ganų Raudonosios Armijos

ilgai, taip labai laukė! Pa-iriai Lietuvoje ilgiau nebu- 
galiau valanda, apie kurią ji Įvo sustoję, jie nužygiavo to- 
tris metus svajojo, nuo tos! Imu į Rytus su puolančia 
dienos, kada hitlerininkai! vokiečių kariuomene, 
nusiaubė į rytus. Po nusi
minimo dienų atėjo žinios, 
kad Raudonoji Armija va- i 
ro priešą atgal, kad artėja j 
prie Baltarusijos, artėja link I 
Lietuvos ir štai dabar 
čia!

— Gyvenome ir kovojom, 
kol sulaukėm valandos, ka
da Lietuva vėl bus laisva, 
kada Lietuva bus išlaisvin
ta iš po vokiečių priespau
dos ir laukėme jūs, — kalba

Richardo Klinge dienora
štis yra berods pirmas, ku
ris vaizduoja vokiečių žvė-

.. per pusantrų metų. <____
Jie|tik, kad keli šio dienoraščio 

j bloknotai, matyti, žuvo. 
Klinge su profesionalaus 
galvažudžio šaltakraujišku
mu aprašo savo žvėriškus 
nusikaltimus ir duoda aiškų 
vaizdą hitlerinio okupacinio 
režimo Lietuvoje.

Klinge dienoraštis yra 
gan didelis ir perduoti jį iš
tisai neįmanoma. Be to, 
skaitytojas negali be pasi- 

barbar&mo, bet ir ši žila-1 biaurėjimo skaityti tą šlyk- 
galvė genelė, sulaukus lais-! štų dokumentą. Dėl to mes 
vės pajaunėjo. Ji ir kiti Lie-'čia duosime tiktai kai ku- 
tuvos žmonės dirbs, sunkiai į rias charakteringiausias 
dirbs, kol užgydis vokiečių dienoraščio vietas.

’ žaizdas. Dirbs į Perduodame žodį leite- 
visi atstatymui laisvos ii’mantui Richardui Klinge. 
laimingos tarybines Lietu- | 
vos!

; (Iš anglų kalbos)

Ir štai išlaisvinimo va
landa išmušė. Daug nuken
tėjo Lietuva, daug nukentė
jo šis godžius nuo vokiečių 
barbarizmo, 1

patrankų ugnies, kuri ištaš- ' 
kė nacių tvirtumas, suvertė padarytas 
kalnus jų lavonų.

Ir štai pirmas Lietuvos 
sodžius! Štai lietuvių kovū
nai eina pirmyn! Čia viskas 
taip artima, taip sava! Čia 
mūsų kraštas, mūsų žemė, 
mūsų padangė. Štai pirmas 
Lietuvos upeliukas, o ten 
miškelis. Štai išėjo senelė 
žilaplaukė motina. Ji svei
kina išlaisvintojus, ji ilgai 
ir atydžiai žiūri į dulkėmis 
apneštus kovūn. veidus, tar
tum įieško jųjų tarpe savo 
sūnaus!

Bet, ar ji suras savo sū
nų tarpe jos sodžiaus išlais
vintojų, ar ne, ji sveikina 
kovūnus,. ji myli juos, ji 
pirmąjį iš jų apsikabina,

1941. VI. 19. Šįryt atvy
kome į Stalupėnus. Konra- 

CHINAt ATMUŠA JAPONUS g
NUO HENGYANGO j Na, ir vėl prasidės gyveni- 

™ •' . .------- T . mas! Pyktis mane ima, kai
Chungking. Japonai prjsįmenu tą prakeikta Am- 

tuzmuš kartų ppole chinus J 
Hengyange, bet chinai vis 
atmušė, priešus per kruvi
niausias kautynes iš arti.

Kwahtungo fronte į_pie- sivaizduoti
tus, tačiau, japonai užėmė 
Tsingyuna po 12 dienų žiau-

!jeną. Kaip puikiai visiems 
sekėsi Prancūzijoje, o aš 
vienintelis, kuris pergyveno 
tokią nelaimę. Kas galėjo į- 
_______ i, kad toje baro 
gražuolėje sėdi tikra ama
zonė, kuri gali užpulti vo-rių mūšių. Jie taipgi atėmė kiečį karininką? 'Kad vel. 

is chinų lownshan miestą, njag pajmįų įas klastingas
87 mylios į pietų vakarus 
nuo Kantono didmiesčio.

Chinijos vaikai dirba pri<^ javij suėmimo nuo lauky; jy tėvai yra fronte arba fa
brikuose, o motinos ir. jie, vaikučiai, derli y ima.

prancūzų moteris. Netekęs 
vienos akies, jau buvau tik- > 

j ras, kad mano taip puikiai 
prasidėjusi karjera eina 
prie galo. Laimė, kad dabar 
prasideda šis reikalas su ru
sais ir mane priėmė į* žan
darmeriją. Tikiuos, kad ir 
čia galėsiu kilti aukštyn. 
Rusija žada begalines gali
mybes. Pirmyn, Richarde, 
dar užsitarnausi savo lati- 
fundiją su keliomis dešimti
mis tūkstančių rusų muži
kų. Richardas Klinge —feo
dalas — tai tikra tema ro
manui.

Birželio 21 d. Mums jau 
davė paskutinius nurody
mus. Svarbiausias dalykas 
—rodyti stiprumo ir negai
lestingumo. Būk tikras, Ri
charde, Amjeno istorija su 
tavim jau nebepasikartos!

Saulėta, karšta vasaros

kiaušiai. Šią naktį buvo nu
leista grupė parašiutininkų. 
Savo kulkosvaidžiais ir au
tomatais jie švariai apvalė 
miestelį ir apylinkines vie
toves. Mums beveik darbo 
nepaliko.

Miestelyje išgėrėm ir pri
sivalgėm, kad negalėjome 
atsikelti.

Vakare atvedė grupę bol
ševikų, sulaikytų miestelyje 
ir kaimyniniuose kaimuose. 
Velnias žinio, iš kur pas 
juos tiek daug akiplėšišku
mo. Įsakiau lietuvius su
šaudyti, o žydus pakarti. 
Svarbiausias dalykas—veik
ti griežtai ir ryžtingai.

Birželio 25 d. Šiandien 
turėjome tikrai nemalonų į- 
vykj. Netoli Jūros stoties 
radome grupę nužudytų 
mūsų parašiutininkų. Juos 
sugavo raudonieji, o vietos 
ūkininkai jiems padėjo. Vie
nas lietuvis nurodė, kas tai 
buvo tie banditai. Nesu
prantu, kaip tai įvyko, kad 
ūkininkai padėjo bolševi
kams. Rusai juk naikina 
žemvaldžius. Suėmė 34 ban
ditus. Įsakiau jiems iškasti 
sau duobes ir jose atsigul
ti. Taip ir palaidojome tuos 
šunes. Gaila, kad jie suspė
jo nudėti mūsų žmones.

Liepos 7 d. Štai jau esa
me Kaune. Bolševikai laiku 
atsitraukė. Jie susprogdino 
tik tiltus ir padegė stotyje 
didžiulį naftos ešeloną.

Mane sulaikė Kaune, o vi
jas mūsų baudžiamas būrys 
nuvažiavo toliau į Bieloru- 
siją. Labai gaila, kad man 
kol kas teks pasilikti Lietu
voje. Rusijoj viskas, be abe
jo, įdomiau.

Liepos 10 d. Turime nepa
prastai daug darbo. Mums 
padeda ir lietuviai policinin
kai, tačiau gyventojai kaž
kodėl laikosi rezervuotai.

Jau suėmė apie 6,000 lie
tuviu. Tačiau mus šiandien 
griežtai įspėjo, kad miestas 
dar neapvalytas. Šį rytą 
prie upės rado trijų vokie
čiu karininku lavonus, v

(Bus daugiau)
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H UŽ LIETUVOS LAISVE @9J
Taip Kaujasi Lietuviai Okupuotoje Lietuvoje

(KOVŲ EPIZODAI)

Žemė suposi po kojų nuo 
vokiečių sunkiosios artileri
jos sviedinių sprogimų. 
Kautynių lauka padengė 
dūmų debesys, ir aitrus pa
rako kvapas trukdė kvėpuo
ti.

M ūsų automatininkai 
puolė aukštumą, kurioje 
buvo stipriai įsitvirtinę vo
kiečiai. Priešas atkakliai 
gynėsi. Pro puolančiųjų au
sis nuolat zvimbė kulkos, 
dažnai užkliudydamos šal
mą arba milinę. Aplink be 
paliovos krito artilerijos i 
sviediniai ir minos, iškelda
mi į orą juodus žemių ir dū
mų stulpus. Bet niekas ne
galėjo nuslopinti mūsų ka
rių pasiryžimo laimėti, iš
mušti priešą. Ir automati
ninkai nesulaikomai veržėsi'
į priekį. i stabdė Lietuvoje švietimo ir

Pirmasis į priešo apkasus mokslo ugdymo reikalą, už- 
įsiveržė jefreiteris Tadas darė Lietuvos universitetus 
Šimaitis. Automato ugnimi ir mokyklas, išvarė į pražu- 
ir buože jis skynė sau kelią tingus katorginius darbus 
per priešo apkasus. I ir išžudė daugybę Lietuvos

Netoliese jis pastebėjo - mokslo jaunimo, išvaikė, pa- 
vokiečių kulkosvaidį, kuris smerkė badui ir mirčiai, su-
smarkiai šaudė į puolan
čiuosius, trukdydamas jiem 
slinkti pirmyn. Keletas se
rijų iš automato, ir priešo 
kulkasvaidis nutilo. Jo tar
nyba buvo sunaikinta.

Puolantieji daliniai įsiver
žė į priešo apkasus. Priešas, 
neatlaikęs smūgio, pasitrau
kė, palikdamas daug nu
kautų savo kareivių bei ka
rininkų.

Apkasų kautynėse Šimai
tis nudobė vokiečių puskari
ninkį, bandžiusį su grupe 
kareivių išmušti įsiveržu
sius mūsų automatininkus.

Norėdami žūt-būt atsiimt 
netektas pozicijas, vokiečiai 
kontraatakuodavo įsiveržu
sius į priešo apkasus mūsų 
dalinius. Jefr. Šimaitis, ne
paisydamas stiprios priešo 
ugnies, iššliaužė į priekį ir, 
užsimaskavęs, laukė prisiar
tinant vokiečių. Kai iki 
priešo beliko apie septynias
dešimt metrų, užtikrintai 
prabilo Šimaičio automatas. 
Daug vokiečių krito nuo 
narsaus lietuvio Tado Ši
maičio rankos. Likusieji gy
vi fricai spruko atgal. Mū
sų daliniai įsitvirtino užim
tose pozicijose.

Į pietus nuo N., tarp gau
sių ežerų ir upelių, nusėta 
daugybė nedidelių aukštu
mų, kuriose buvo įsitvirtinę 
vokiečiai. Vietos pelkėtos ir 
sunkiai praeinamos. Tokio
se vietose paprastai auga 
smulkūs ir tankūs krūmokš
niai, kuriais prisidengę mū
sų žvalgai dažnai “ekskur- 
suodavo” į priešo užnuga
rį.

Atsargiai praskleisdami 
susipynusias krūmų šakas, 
klimpdami į minkštą sama
nų kilimą, žliugsintį drum
zlinu pelkių vandeniu, ėjo 
grupė kovotojų.

Iš kairės tyvuliavo dide
lis, platus ežeras, o dešinė
je, kiek toliau, lyg milžino 
plikė, pro krūmų viršūnes 
buvo matyti didelė aukštu
ma. Joje buvo vokiečių ap
kasai.

Į krūmus paežerėje vokie
čiai dažnai pasiųsdavo vie
ną kitą seriją iš kulkosvai
džio arba paleisdavo keletą 
minų, bijodami, kad mūsiš
kiai kartais neprasiskerbt į 
jų pusę. Bet tai nė kiek ne
trukdė mūsų žvalgams vyk
dyti savo uždavinius ir gau
dyti vokiečių “liežuvius”.

Neilgai trukus, mūsų ko
votojų grupė atsidūrė ana
pus fronto linijos. Jiems bu
vo pavesta išžvalgyti, kas 
dedasi tolimesniame priešo 
.užnugaryje.

Vokiečių pusėje, kiek a- 
! kis užmato, tęsėsi platūs 
i miškai. Prisidengdami miš
kais r krūmais, laikydamie
si kelio krypties, per dieną 
žvalgai padarė tolimą žygį, 
Jie buvo nuėję 28 kilomet
rus į priešo užnugarį.

Surinkę daug vertingų ži
rnių apie priešą, jaunesnysis 
'seržantas Skobas su savo 

Tarybų Lietuvos Vyriausybė Rengias Liet. 
Kultūros, Švietimo ir Mokslo Atstatymui

Vokiškieji okupantai su- už pasipriešinimą okupantų

grūdo į kalėjimus daugelį 
Lietuvos profesorių, moks
lo ir meno darbuotojų, eilę 
geriausių, mokslo ir meno 
atstovi! jau nuvarė į kapus 
(profesorius Pranas Augus- 
taitis, prof, akademikas 
Vladas Kuzma, kompozito- 
trius Stasys Šimkus ir kt.) 
Okupantai sunaikino lietu
vių kalbos žodyno rankraš
čius, sudaužė, sunaikino 
šimtus plokštelių su įrašy
tomis lietuvių liaudies dainų 
melodijomis ir daugelį kitų 
barbariškų kultūros naiki
nimų įvykdė.

Kad išvalius Lietuvą nuo 
vokiškųjų okupantų tuojau 
būtų galima pradėti švieti
mo ir kultūros atstatymo 
darbą, Tarybų Lietuvos vy
riausybė jau dabar gyvai 
atlieka įvairius parengia
muosius darbus.

Šiuo metu Lietuvos TSR 
Švietimo Liaudies Komisa
riatas skubiai gamina va
dovėlius Lietuvos mokyklai. 
Jau kiek anksčiau išėjo iš 
spaudos Lietuvių kalbos 
gramatika — fonetika ir 
morfologija. Dabar spausdi
nama Abėcėlė, gražiai ilius
truota, ir Skaitymo knyga 
ketvirtajai klasei. Drauge 
SU tuo Lietuvos pedagogai, 
mokslininkai ir rašytojai 
rengia šiuos vadovėlius Lie
tuvos mokyklai: skaitymo 
knygos — antrajai, penkta
jai ir šeštajai klasei, Lietu
vių kalbos sintaksė, Lietu
vos istorija, Lietuvių litera
tūra. Lygiai taip pat suda
romas konkretus planas pa
rengti ir visiems kitiems va
dovėliams Lietuvos mokyk
lai. Dalis tų vadovėlių taip 
pat jau gaminama.

Visi šie vedovėliai bus 
be galo reikalingi Lietuvos 
mokyklai, nes vokišk. oku
pantai per visą, okupacijos 
laiką ne tik neišleido nė vie
nos lietuviškos knygos mo
kyklai, bet jau nuo pirmųjų 
okupacijos dienų sunaikino, 
sudegino anksčiau buvusius 
lietuviškus vadovėlius.

Iki vokiškųjų fašistų įsi
veržimo Lietuvoje dirbo 
—pradinėse mokyklose apie 
8000 mokytojų, vidurinėse 
mokyklose (gimnazijose, 
progimnazijose, mokytojų 
seminarijose ir kt.) apie 
3000 mokytojų. Vokiškieji 
okupantai išnaikino daugy
bę Lietuvos mokytojų — 
vienus nukankino, sušaudė 

grupe organizavo pasalas 
vokiečiams. Užsimaskavę 
pakelėje, žvalgai laukė prie
šo pasirodant. Bet laukti te
ko neilgai.

Keliu žygiavo vokiečių 
kareivių būrys. Mūsų žval
gai, palūkėję, kol priešas 
prisiartins, netikėtai atiden
gė į juos ugnį. Daug vokie
čiu buvo sunaikinta, vienas 
paimtas į nelaisvę, ir tik ke
liems pasisekė gyviems iš
sprukti.

Įvykdę uždavinį, žvalgai 
grįžo atgal. Vokiečiai, ma
tyti, pajutę triukšmą, iš- 

darbams, jų teroro priemo
nėms, kiti, laukdami mirties 
nuo bado ar nuo vokiškųjų 
budelių rankų, tebesikanki
na kalėjimuose ir koncent
racijos stovyklose, gi didelė 
Lietuvos mokytojų masė, y- 
pač jaunoji mokytojų karta, 
išgaudyta ir išvežta i Vo
kietiją, į katorginius dar
bus, į tikrą pražūtį. Taigi 
tuoj po atvadavimo iš vo
kiškosios vergovės Lietuvo
je bus be galo didelė moky
toju stoka.

Lietuvos Švietimo Liau
dies Komisariatas jau da
bar išdirba ir parengia 
mokslo planus, programas 
ir vadovėlius trumpalaikiam 
kursam, kuriuos reikės 
steigti Lietuvoje mokyto
jams rengti pirmajam lai
kui, kad Lietuvos vaikai ir 
mokyklos būtų aprūpinti 
mokytojais.

Atstatytajai Tarybų Lie
tuvai, jos mokykloms labai 
truks pavaizdinamųjų mok
slo priemonių, įvairių pre
paratų laboratorijoms ir 
kt., — visa tai vokiečiai 
plėšikiškai išveža iš oku
puotųjų žemių j Vokietiją, 
o kur to nesuspėja padary
ti, tai traukdamiesi sunai
kina. Lietuvos Švietimo 
Liaudies Komisariatas da
bar rūpinasi pirmai pra
džiai, kol Lietuva dar nebus 
suspėjusi pati pasigaminti 
reikalingų priemonių, gauti 
įvairių mokslo priemonių iš 
kitų Tarybų Sąjungos res
publikų. Ir reikia pasakyti, 
kad visos tos rūšies pastan
gos susilaukia širdingiausio 
pritarimo ir palaikymo. Pa
vyzdžiui, Rusijos TFSR 
Švietimo Liaudies Komisa
riatas jau dabar iš savo 
fondų išskiria Tarybų Lie
tuvos Švietimo Liaudies 
Komisariatui įvairių moks
lo priemonių, o taip pat 
mokslo knygų įvairiomis 
kalbomis. Tokia broliškų 
respublikų parama daug 
padės atsistoti ant kojų 
Lietuvos mokyklai pirmo
mis po okupacijos dienomis.

Sugrįžusi į atvaduotąją 
tėvynę, Tarybų Lietuvos 
vyriausybė atsiveš išdirbtus 
konkrečius planus ir pa
rengtas reikalingiausias 
priemones, kurios įgalins 
kuo greičiau atgaivinti vo
kiškųjų fašistų išgriautas 
Lietuvos mokyklas, bibliote
kas, muziejus, Vilniaus ir 
Kauno universitetus, Peda
goginį institutą, Kauno ir 
Vilniaus teatrus, Meno Aka
demiją, Konservatoriją, 
Mokslų Akademiją ir kitas 
gausingas Lietuvos mokslo 
ir meno įstaigas.

Jonas Žiugžda. 

siuntė žvalgus, kurie taip 
pat bandė užpulti mūsiškius 
iš pasalų. Bet mūsų žvalgai 
laiku pastebėjo priešą. Jie 
drąsiai stojo į kovą ir gra
natomis bei automatų ugni
mi sunaikino daug vokiečių, 
o likusieji išbėgiojo.

Mūsų žvalgai grįžo į savo 
dalinį, parsinešdami vertin
gų dokumentų. Jie taippat 
atsivedė ir vokišką “liežu
vį.”

Tą dieną jaunesnysis ser
žantas Vytautas Skobas į 
savo 'keršto sąskaitą įrašė 
dar tris nukautus vokiečius 
ir sunaikintą priešo kulko-’ 
svaidį. Ir kiti šios operaci
jos dalyviai daugiau ar ma
žiau fricų pasiuntė į “aną 
pasaulį.” i

Kuopa puolė įsitvirtinusį 
aukštumoje priešą. Vokie
čiai be pertraukos šaudė iš 
kulkosvaidžių, spausdami 
puolančius prie žemės. Vie
tovė, lyg tyčia, buvo lygi, ir 
slinkti į priekį nebuvo gali
ma. Bet uždavinys turi būti 
įvykdytas!

Kaip tik šiuo kritišku 
momentu parodo iniciatyvą 
būrio vado padėjėjas vyr. 
seržantas Žukas. Su vienu 
skyriumi jis iššliaužia į 
priekį ir, apėję priešą iš de
šinio sparno,įsiveržia į jo ap
kasus. Trumpose, bet karš
tose kautynėse Žukas su sa
vo vyrais sunaikina priešo 
sunkiojo kulkosvaidžio tar
nybą ir dešimtį automati
ninku.

Įsitvirtinę priešo apka
suose, drąsuoliai atidengia 
ugnį į vokiečius iš sparno. 
Tai pastebėję, puolantieji iš 
fronto ryžtingai pakyla at
akon ir išmuša priešą iš jo 
apkasų., Kiprijono Žuko su
manumo ir iniciatyvos dėka 
kuopa įvykdė karinį užda
vinį be didelių nuostolių. 
Už parodytą narsumą ir ka
rinius nuopelnus vadovybė 
apdovanojo jį Raudonosios 
žvaigždės ordinu.

St. Rimantas 
Veik, armija.

LAIŠKAI
1943. 12. 26 d. 

Nepaž jstamoj i Lietuvaite!
Prašau priimti širdin

giausius mano sveikinimus 
ir linkėjimus jums, o taip 
pat ir gilią padėką už jūsų 
dovanas, prisiųstas mums. 
Mes, lietuviai, Raudonosios 
Armijos kariai, kariaudami 
su žiauriausiais vokiečių už- 
grobikais, jūsų dovanas su
tikome su entuziazmu ir 
dvasios pakilimu, džiaugda
miesi, kad jūs, būdami toli 
nuo mūsų, o kai kurie net 
nematę Lietuvos, mūsų ne
pamiršote ir stengiatės kiek 
galėdami mus paremti.

Mes, Raudonosios Armi
jos kariai (užtikrinu visų 
mūsų vardu) iš savo pusės 
jąu daug padarėme, daug 
kartų dalyvavome žiauriose 
kautynėse, bet visuomet pa
teisinome lietuvio vardą. 
Kadangi jau nebetoli Lietu
va, kvepia jos miškai, girdi
si upių ir upelių čiurliani- 
mas, mes dar su didesniu 
dvasios pakilimu stengsimės 
save pateisinti.

Trumpai apie save: —esu 
1922 m. gimimo, lietuvis, iš 
darbininkų šeimos, baigęs 8 
kl. Lietuvos gimnazijos. Ka
riuomenėje esu artilerijos 
žvalgas - sekėjas. Už kovos 
nuopelnus esu apdovanotas.

LiLetuviško pulko (Raudonojoj Armijoj) dalinys maršuoja linkui Kauno.

Lietuvoje gyvenau Kau
ne, kur tikiuosi ir ateityje 
gyventi.

Labai prašau, gavusi šį 
mano laišką, parašyti atsa
kymą, už ką aš būsiu nuo
širdžiai dėkingas.

Jūsų nepažįstamas
Julius Mikalauskas

Mano adresas: SSSR<, Po- 
levaja počta 39970 P, Mi
kalauskas J. V.

1944-1-7 d. 
Brangus užjūrio broli.

Aš pionierė iš Ukmergės 
miesto. Man yra 13 metų. 
Aš gyvenu Ičalkų vaikų na
me. Aš mokinuos IV klasėj. 
Mokinuos pakol kas gerai. 
Pas mane čia yra broliukas, 
kuriam 8 metai.

Aš Lietuvoje gyvenau 
kartu su tėveliais. Mano tė
velis Lietuvoj dirbo prie 
mašinų. O mamytė namuose 
dirbo.

Kai prasidėjo karas, ma
no tėvelį paėmė į Raudoną
ją Armiją, mušti piktą 
priešą. Mes gyvenam dabar 
gerai.

Mes gavome nuo jūsų la
bai gražias dovanas, už ku
rias labai dėkojam. Mums 
šitas dovanas padovanojo 
per Naujus Metus, šventę, 
kurią praleidom labai links
mai.

Pas mus atvažiavo nauja 
auklėtoja. Jinai mums atve
žė labai daug lietuviškų 
knygučių, kurias mums 
auklėtojos skaito.

Mes Raudonąja! Armijai 
padedam su penketukais, 
geru elgesiu ir labai geru 
darbu.

Parašykit, kaip jūs gyve
nate, man labai įdomu. Ma
no pavardė ir vardas yra 
Jule Ganelinaite. Laukiu at
sakymo.

Mano adresas yra toks: 
Gorkovskaja obl., Perevoz- 
kįj ra j on, Ičalki, Det-dom. 
Ganelinaite Julė.

LAIŠKAS AMERIK. LIE
TUVIUI AR LIETUVEI

Brangus drauge Amerikos 
Lietuvi ar Lietuve!

Drauge! Priimk sveikini
mą iš raudonarmiečio lietu
vio, kuris kovoja dėl jums 
ir mums taip brangios gim
tinės Lietuvos.

Brangus Lietuvi! Tu ge
rai žinai, kad mūsų kraštą 
jau treti metai mindo voki
ško fašisto padas. Juodžiau
si mūsų istorijos puslapiai, 
nublanksta prieš tai, kas 
dabar dedasi okupantų te- 
riojamoje Lietuvoje.

Aš Runkauskas Viktoras, 
sūnus Klemo, gyvenau Lie
tuvoje Mažeikių apskrityje, 
Vegerių valsčiuje, Suginčių 
kaime. 1941. metais vokie
čiams užpuolus Lietuvą į- 
stojau į Raudonąją Armi
ją ir su dideliu skausmu šir
dyje apleidau brangią Lie
tuvą. Tenai liko mano mo-

PARUOŠTAS NAUJAS TARYBŲ LIETU
VOS DARBUOTOJU BŪRYS

1943 metų rugpjūčio mė
nesį Ivanovo srityje Šujos 
mieste Lietuvos TSR vy
riausybės rūpesčiu buvo su
rengti kursai būsimiems 
LTSR darbuotojams paruo
šti. Čia susirinko lietuviai 
iš visų savo didžiosios tė- 

, vynės — Tarybų Sąjungos 
— kampų. Trečdalį kursan
tų sudarė moterys. Bent 
pusė visų kursantų jau bu- 
Vb dirbę Tarybų Lietuvoje 
įvairų atsakingą vadovauja
mą darbą. Jie atvyko į kur
sus pagilinti savo žinių, kad 

■galėtų būti dar naudinges
niais darbuotojas išlaisvin
toje Lietuvoje. Likusioji 
kursantų dalis — buvę į- 
vairių Tarybų Lietuvos į- 
staigų tarnautojai, o taip

Lietuvis seržantas J. Že
maitis, apdovahotas meda- 
liumi “Už drąsą,” kuris at
sižymėjo kovoj už būsimą 
laisvą Lietuvą.

tina ir dvi seserys, apie ku
rių likimą nieko nežinau.

Aš esu labai laimingas, 
kad galiu su ginklu ranko
se kovoti, dėl išlaisvinimo 
brangios tėviškės ir išsiil
gusių laisvės Lietuvos gy
ventojų.

Man teko praleisti daug 
didelių kautynių, jų tarpe 
1943 metų vasarą teko būti 
Oriolo — Kursko kautynė
se, kada vokiečiai metė į 
kovą savo “galinguosius” 
’’Tigrus”, ’’Ferdinandus” ir 
“Panteras”. Raudon. Ar
mijos kariai atlaikė vokie
čių puolimą ir privertė juos 
toli atsitraukti į vakarus. 
Lietuviai kovoja labai nar
siai, nes žino, kad kovoja už 
savo ir kitų vokiečių pa
vergtų tautų laisvę.

Aš baigiu rašyti, būk tiek 
geras nepažįstamas Lietuvi 
ar Lietuve, parašyk man, 
aš lauksiu.

Su frontiniais linkėjimais.
Runkauskas Viktoras 

Veikiančioji armija.
1943. XII. 26.
Mano adresas:
Polevaja počta 45976, 

Runkauskas V. K.

'pat darbininkai. Visi jie bu
vo suskirstyti į tris maž
daug lygias grupes.

Kursai truko šešis mėne
sius. Per tą laiką kursantai 
praėjo eilę svarbių dalykų. 

'Jie mokėsi TSRS Tėvynės 
karo istorijos, tarybinės or- 

iganizacijos, TSRS ir Lietu
-vos TSR Konstitucijos, Lie
tuvos TSR liaudies ūkio, 
TSRS tautų ir Lietuvos is

torijos, ekonominės ir poli- 
i tinęs geografijos, lietuvių ir 
rusų kalbų. Mokykloje kur
santai dirbo kasdien po še- 

1 šias valandas, neskaitant 
laiko pasiruošti pamokoms. 
Kursuose dėstė net 20 savo 
sričių specialistų, kurių tar
pe Lietuvos TSR liaudies 
komisarai drg. J. Žiugždas, 
M. Gregorauskas ir kt.

Kursantai aplankė teksti
lės fabrikus, susipažino su 
gamybos procesu, pasikalbė
jo su įmonių vadovais, kaip 
reikia įmones vadovauti. 
Šujos miesto organizacijų 
vadovai supažindino kur
santus, kaip jie vadovauja 
vietos pramonei, tarybiniam 
darbui, finansiniam darbui 
ir t.t.

Kursantų pažangumas 
moksle buvo gana aukštas. 
Jie dirbo įtemptai. Iš šimto 
buvusių kursų klausytojų, 
27 baigė penketukais, o 31 
— ketverukais. Savo išsila
vinimo lygio pakėlimui kur
santai išklausė eilę paskaitų 
politinėmis ir bendro lavi
nimosi temomis.

Pakelta nuotaika praėjo 
vasario 6 dieną surengtas 
išleistuvių vakaras. Į išlais- 
tuves atsilankęs Lietuvos 
TSR LKT pirmininkas d. M. 
Gedvilas pabrėžė kursan
tams reikalą ir toliau kelti 
savo kultūrinį bei politinį 
lygį, būti pavyzdingais dar
buotojais, kad visas įgytas 
žinias kursantai galėtų sėk
mingai pritaikyti Tarybų 
Lietuvoje. Kursantų vardu 
kalbėjo d.d. Kučinskas ir 
Poška. Jie patikrino Lietu
vos TSR vyriausybę, kad 
sudėtų į kursantus vilčių jie 
neapvils. ,

Dabar kursantai išsiskir
stė praktikos darbams dau
giausia įvairių miestų ir ra
jonų vykdomuose komite
tuose ir t.t. Visi jie kupini 
noro kuo greičiausiai grįžt į 
išvaduotą iš vokiškosios o- 
kupacijos Tarybų Lietuvą, 
kad čia galėtų prisidėti prie 
jos laukiančių atstatymo 
darbų.

Tuo tarpu Šujoj pradeda 
mokslą nauja kursantų— 
būsimų Lietuvos TSR dar
buotojų grupė.

R. šarmaitis
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Justas Paleckis.

Pabaltijo Tautų Kova Prieš 
Vokiškuosius Okupantus

(Tąsa)

Palengva spaudė mus vargas, bet kas
dien augo. Visus javus, vaisius ir avilius 
su bitėm išplėšė mums broliai; laisvus iš 
prigimties mūsų sprandus įpratino dar
ban naktimis; sunkiomis naštomis ap
krovė mūsų pavaldinius, tėvūnus, ūkinin
kus ir duoklininkus; atėmė iš mūsų me
džioklę ir žvejybą, uždraudė užsiiminėti 
vaizba su kaimynų šalimis. Bjauriausias 
gi daiktas, jog kas metai varu ima mūsų 
vaikus užstatan be menkiausio žmoniš
kumo, varu plėšia iš mūsų pačias, reika
lauja, kad jos mus pamestų, nes jiems 
neužtenka dviejų šimtų išgabentų vaikų 
ir sugautų mergelių... Mūsų galiūnus su
raišiotus tempė kalėjiman Prūsuose; tū
luosius ant laužo sudegino, nes jie nelei
do atimt savo vaikų; mūsų jaunas sese
ris ir dukteris varu sugavę — ir baisu 
pasakius — gėdino, kas yra visiems ži
noma ir lengva įrodyti. Vienam galin
giausiųjų mūsų bajorų, Kirkučiui, ordeno 
broliai drąsiai gražią dukterį išplėšė. Ne-

ir įvykdydavo.” Iš tokių tai “šunsnukių” 
ir ’’Europos padugnių” sudarinėjo savo 
kryžeivių gaujas vokiečių grobikai.

Vokiečių pavojus sutelkė lietuvių gimi
nes. Savo įžymiųjų kunigaikščių vado
vaujami, lietuviai’ nepasidavė grobikams. 
Jie pradėjo narsiai atremti kryžeivių 
puolimus, o ir patys, atsakydavo į tuos 
puolimus įsiverždami į vokiečių užgrob
tus kraštus ir gerokai įgąsdindavo ir su
pliekdavo vokiečius. Pavyzdžiui 1205 m. 
stipri lietuvių kariuomenė, Svelgaičio va
dovaujama, žygiavo pro Rygos pilį. Pa
gal vokiečių melcraštininko Henriko Lat
vio pasakojimą, vokiečiai taip išsigando, 
kad jų rankos drebėjo, kai jie vaišino 
medum Svelgaitį ir jo karius. Tas pats 
Henrikas Latvis pasakoja apie dideles 
kautynes 1203 m., kuriose lietuviai su
mušė žymias vokiečių jėgas — apie 500 
kryžeivių-riterių, daug kitų pagelbinių 
būrių ir žymų skaičių žemgalių, kurie ta
da talkninkavo vokiečiams.

iškentė skriaudos jaunosios mergos bro
lis, perdūrė ant vietos gėdijantį savo au
ką vienuolį. Šulnų ir garbingą bajorą 
Visi giną drauge su pačia ir vaikais nu
gabeno į Prūsus ir ten visus užmušė. Ba
jorui Svalkeniui sudegino dvarą ir kai
mą, o gyventojus nužudė, vos jis pats su 
dūšia pabėgo. Kitam Sungailai galvą nu
kirto, o jo gimines verguvėn išsigabeno... 
Mums nebeliko kitos vilties, kaip mirti 
iš galvažudžių rankos ir regėti, kaip jų 
ištroškę kardai bus mūsų krauju sutep
ti”....

Vokiečių grobikai mėgsta girtis, kad 
jie atnešė į Pabaltijį krikščionybę ir kul
tūrą. Viduramžių vokiečių gebelsai varė 
ne mažiau šlykščią propagandą, kaip 
dabartiniai jų ainiai. Kai lietuviai, lat
viai ar estai atkakliai priešindavosi vo
kiečiams, kurie kaip plėšikai ir galva
žudžiai puolė jų kraštą, kryžeiviai kreip
davosi skundais į Romos popiežių ir Eu
ropos valdovus. Ypač jie šmęiždavo lie
tuvius, narsiausiai gynusius savo laisvę. 
Vadindami lietuvius “pįktais pagonimis”, 
’’barbarais”, ’’pragaro išperomis”, kry
žiuočiai prašydavo popiežiaus ir valdovų 
paramos naujiems kryžiaus žygiams į 
Lietuvą ruošti. Romos popiežiai laimino 
kryžiuočių kruvinus darbus ir parėmė jų 
žygius. Kryžeiviams už “netikėlių” žudy
mą buvo žadėta nuodėmių atleidimas ir 
’’dangaus karalystė.”

Tuo tarpu lietuviai, latviai ir estai bu
vo kultūringos tautos, kurios daugiau 
kaip 1000 metų prieš vokiečiams atei
siant apsigyveno Pabaltijy. Romos isto
rininkas Tacitas rašė apie juos kaip žve- 
jotojus gintaro, kurs per pirklius pasiek
davo Romą. Pas lietuvius, latvius, ir es
tus buvo vešli žemdirbystė. Daugybė 
įvairių kraštų monetų, atrastų kasinėji
muose, liudijo apie plačius tų tautų pre
kybinius ryšius. Jos mokėjo statyti medi
nes pilis, turėjo neblogų ginklų. Turtin
giausia tautosaka, šimtai tūkstančių liau
dies dainų, pasakų, patarlių kalba apie 
aukštą Pabaltijo tautų sielos kultūrą. O 
kai dėl krikščionybės, tai ji ir be vokie
čių pagelbos rado kelius iš kaimynės Ru
sijos. Krikščionybė kryžiuočiam buvo tik 
jų plėšikiškų puolimų priedanga. Norė- 

I damas pašalinti kryžeivių pavojų nuo 
Lietuvos, didysis kunigaikštis Mindaugas 

u ' priėmė krikščionybę, bet tai nieko nepa
gelbėjo — kryževiai vistiek siekė paverg
ti Lietuvos. Vytauto laikais Lietuva jau 
buvo apkrikštyta, bet tai netrukdė kry
žeiviams tęsti savo puldinėjimus, plėšika
vimus ir šmeižtus. Skunde, įteiktame 

1 1409 m. kryžeivių vadovams, pavergtieji
žemaičiai sako, “kad jie turi jau vysku
pą ir kitus prelatus, kunigų ir daugelį jų 
tarnų, kurie ne tik jų vilnomis ir pienu 
naudojasi, bet ir jų kraują čiulpia, pa
galiau mėsą nuo kaulų nuėda, bet krik
ščionystės mokslo jiems visiškai nesu
teikia.”

Ką gi bendro su kultūra ir krikščiony
bės platinimu galėjo turėti degintojai, 
vagys, žmogžudžiai ir pinigų padirbinė- 
tojai, kuriuos popiežius Aleksandras IV 
liepė 1256 m. šleisti iš kalėjimų, jei jie 
vyks į kryžiaus žygį Pabaltijin? Vokie
tis Hansas von Taųbe XVI šimtmetyje 
nustebęs pažymi, kad kryžeivių riteriai 

> nesibodėjo didžiausios nedorybės ir niek
šybės — ”kas kam ateidavo į galvą, tai

Didelę reikšmę toj atkaklioj lietuvių 
kovoj prieš kalavijuočių ordiną turi Sau
lės kautynės 1236 m. Vokiečių grobikai 
tada buvo suruošę didelį kryžiaus žygį į 
Lietuvą prieš “paklaidų gaurais apžėlu
sius pagonis” lietuvius. Tam žygiui kala
vijuočiai surinko dideles gaujas Vokie
tijoj ir priverkė jame dalyvauti estus. 
Pats ordino magistras Volkvinas vado
vavo tai kariuomenei ir pažadėjo nuves
ti ją į tokią vietą, kur visi bus sotūs. 
Džiūgaudami ir tikybines giesmes giedo
dami, tie krikščioniški plėšikai degino, 
plėšė ir žudė Žemgalijos ir Lietuvos kai
mus. Tačiau per aukšlei džiūgavo:

Ne jaučiat jūs likimo širdimi, 
Kad galas jums, plėšikai svetimi, 
Kad paskutinis šis jūs žygis jau, 
Kad jums dangus ryt nebešvis daugiau, 
Nes visagalis mistras ir šarvoti broliai 
Įsiskverbė mūs žemėn jau per toli. —

kaip sako latvių poetas AkuraĮcers Saulės 
kautynėms skirtame eilėrašty.

Lietuviai, dabar veikdami kartu su 
žemgaliais, buvo pasiruošę atremti prie
šą. Pelkėtoj vietovėj jie puolė kalavijuo
čių ir jų (talkininkų būrius ir juos su
triuškino. Smarkuoliai kalavijuočiai, 
kronikos žodžiais kalbant, “buvo iškapo
ti kaip bobos”, o ’’daugelis jų taip puolė 
dvasia, kad bėgo namon. Tuos bėglius 
naikino be gailesčio žemgaliai.” Saulės 
kautynėse žuvo ordino magistras Volkvi
nas ir su juo 48 riteriai, kurie sudarė 
kariuomenės vadovybę.

Po saulės kautynių kalavijuočių Livo
nijos ordinas taip susilpnėjo, kad turėjo 
susijungti su kryžiuočių (teutonų ordinu 
veikusiu Prūsuos, ir iš jo jieškoti pagel
bos. Tie abudu ordinai iš abiejų pusių 
spaudė ir puldinėjo Lietuvą. Bet Lietu
va po Saulės kautynių dar tvirčiau susi
jungė ir didžiojo kunigaikščio Mindaugio 
vadovaujama tapo vieninga ir tvirta val
stybe.

Sekmingesnei kovai prieš vokiškuosius 
grobikus Mindaugas sudarė sąjungą su 
Naugardo kunigaikščiu Aleksandru Nev- 
skiu, kurs sutriuškino kryžiuočius ant 
Peipuso (Čudskoje) ežero ledo. Bendra
darbiavimas tarp Lietuvos ir Rusijos ta
da dažnai pasireikšdavo bendrais žy
giais prieš kryžiuočius.

Triuškinamą smūgį lietuviai sudavė 
kryžiuočiams ties Durbės ežeru. Čia lie
tuviams padėjo ta aplinkybė, kad kuršiai 
ir kiti vokiečių talkininkai iš pavergtųjų 
tautų kautynių pradžioj atsimetė nuo 
vokiečių. Durbės kautynėse buvo užmuš
ta daug kryžiuočių ir riterių, jų tarpe 
magistras Borchardas, hercogas Karolis 
ir maršalas Botelis. Besitraukiančius vo
kiečius puolė sukilę žemgaliai ir rusai. 
Tačiau vokiečius nuo galutinio sutriuški
nimo išgelbėjo jų priešų nesutarimai, ku
riais jie visada mokėdavo pasinaudoti.

(Bus daugiau)

Newark-Linden, N. J.
Du New Jersey Valstijoj 

Piknikai Jau Praėjo
Pirmas, tai buvo Lietuvių 

Darbininkų Susivienijimo 3-čio 
Apskričio, įvykęs 28 d. gegu
žes.

Diena graži, žmones renka
si skaitlingai ir smagioje nuo
taikoje. Prie baro dirba 4-5 
draugai sušilę, 3-4 gaspadinės 
prie įvairių užkandžių, taipgi 
darbuojasi. Naujai ištaisytas 
lindeniečių parkas gera įspūdį 
teikia, žodžiu, viskas gerai, 
smagioj nuotaikoj vedasi. Apie 
6 :30, draugas A. Matulis, ap
skričio pirmininkas, pašaukė 
publiką į svetainę ir paaiški
no, kas įvyks. Sietyno Choras, 
vadovybėj muzikės Bronės L. 
Šaknaitės, pirmiausia sudai
nuoja apie šešias daineles įvai
raus turinio. Publika gražiai 
pasveikino chorą. Vėliau kal
ba draugas Mizara organizaci
jos reikalais, kiek tiek apie 
karo situaciją.

Po programai vėl šokiai, už
kandžiai, įsigėrimai — taip iki 
sutemos. Piknikas buvo pui
kus.

Literatūros Draugijos 2-ro 
Apskričio Piknikas

Įvyko ten pat, tik gal ne 
toks skaitlingas publika. Aps
kričio pirmininkas apie 6 vai. 
vak. pakviečia piknikautojus į 
svetainę pasiklausyti progra
mos. čia ir vėl Sietynas dai
nuoja. Jis ir vėl neapsileidžia, 
nepatingi visi choristai, o ypa
tingai mokytoja šaknaitė, ge
rame ūpe.

Sudainuoja 4 dainas bendrai 
ir dvi vieni vyrai. Dainos gra
žiai skambėjo.

Taigi, sietyniečiai bėgiu 
dviejų savaičių dalyvavo jau 
ant abiejų apskričių piknikų,

gražiai išpildydami muzikales 
programas.

Po dainų, drg. Gilmanas, 
apskričio pirmininkas, persta
tė kalbėti d. Seną Vincą, ku
ris pat pradžioje savo kalbos 
pareiškė, kad piknikuose kal
bėti, tai reiškia varginti publi
ką, todėl pasakysiu trumpai ir 
storai. Ir tiesa, pasakė trumpai 
ir aiškiai: Lemti šį karą vi
sais garais, remti rudenio rin
kimuose prezidento Roosevelto 
visą administraciją, su juo pa
tim gal viny j e, jei nenorim su
silaukti antros hoovervillės. 
Ragino remti visais būdais Lie
tuvos vargdienius savo brolius 
ir sesutes, per Lietuvai Pagel
bos Teikimo Komitetą. Ir, pa
galiau, kad tas darbas eitų 
sėkmingai, turime organizuo
tis, stodami į lietuvių darbi
ninkų draugiją.

Kadangi turėjau su savimi 
Lietuvai Pagal b. Teikimo Ko- 
mit. blanką aukų rinkimui, tai 
pasileidau į darbą. Pirmą lai
mingą harrisoniečių stalą užti
kau ir čia pat pasidarė 15 do
lerių.

Pirmoji padėjo penkinę, tai 
draugė Ona Labašiauskienė. 
Ją pasekė su penkine d. Jonas 
Marcinkevičius, pareikšdamas, 
kad jis moterims neapsileidžia. 
Po dol.: Mary Harman, M. žo
lynas, Feliks Klastow. Po 50c: 
P. Simans, K. Kuzmickas, P. 
Maršonas ir P. Ramoška.

Draugiškas ačiū jums, ge
rieji draugės-gai už jūsų nuo
širdžią paramą!

Abu piknikai labai gražiai 
pavyko.

G. Albinas.

Livingston, N. J.
Vietinio Skyriaus Pranešimas 

Drapanų Reikale
Jau senokas laikas, kaip 

mūsų vietinė LDS 47 kuopa iš
sirinko komitetą iš trijų as
menų parinkti drapanų dėl 
Lietuvos žmonių. Mes nemanė
me, kad tokis mažas mūsų bū
relis galėtų ką nuveikti. Ta
čiau jau gerokai nuveikta.

Pradžia padaryta labai pui
ki : apie 4 savaitės atgal dd. 
Yurevičius ir Tyliūnas jau nu
gabeno į centrą daugiau, ne
gu tūkstantį svarų drapanų. 
Ligi šiol nebuvo pranešta ir 
tarta padėkos žodis nuošir
diems drabužių aukotojams.

Tačiau šiuos žodžius rašan
tis atsiprašo aukotojų, kurie 
pirmiau aukavo, kad nebuvo 
galimybės smulkmeniškai su
žymėti, kiek ko aukauta.

Aukavo dd. Yurevičiai daug 
įvairių gerų drapanų, apavų 
ir kenuoto maisto. Draugai 
Stanioniai didelį pundą, Kai
rienė, Myliunai, Janušonis, A. 
Palson, Tyliunai, G. A. Janu
šonis. Iš nekuriu patys pasiė-' 
mėm, kiti net ir atvežė. Drau
gė Stočkienė atvežė labai ge-! 
rų ir išvalytų ir net suprosytų | 
12 dresių, 2 kautus, 4 švede-j 
rius, blauzę ir suknelę. Ger
biama Carlstatd, lietuvė, ku-j 
rios trys sūnūs armijoj, surin
ko labai daug įvairių drapa
nų, jos puikios ir išplautos: 7i 
įvairūs geri paltai, 6 dresės,1

6 apatiniai šilti vilnoniai, 11 
svederių, 6 džiaketai, 3 kelnės, 
6 veskės, 4 suknelės, 3 poros 
kojinių, pora čeverykų ir pirš
tinės.

Kuomet mudu su d. Anuš- 
kiu nuvykome pas šią moterį, 
tai pirmas jos klausimas buvo: 
“Vaikeliai, argi tie žmonės 
gaus šiuos drabužius, kuriems 
ten labiausiai reikalinga?” 
Mudu pasižvalgėm vienas į ki
tą, lyg ir su nuostaba, tačiau 
paklausta, kodėl ji taip mano, 
atsakė, kad “aš buvau Lietu
voje 1936 metais nuvykus pa
sižiūrėt, tai žmonės pasakojo, 
kad per pirmą karą tie komi- 
tetninkai užsidėjo krautuves, 
biedniems žmonėms pardavinė
jo atsiųstus daiktus už pinigus, 
o mes jiems siuntėm veltui.” 
Mes užtikrinom, kad dabar jau 
ten Smetonos nėra ir niekas 
jokios spekuliacijos negali ves
ti. Ji sakė, kad kaip buvo par
važiavus, tai jai atrodė, kad 
žmonės labai biednai gyveno. 
Sako, drabužiuose desėtkai lo
pų įvairių spalvų. Aš jai pa
žadėjau atsiųsti paliudijimą ir 
padėką iš centro komiteto.

Ji mums sakė, kad ji pa
rinks iš kitu žmonių dėl mūs 
daugiau. Varde vietinio komi
teto, širdingai ačiū visoms už 
jūsų dovanas, taip gerai sutai
sytas ir švarias.

Komiteto Narys, 
G. A. Jamison,

134 West Northfield Ave., 
Livingston, N. J.

PIRKITE KARO BONUS!

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

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALI8 IŠTYRIMAS ?2.

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

(Įsist. 28 m.)

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

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS 

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

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

šimtai angių lėktuvų 
bombardavo nacius šiaurva
karinėje Vokietijoje ir šiau
riniai rytiniuose Franci jos 
pajūriuose.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geri ausiu 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipanžinti.

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS JSTAIGA

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui grupėms. 
Nedėliomis atda
ras nuo 1 valan
dos dieną iki vėlai.

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

Į GREEN STAR BAR & GRILL |
Ž Lietuviškas Kabaretas ±

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Telefonas EV. 4-8698

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

būsite patenkinti.

* 459& (Skersai nuo Republic Teatro)

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimai 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios Duodamo* 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110



Ketvirtadienis, Liepos 13, 1944

Sovietai Atėmė Maišio- 
galą, Valkininką, Rūdis 

kės ir 390 Kt. Vietų
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Maišiogala (15 mylių į 
šiaurvakar. nuo Vilniaus), 
Valkininkas, Eišiškes, Žir
mūnai ir geležinkelio sto
tys Rūdiškes, Varenavas, 
Bastūnai, Gudai ir škliary.

Šioj srity j Sovietai jau 
pirmadienį išlaisvino punk
tus už 44 mylių į rytus nuo 
Kauno.

Rūdiškės stovi prie gele
žinkelio, vedančio iš Vil
niaus per Gardiną į Varša- 
vą. Valkininkas stovi už 82 
myl. nuo to pirmkarinio ryt. 
Prūsijos rubežiaus. Eišiškės 
randasi už 55 mylių nuo Su
valkų apskričio.

VILNIUJE APSUPTŲ 
NACIŲ NAIKINIMAS
Trečiadienį buvo jau ket

virta diena, kai raudonar
miečiai be jokios atlaidos 
naikino tuzinus tūkstančių 
vokiečių, apsuptų Vilniuje 
ir apylinkėje.

Sovietų kariuomenė per 
dieną įvarė dar desėtką my
lių gilesnį kylį į hitlerinin
kų pozicijas tarp Kauno ir 
Dvinsko tvirtumų. Tas kylis 
pagilintas nuo 35 iki 45 my
lių.

Toliau į pietus nuo Vil
niaus raudonarmiečiai pa
žygiavo 19 mylių artyn Vol- 
kovysko kelyje į Bielostoką 
(Baltstogę). Šiaurvakarinė
je Pripiatės balų srityje jie 
paėmė punktus tik už 8 my
lių nuo Pinsko, vokiečių 
tvirtumos ir geležinkelių 
mazgo, linkui Brest - Litov- 
sko.

Ištisame 500 mylių ilgio 
fronte sovietiniai/ kovūnai 
tą pačią dieną atvadavo 
daugiau kaip 390 miestų, 
miestelių, geležinkelių sto
čių ir kaimų.

Per tas 24 valandas rau
donarmiečiai užmušė virš 
7,190 vokiečių.

Latvijos fronte į pietus 
nuo Dvinsko ežerai, klam
pynės ir skaitlingi upeliai 
labai apsunkino, bet nesu
laikė Sovietų jėgų nuo žy
giavimo pirmyn.

Gen. Mato Zacharovo ko
manduojami raudonarmie
čiai į pietus nuo Lydos pra
siveržė per Nemuno upę, 
numaršavo 20 mylių pirmyn 
pietinėmis Nemuno pakran
tėmis, atėmė iš priešų Be- 
licą ir 50 kitų gyvenamųjų 
vietų.

(VAIRIOS ŽINIOS
South Portland, Me. — 

Nukritus armijos bombane- 
šiui į “traleriuose” gyvenan
čių darbininkų koloniją, 
žuvo 19 lakūnų ir šiaip žmo
nių.

Amerikiečiai vakarinėje 
Italijoj užėmė Castiglionce- 
llo, 10 mylių nuo Leghorno 
uostamiesčio.

Sovietai liepos 10 d. visuo
se frontuose sunaikino bei 
iš veikimo išmušė 46 vokie
čių tankus ir nušovė 77 jų 
lėktuvus.

Vokiečių lėktuvai, sako
ma, nuleidžiu reikmenų ap
suptiems Vilniuje naciams.

Washington. — Bedarant 
senam submarinui S-28 pra
timus Pacifiko Vandenyne, 
jisai nuskendo. Žuvo 60 jū
reivių ir oficierių.

Popiežius pasiuntė są- 
jausmo telegramą Berlyno 
gyventojams, kenčiantiems 
nuo talkininkų oro bombų.

Laisvieji Danai Pasiun
tė Maskvon Savo

Ambasadorių
London. —Iš čia veikian

ti Danų Laisvės Taryba pa
siuntė Thomą Doesingą 
kaip savo ambasadorių Ma
skvon. Taigi Laisvieji Danai 
dabar turės lygią atstovybę 
Sovietuose, kaip ir Jungti
nėse Valstijose ir Anglijoj.

Danijos karaliaus valdžia, 
nacių spiriama, sutraukė 
diplomatijos ryšius su So
vietų Sąjunga, kada vokie
čiai 1941 m. birželyje už
puolė Sovietus.

Dabartinis Laisvųjų Da
nų ambasadorius Maskvai, 
Doessingas seniaus buvo 
direktorius Valstybinės Da

inų Knygynų Komisijos. 
' Praeitą savaitę jis su savo 
1 žmona pabėgo iš nacių už
imtos Danijos.

Būdamas savo krašte, jis 
kovoje prieš hitlerinę prie
spaudą. 1942 m. Doessingas 
buvo vokiečių įkalintas už 
tai, kad jis įkūrė slaptą pa- 
trijotinį danų laikraštį.

Amerikiečiai Artinasi 
Prie St. Lo.

London, liep* 11. — Ame
rikos kariuomenė vakari
niame Franci jos fronto ga
le prasiveržė pirmyn iki 
dviejų mylių nuo St. Lo, 
trijų geležinkelių ir dauge
lio vieškelių centro.

Rytiniame fronto gale an
glai artinasi prie vakarinių 
Orne upės krantų, bet pasi
traukė iš Maitot kaimo, 5 
mylios į pietų vakarus nuo 
Caen.

VATIKANAS NELAUKIA 
KUN. ORLEMANSKIO 
Vatikanas. — Užginčija

ma gandai, kad pas popiežių 
atvyks amerikiečių lenkų 
kunigas Orlemanskis paaiš
kinti, kodėl jis skrido Mas
kvon pasikalbėti su Stalinu 
ir ką gero tas žygis davė.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

rėmimas ir šio krašto karinių 
pastangų. Vienas ir tas pats 
žmoniškumo darbas: kova 
prieš mirtinąjį žmonijos prie
šą — fašizmą.

Vėl noriu žodį tarti į lietu
vius katalikų, tautininkų ir so
cialistų srovėse. Nejaugi jūsų 
širdys pasiliks sušalusios ir už
kietėjusios linkui Lietuvos 
žmonių? Nejaugi jūs neištiesi
te jiems savo pagelbos ran
kos ?

Atsiliepkite į jų balsą. Au
kokite drapanas, čeverykus, 
maisto produktus. Siųskite Lie
tuvai Pagelbos Teikimo Komi
tetui.

Kiekviena jūsų dovana bus 
persiųsta Lietuvos žmonėms. 
Ir nebus taip, kaip po perei
to karo, kada keli nenaudė
liai naudojosi amerikiečių do
vanomis. Jūsų dovanos teks 
tiems, kuriems tikrai reikalin
gos — alkaniems ir nacitį ap
nuogintiems.

Dabar jau abejonės nebega
li būti, dabar jau išspręsti šie 
klausimaiLietuva bus išlais
vinta. Ją išlaisvins Raudonoji 
Armija, kurios eilėse taip did
vyriškai pasižymi lietuviškie
ji pulkai.

Lietuva bus socialistinė-ta- 
rybinė. Ji bus dalimi didžio
sios Tarybų Sąjungos.

Bet nežiūrint vidujinės san
tvarkos, karo nualintierns Lie
tuvos žrnonėms sunku bus at
sistoti ant kojų. Ims geroką 
metų skaičių.

Mes, amerikiečiai, galime ir 
privalome jiems pagelbėti.

Ir skubinkimės su tąja pa- 
gelba!

Dar 5,500 Apsuptų Na
cių Suimta bei Užmušta

London, liep. 11. — Apsu
pime į rytus nuo Minsko 
Sovietai vakar paėmė nelai
svėn dar 3,500 nacių ir už
mušė 2,000. Čia raudonar
miečiai suėmė dar du vokie
čių generolus — Muellerį, 
komandierių 4-tos jų armi
jos, ir Klemmą, komandie
rių 206-tos nacių pėstininkų 
divizijos.

Viso tame apsupime iki 
šiol užmušta 35,000 vokie
čių ir suimta 25,230.

Dabartiniame ofensyve 
Sovietai paėmė nelaisvėn vi
so jau 18 vokiečių generolų.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
HAMTRAMCK, MICH.

LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 
16 d. liepos, 11 v. ryto. 3014 Ycmans 
St. Visi nariai būkite laiku, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti. — 
Sekr. (163-164)

WATERBURY, CONN.
Vilijos Choras rengia pikniką, 

sekmadienį, liepos 16 d. Liet. Parke, 
už Lakewood Ežero, Chestnut Hill 
Road. Pradžia lz vai. dieną. Šokiam 
gros John Satulos Orkestrą. Įžan
ga 25c asmeniui įskaitant taksus. 
Kviečiame visus atsilankyti į pikni
ką ir paremti Vilijos Chorą. — 
Kom. (163-164)

MONTELLO, MASS.
Komunistų Politikos Susivieniji

mas, vietinis skyrius rengia pikni
ką Liet. Taut. Namo Parke, įvyks 
liepos 16 d. Pradžia 1 vai. dieną. 
Bus muzikalė programa, gerų valgių 
ir gėrimų. Prašome dalyvauti, turė
site gerą laiką ir paremsite Politi
kos Susivienijimą. (163-164)

MONTELLO, MASS.
Svarbios prakalbos, politikos klau

simu, įvyks liepos 14 d., 7:30 v. v. 
Liet. Taut. Namo apatinėj salėjo. 
Kalbės Anna Burlak, State presi
dent of the Comm. Political Assoc, 
iš Bostono. Įžanga visiems veltui. 
Rengia Brockton Komunistų Poli
tikos Susivienijimo Skyrius.

(163-164)

MAHANOY CITY, PA.
LDS 104 kp. rengia pikniką, 16 

d. liepos, pas S. Kuržinską, sode. 
Užtikriname mandagų patarnavimą 
gražioj vietoj. Kelrodis: Atvažiavę 
į Mahanoy’jų iš Rytų ar Vakarų 
(East or West) davažiavę Maine 
Street, važiuokite iki “Kaier” bra
voro, čia sukitės po tiesiai ant 
Park Place kelio, tik viena mailė ir 
pusė iki pikniko. Kviečiamo visus 
dalyvauti šiame piknike. — Kom.

(163-164)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

16 d. liepos, 6 v. v., 735 Fairmount 
Ave. (163-164)

ROCHESTER, N. Y.
Draugijų Komitetas Teikimui Pa

gelbos Lietuvai rengia pikniką, šeš
tadienį, liepos 15 d. Gcdemino Darže 
ir salėje, 575 Joseph Ave. Prašomo 
visus dalyvauti ir kas gali, atneškite 
dovanų Lietuvos žmonėms..— Kom.

(163-164)

GREAT NECK, N. Y.
Liet. Am. Piliečių Kliubas rengia 

pikniką, sekmad., liepos 16 d. A. J. 
Kasmočių salėje, 91 Steamboat Rd. 
Pradžia 3 vai. dieną. Įžanga 50c su 
taksais. Šokiams gros Al Kaizos or
kestrą. Kviečiame visus dalyvauti, 
linksmai praleisti laiką. (163-164)

ELIZABETH, N. J.
Džiaugsmo vakarėlis! Draugai 

Saulėnai, džiaugiasi tuomi, kad Vil
nius tapo atvaduotas, todėl jie ruo
šia pariukę-vakarėlį. Įvyks šešta
dienį, liepos 15 d., Kliubo salėje, 
408 Court St. Pradžia 8 v. v. Jie 
užkviečia visus Vilniaus pritarėjus, 
taipgi ir savo draugus dalyvauti 
šiame parengimėlyje. (163-164)

WORCESTER, MASS.
Liepos 13 d., 8 v. v., 29 Endicott 

St., įvyks posėdis abiejų LLD kp. 
Komisijų, dėl Laisvės pikniko, ku
ris įvyks rugsėjo 10 d. Visi Komi
sijų nariai būkite susirinkime. — J. 
M. Lukas. (162-163)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. susirinkimas įvyks 
penktadienį, liepos 14 d., pradžia 
7:30 v. v. Liet. Salėje, 315 Clinton 
St. Bus svarbus susirinkimas, kvie
čiame visus dalyvauti. — H. Žukie- 
nė, sekr. (162-163)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

14 d. liepos, 7:30 v. v. Kviečiame 
narius dalyvauti susirinkime. Įvyks 
Jaunų Vyrų salėje. — A. Jocis, F. 
Rašt. (162-163)

SO. BOSTON, MASS.
Lietuvai Pagelbos Teikimo Komi

tetas prašo visų kuopų ir draugijų 
atstovų susirinkti penktadienį, lie
pos 12 d., 8 v. v., 500A E. Broad
way. Taipgi prašome visų So. Bos
tono lietuvių ir draugijų, organiza
cijų kuopų rinkti atstovus, praplėsti 
'darbą, idant galėtumėm suteikti 
Lietuvos žmonėms pagelbą. — M. 
Kazlauskas, Sekr. (162-163)

Eaitve—ĮJboriy, UtKiiKpiaM Daily,

Beveik Pusė Japonu Jau 
Nušluota Ryt. Indijoje

Ceylon. — Anglai sudau
žė bet kokį organizuotą ja
ponų pasipriešinimą Ukh- 
rul srityj, šiauriniai-rytinėj 
Indijoje, ir sunaikino ten 
apie pusę visų įsiveržėlių. 
Anglų kariuomenė dabar,vy- 
damasi japonus, kapoja li
kučius dviejų priešų divizi
jų.

Prancūzų patrijotai taip
gi susprogdino penkias di
deles vokiečių valtis ir kar
tu su jomis sunaikino 28,- 
000 bačkučių žibalo, naudo
jamo kurui dyzeliniams vo
kiečių inžinams.

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby Riven that License No. 
EB 481 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
878 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CHARLES ZELDES
878 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1928 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
x.821 Brighton Sth St., Borough of bioeklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAM WEITZ
2821 Brighton 8th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 401 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
11 — Seventh Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PLAZA BOWLING CENTER. INC. 
11—7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1937 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 ot 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
604 Rogers Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JAMES McCORMACK
604 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 308 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
J 79 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL NOONE 
(Shamrock Bar & Grill)

179 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7338 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
722 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE MAKSIAN & 
CHARLES BANDAZIAN

722 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4978 has, been issued to the undersigned 
to sell beer, at rėtriil under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
1455 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL QUINLIVAN ’ 
1455 Bedford Avq . Brooklyn, N. Y. 

------- -  |---------------—
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2322 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
68 Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GIUSEPPE LaFORTEZZO
68 Buffalo Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5113 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
346 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

STEPHEN LOPES
340 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5873 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
80 Rockaway Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HYMAN KILSTEIN
80 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2495 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
312 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANIELLO NAPOLITANO
312 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1290 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
299 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP FEHR
299 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2379 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
262 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PATRICK J. HESTER
262 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5006 has been issued, to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
238 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

ISIDORE NADEL
238 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1265 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
212 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GUSTAV RENNEBECK
212 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2423 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
63 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERICH KOLOWSKY
63 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that: License ; No. 
GB 2464 has been issued '• to the ( undersigned 
to sell beer, at retail under Section' 107- of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
186 Stuyvesant Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERTHA SCHWARTZ
185 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4931 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
318 Stuyvesant Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL SEALY 
(Stuyvesant Food Market)

818 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1386 has becin issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
130 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEE LIEBERMAN
130 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2133 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
524 Knickerbocker Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN A. FAHRENHOLZ
524 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8817 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
106 Union Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
FRANK SALVATORE, MIGHIELE & JOHN 

MASTELI.,ONE 
(Mabtellone Bros.)

106 Union St.. , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2141 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
334 Leonard Street, Borougn of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

. SAMUEL F1CHNER
334 Leonard St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1348 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
854 Bushwick Avenue, Boroubh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PAUL COOPERBERG
854 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4893 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9122 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GREGORY CLEARY
9122 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5043 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4120 — 10th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP BRINEN
4120—10th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1910 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1914 — Avenue M, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN BERNSTEIN 
(Taystcc Food Stores)

1914—Ave. M, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7356 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
316 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISIDORE JULIAN
316 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2553 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
329 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

SADIE GREEN STEIN
329 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4942 has been issued to the undersigned 
to soil beer, at retail under Section 107 of 
the Alkoholie Beverage Control Law at 
369 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDDIE SCHERTZER
369 Nostrand Ave., Brooklyh, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4970 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
389 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ADOLF MOLLER
389 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

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

ANNA KELTER
537 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1854 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1068 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERNST MILES
1068 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1378 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1240 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

KARL NOLLER
1240 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1280 has been issued! to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1312 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM HOFFMAN
1312 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7348 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1409 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING KAHN 
(Cohen’s Dairy)

1409 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1196 has been issued to the undersigner 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1519 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY CORDES
1519 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2100 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1606 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL GERB
1606 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2391 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1751 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN BUCK
1751 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5986 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under! Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
331 Ellery Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS SEGAL
331 Ellery St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8866 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1118 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE BROWN
1118 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

INDŲ MAZGOTOJAI
APVALYTOJAI

Nuolat. Gyvenimas ant vietos ar kitur. 
Valgis; gera alga. Kreipkitės

CASTLE RESTAURANT OFFICE, 
STEVENS INSTITUTE OF TECHNOLOGY

5TH & HUDSON STS., 
HOBOKEN, N. J.

(įeikite per 8th St. duris)
ARBA SKAMBINKITE HOBOKEN 3-7700, 

MR. LAWRENCE AR MRS. PRATT.
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo. 

__________________________________________ (165)

REIKIA VYRŲ 
Nuolat ir Laikinai 

FABRIKO DARBAS

IŠSILAVINIMO NEREIKALAUJAMA 
GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI.

Kreipkitės asmeniškai

X-PANDO CORP., 
43-15 — 36TH ST., 

LONG ISLAND CITY
(165)

SUPERINTENDENT 
27 Šeimos 

Dalies laiko darbas. 
Brooklyn.

SKAMBINKITE CUMBERLAND 6-4171.
(169)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJO3 
NUOLATINIAI DARBAI

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

ARBA KREIPKITĖS
5 P. M IKI 8 P. M.

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

(X)

ELEKTRIKAI 
ŠALDYMŲ 

KOMPRESORIAI
Šaldytuvu 

Mechanikai
APTARNAVIMO VYRAI

PATYRIMAS NAUDINGA
Būtinas Karo Darbas 
Visai Nauja Dirva, 

Pokarinis Užtikrinimas.

MOKAMA AUKŠČIAUSIOS
ALGOS

DAUG VIRŠLAIKIŲ

BOWSER, INC.
MOBILE REFRIGERATION DIVISION 

38-32 54TH ST.,
WOODSIDE. L. L '

I.R.T., B.M.T. subvėm, 52nd St. stotis, 2 
blokai į šiaurius. IND. suhve GG lokalu, 

Northern Blvd., 2 blokus j pietus.
(164)

TROKŲ MECHANIKAI (2) 
APŽIŪRĖJIMUI SKAIČIAUS TROKŲ.

NUOLATINIS DARBAS.
VIRŠLAIKIAI VIRŠAUS 40 VALANDŲ.

POKARINĖ PROGA.
M. & M. TRANSPORTATION

46 EARL ST., NEWARK, N. J.
(164)

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

SVARBIAUSIAS IŠRADIMAS 
PASAULYJE

Kuris Yra Naudingas Visai žmonijai, 
Ypatingai Darbo žmonėms.

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

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

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

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

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

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

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 78, Sta. A., 

Hartford 6, Conn.
Krautuvė: 614*4 Zlon Street.

Penkis* Puslapis

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
DARBAS PRIE FONTANO 

ARBATROME 
KREIPKITĖS

E. W. FRIEDGEN, INC.,
501 WEST 120TH ST.

OPERATORĖS
Patyrusios prie 1—2 Adatų Mašinų.

Nuolat; gera pradžiai alga, vėliau aukštas 
uždarbis dirbant nuo kavalkų.

VIRŠLAIKIAI ;
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS.

MILLS MFG. CO.,
569 Broadway. N. Y. City.

(165)

MERGINOS
$26 PRADŽIAI 
48 VALANDOS

75c J VALANDĄ VIRŠLAIKIAIS
Daliai laiko 9 A.M. iki 1 I’.M., ar 

1 P.M. iki 6 P.M.

MRS. EGGERS BAKING CO.,
21-36 44TH ROAD.
Long Island City. 

STILLWELL 4-8229.
_________________________________________ (168)

MOTERYS AR MERGINOS 
Pilnam ar daliai laiko. 

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.
Gera alga su gerom aplinkybėm. Oringas fa

brikas ; unijinė dirbtuvė. Kreipkitės
HAPPINESS LAUNDRY CO., INC., 

205 LIBERTY AVE., JERSEY CITY, 
tarj>e 8 A.M. ir 12 Noon.

(168)

LIGONINĖS DARBININKAI
Patyrimas nereikalingas. Gyvenimas ant vie
tos ar kitur. Puikiausias maistas. Geras 
įrengimas miegojimui. Karfėrai apmokami.

Kreipkitės 
MRS. ALEXANDER.

121 W. 105TH ST.. N. Y. C.
(167)

MOTERYS VALYMUI
Ofisuose-Naktim 6—12. Stiprios ir nuolatinės. 
Karinis fabrikas WMC Taisyklės.

MICAMOLD, 1087 Flushing Ave., B’klyn. 
SI'. 2-9820, Ext. 6.

(164)

SKALBYKLAI DARBININKĖS visiems de- 
partmentams. Puikiausia alga. 5 dienos.

Kreipkitės j Unit System Laundry, 
866 DeKalb Ave., Brooklyn.

(164)

MOTERYS
Abelnas kafeterijos darbas. Nuolat. Pilnam 
laikui dieninis darbas. Taipgi daliai laiko.

THOMAS EDISON PLANT,
51 Lakeside Ave., 

West Orange, New Jersey 
 (165)

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU
GERA ALGA----- GREITI PAKILIMAI

PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO
TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 

RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

(X)

MOTERYS
DALIAI LAIKO 

PENTRĖS DARBININKĖS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS

NUO 11 A.M. IKI 3 P.M.
5 P.M. IKI 9 P.M. 

5 DIENOS

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST.. N. Y.

<X>

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO
KEPĖJOS

VIRTUVES DARBININKĖS 
SALAD GAMINTOJOS

SANDWICHIU DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS

SKALBYKLOS DARBININKĖS
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI
PROGOS PAKILIMUI

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

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

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

MERGINOS 18-35
Patyrimas Nereikalingas 

40 Valandų
5 Dienų Savaitė

KREIPKITĖS
A. & P. WAREHOUSE 

5910 Decatur St. 
Ridgewood, Brooklyn.

(164)

MALE and FEMALE
VYRAI IR MOTERYS

MARŠKINIŲ OPERATORIAI 
ANT VISŲ DALIŲ SPORT MARŠKINIŲ. 

NUOLATINIS DARBAS!
GERA ALGA!
A. KAPLAN CO.

11 Hope Street Brooklyn, N. Y.
Arti Williamsburg Bridge Plaza. 8th Ave. 
subve ar BMT-14th St. Line iki Bedford ir 

Driggs Avės, stotis. (166)

BaM Me
EXTRA
BONlfc
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Karštis Nušokdinęs
BMT Traukinife.

Lietuvos Žmonėms Drabužių 
Centro Žinios

“Sveikinu Franciją
“Dėkoju Amerikai”

Ketvirtadienis, Liepos 13, 1944

Grįždami namo po karštos 
dienos darbo, tūkstančiai žmo
nių dar karščiau sueikvojo ke
lias valandas pereitą antradie
nį, jieškodami būdo sugrįžti i 
namo. BMT Fourth Ave. trau-1 
kinio trys iš keturių vagonų 1 
nušoko nuo bėgių tunelyje po I 
East River, netoli Queensboro■ 
Plaza.

Traukinių normalus kursavi-į 
mas buvo sutrukdytas nuo 2 
vai. po pietų iki 7 :30.

Nelaimėj lengvai nukentėjo! 
1 samuo. Traukiniai visiškai 
sustabdyti buvo ne ilgam. Pa-j 
leista iš abiejų galų sustoju-Į 
šio traukinio kiti traukiniai j 
kursuoti iki artimiausios sto-1 
ties. Tačiau persėdi liejiniai 
visgi daug sutrukdė, stotys 
persipildė keleiviais.

Traukinys nušokęs dėl iš-, 
purtimo nuo karščio.

Mergaite Nebuvus !
Pamesta

Antradienį į Brook lyno po
licijos stotį suėjusios dvi mo
terys išsiaiškino, jog 17 mene
sių mergytė nebuvus pamesta, 
tik palikta. Mrs. G ertu d e For
rest, karo šapos darbininkė, iš
siaiškino, jog jinai jieškojo 
kambarių. Pavargus nešiojan
tis kūdikį su savim, ji užėjus 
j restauraną pasilsėti ir ten pa
siskundus susitiktai Mrs. He
len Heckman. Toji buvus su
tikus palaikyti pas save kūdi-Į 
kį iki pirmadienio.

Pašaukta Mrs. Heckman. Ji; 
prisipažino, jog taip buvę kal
bėta. Bet pas jos vyrą kilus 
mintis, kad iš to galį išeiti kas 
negero ir jis pataręs kūdikį 
geriau atiduoti policijai. Jinai' 
kūdikį nunešė policijai, o po
licija pradėjo jieškoti motinos. į

Klausiama, dėl ko ji neatė-Į 
jo savo kūdikio jieškoti anks
čiau, pirmadienį, Mrs. Forrest! 
išsiaiškino, jog ji negalėjo kū-l 
dikio pasiimti dėl to, kad vis! 
dar nebuvo suradus, kur pa-Į 
dėti. Ji sakė išjieškojus visas 
jai žinomas įstaigas gauti kū
dikiui priežiūrą, bet be pasek
mių.

Prokuroras, moterų pasiaiš
kinimo išklausęs, atsisakė bent 
katrą įkaitinti. Tačiau ir kū-Į 
dikio motinai neatidavė, kol ji į 
negalės įrodyti, kad turi kūdi
kiui namus.

Stačiai skaudai iškai pas muši1 
apleista motinos ir kūdikio'

Vėl Padėjom Mušti Nacius 
Adatomis

L i e t u v os raudonarmiečių 
pulkai dabar muša nacius iš 
savo žemės su kulkomis ir dur
tuvais. Lietuvos kaimiečiai mu
ša kas kuo gali. Vienas dar tu
ri išsaugojęs slėptuvėj surūdi
jusį medžioklinį šautuvą. Kitas 
gal nuo partizanų ir blizgantį 
ginklą gavęs. Trečias išsiga- 
landęs dalgę. Dar kitas užaš
trinęs šakę. Ir akmenėliai, 
kaip sakoma pranešimuose, ta
po labai popuiiariškais nami
niais ginklais.

Darbininkai tomis pat prie
monėmis gina savo fabrikus, 
mašinas nuo išpiešimo.

Kožnas darbo žmogus da
bar pajuto, jog atėjo keršto 
paskutinė diena. Gana tie siur
bėlės per tris metus išgėrė 
žmonių kraujo, gana apiplėšė. 
Kiekvienas pasiryžęs net savo 
gyvastimi pastoti kelią išgabe
nimui nors saujos daugiau duo
nos, nors vieno gyvulio.

Mes Norime Jiems Padėti
Mes, gyvendami Amerikoje,! 

nacių nepasiekiame. Bet mes 
savo darbu ir aukomis galime 
padėti apiplėštiems, prikankin
tiems Lietuvos žmonėms atsi
stoti ant kojų. Juk ne lengva 
bus užgydyti trijų metų tero
ro, alkio, kančių paliktas žaiz
das. Užsiauginti maisto, apsi
dengti, atsisteigti pastogę.

Tai taip galvodami vėl di
delis būrys žmonių suėjo lie
pos 11-tos vakarą į Drabužių 
Centrą, 417 Lorimer St. Cen
tras ankštai prisibruko darbi
ninkais. Viens prie kito susė
dę smagiai siuvo. Nesiskundė 
nei tie, kurie tame karštyje 
prievakarį ir vakarą išstovėjo, 
nes nebuvo, kur kėdžių pasi
statyti. Nusibraukia prakaitą 
ir vėl siuva. Kiti dėsto į pun
dus, dar kiti riša drabužius. 
Kiekvienas skubina padaryti 
daugiausia.

Liepos 12-tą, mat, išvežimo 
prie laivo diena.

—Tai kas, kad karšta, — 
sako brooklyniečiai Lietuvos 
žmonių talkininkai.—Lietuvos 
laisvintojai krauju prakaituo-

ja. O mes dar ir ko šalto atsi
gerti atsinešame ir pajuokau
jame.

—Tai linksmai vakarą pra
leidau, — pasakė M. Kulikie- 
nė, vesdama jaunuką Willia- 
mą namo migdyti vakarui jau 
gerokai atėjus į panaktę. Jos 
rankos dar nestiprios nuo 
anais metais pergyventos ligos, 
sunkios ligos, bet ji nusprendė, 
jog ir jos rankos turi patarnau
ti talkai Lietuvos žmonėms. Ir 
patarnavo.

Juokaudami ir kalbėdamies, 
kono gimtasis kaimas jau iš
laisvintas, kurio išlaisvins ry
toj, poryt, gale savaitės, tas 
būrys žmonių sutaisė ir surišo 
daug pundų drabužių. Pilnas 
trokas buvo tą rytą parvežtas 
iš valytuvės ir nedaug teliko.

Jonas Pocius iš Flushing at
vyko iš ryto ir dirbo visą die
ną iki vėlybo vakaro. Popie
čiu atvyko A. Vyšniauskienė, 
Nellie Venta. Ankstybą prie
vakarį ir vakarą susirinko dar 
šie:

A. Bimba, M. Misevičienė, 
M. Jakštienė, A. Mureika, M. 
Banaitienė, A. Kalakauskienė, 
E. Kasmočienė, K. Petrikienė, 
Julia Clark, V. Kartonas, M. 
Klimas, L. Gavrilovičius, K. 
Meškėnas, V. Čepulis, L Leva- 
nienė, S. Sasna.

Daugelis iš tų pačių ir gru
pė kitų susitarė liepos 12-tos 
prievakarį ir vakarą nuvažiuo
ti į didįjį sandelį, New Yor
ke, sudėti drabužius į milžinus 
rutulius ir apsiūti, suadresuo- 
ti. Mūsų centras neturi savo 
mašinos gatavai sudėjimui į 
rutulius (bales)., Dėl to tas 
darbas reikia atlikti prieplau
kos sandėlyje.

Šį kartą išsiųsta labai daug 
drabužių. Prie to daug prisidė
jo ir brooklyniečiai. Ne viena 
moteris prisiuvo pundus naujų, 
iš savo aukotos medžiagos, 
taipgi centran suneštų atsiųstų 
gabalų. Ir sunešta daug dėvė
tų, bet dar gerų drabužių. Įdo
mu bus matyti vardus tų gera
darių, prisidėjusių šiam 5-tam 
siuntiniui.

Darbininkė.

problemos.

Sužeidė Moterį Teatre
Dorothy Wilson, 23 metų ta

po sužeista peiliu nugaron jai 
išeinant iš Loew’s Gates Te
atro, Brooklyne. Užpuolikas 
pabėgo. Kol kas dar nebuvo 
išaiškinta, kas jis — koks pa
mišėlis ar asmeniškas kerštin-

Gedi Savo Nario

čius.

NEBŪKITE NERVUOTI

Gaisragesybos komisionie- 
rius Walsh paskelbė gedulą 
dėl mirties Bernard P. Mc- 
Greevy, buvusio pirmo laips
nio gaisragesio New York o 
mieste. Jis tapo užmuštas ko
vose ant Saipan salos. Vėlia
vos ant department© bildingų 
bus pusiau nuleistos per 5 die
nas.

Tai buvo žodžiai, kuriais 
pasisveikino New Yorko ma
joras LaGuardia su Francijos 
generolu deGaulle, liepos Hi
tą, New Yorko Miesto Salėj.

LaGuardia atstovavo milio-l 
nūs newyorkieciu, kurie jį iš- 
rin ko.

DeGaulle atstovavo milionus 
francūzų, kurie neturėjo pro
gos jo išrinkti, bet iš patrijo- 
tiškų darbų pažino ir pripaži
no savo vadu.

Pasitikęs gen. deGaulle, ma
jorai pareiškė:

“Aš žinau, jog aš kalbu ūži 
visus mūsų miesto 7,500,0001 
žmonių, kuomet sakau, kad ' 
sveikindamas jus aš apglėbiu 
visą Franciją. . . ”

Prisiminęs hitlerininkų oku
pacijos dienas FTancijai, ma
joras sakė:

“Franciją gyvavo tuomet ir 
gyvuoja šiandien ir visu tuo 
laiku iš Francijos valdžios bu
vo vienas žmogus, kuris Fran
cijos neapleido. Juomi buvo 
nacionalio apsigynimo sekreto
riaus padėjėjas, generolas de- 
Gaulle.”

Atsakydamas į majoro svei
kinimą, deŲaulle pasakė:

“...Nert Yorkas davė savo 1
paramą tiems Francijos vai
kams, kurie niekad neapleido 
jos vėliavos, kurie stengėsi ją 
išlaikyti, nežiūrint visko, išlai
kyti ištikima sau ir jos drau
gams. šiandien aš atvykau pa
sakyti New Yorkui, kad New 
Yorkas buvo teisingas...”

DeGaulle dėkojo amerikie
čiams už rėmimą karo pastan
gų. Tuomi, sakė jis, padedame 
išlaisvinti ir Franciją.

DeGaulle kalbėjo angliškai. 
Keli šimtai galėjusių sutilpti 
majoro raštinėj girdėjo jo kal
bą. Išlaukyje minia laukė jį 
išgirsti. Tiem tūkstančiam pa
sakyta, kad deGaulle pailsęs. 1 
Tačiau daleidžiaina, jog jis ne
norėjo kalbėti dėl to, kad tuo 
tarpu Francijos laikinoji val
džia nebuvo oficialiai pripa
žinta Amerikos vyriausybės. 
Tas pripažinimas atėjo seka
mą dieną, liepos 11-tą.

Gen. deGaulle yra pačių 
francūzų paskirtas laikinosios 
vyriausybės prezidentu.

Be jau minėtų gen. deGaulle 
vizitų New Yorke, jis atlankė 
Francijos laikinosios vyriausy
bes agentūrą New Yorke, 610

Fifth Ave., ir France Forever 
organizacijos centra, 587 Fifth 
Ave. Kalbėjosi su veikėjais. 
O vakare buvo majoro La- 
Guardijbs svečiu koncerte 
Lewisohn Stadiume. Ten jis 
buvo perstatytas publikai. Dvi
dešimts du tūkstančiai žmonių 
de Gaulle pasveikino atsistoji
mu ir audringa ovacija. Gi 
Amerikos dainos pažiba, Ma
rian Anderson, sugiedojo Mar- 
salietę. Tai buvo simboliška, 
kadangi Andersoniutę, kaipo 
kovotoją už demokratiją savo! 
rasei, galima skaityti teisėta 
atstove 14-kos milionų tautos i 
tautoje.

Moterys Oro Pranašai
Moterys ir vyrai šiandien 

nebepripažįsta rubežių darbui, 
šią savaitę prasidėjusį mete
orologijos kursą New Yorko 
Universitete lanko dešimts mo
terų ir keturi vyrai.

Kas galėjo mislyti, kad ir 
moterys galės ką nors žinoti 
apie “dangaus” patvarkymus.

Apiplėšė Gatvėje
Nathan Gerbsman nešėsi iš 

banko išsiėmęs tūkstantinę. 
Grįžo savo krautuvėn, 954 
Rockaway Ave., Brooklyn. 
Prie kampo Bristol St. ir lie
geman Ave. ties juo sustojo 
mašina. Du iš keturių vyrų iš
šoko iš mašinos, atėmė iš jo 
pinigus, sėdo atgal mašinon ir 
nudūmė savais keliais.

MIRĖ
Kazimieras Tijūnaitis, 61 m. 

amžiaus, mirė liepos 10 d., 
savo namuose, 247 Stockholm 
St., Brooklyne. Kūnas pašar
votas graboriaus Aromiskio 
koplyčioje, 423 Metropolitan 
Avė., kuris taipgi rūpinasi lai
dotuvių pareigomis. Laidotuvės 
įvyks liepos 14 d., Šv. Jono ka
pinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
našlę Elizabeth-Anna, sūnus 
Klemensą ir Edwarda, mar
čias Marijoną ir Moniką, taip
gi tris anūkes.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 1 kp. svarbus susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, liepos 13 
d., 7:30 v. v. Visi nariai dalyvau
kite. Raudonoji Armija ir jos lietu
viškieji pulkai atmaršuoja Lietu
von. Galimas daiktas, kad susirinki
me jau galėsime bendrai pasi
džiaugti Vilniaus išlaisvinimu, 
taipgi turėsime prisirengti prie ma
sinio susirinkimo. Ir turėsme ap
kalbėti draugijos reikalus. — I Kp. 
organ. (162-163)

Dėl Laimės, Vos Nepa- Daugiau Dovaną Lietu- 
teko Nelaimėn vos Žmonėms

Radimas ko vertingo skaito
mas laime. Ar taip į radimą ■ 
žiūrėjo Max Bernstein, neži
nia. Jis važiavo pas merginą į į 
Bronx ir Canal St. stotyje ra
dęs blėtinę dėžutę su dviem 
centais ir $350 vertės bonų 
išmėtytų aplink. Bonus jis nu-; 
sivežęs pas merginą, padavęs 
jai palaikyti ir užmiršęs.

Tai buvo liepos 1-mą, kada 
iš policijos stoties buvo išvogta 
tiek bonų ir $407.75 pinigais. 
Atsiminęs apie bonus tik seka- 
mą penktadienį. Bet kad tikė-! 
jęsis merginą matyti sekmadie-Į 
nį, tad dėl tų bonų pas ją m*-' 
bėgęs. Liepos 9-tą jis pas ją! 
nuvykęs vėl, praleidę dieną 
pajūryje. Grįždamas namo jau 
buvęs vėl beužmirštąs bonus.' 
Bet mergina juos priminus ir t 
jis pakelyje į namus bonus nu-j 
nešęs policijos .stotim Pasek-' 
m ės:

Policija jį kamantinėjo nuo' 
pusiaunakčio iki 7 ryto. Pri-1 
kelta iš lovos ir atgabenta sto- 
tin ir jo mergina. Po viso ko, I 
jie įtikino, kad bonai buvo' 
rasti. Policija juos paleido. Ta
čiau perspėjo, jog jeigu būtų 
dar viena diena pavėlavęs bo
nus raportuoti, radyboms galė
jo būti nubaustas ant $1,000 
arba metams kalėti. Galėjo 
nubausti ir abiem baudomis. 
New Yorko miesto tarybos 
pernai buvęs priimtas įstaty
mas, kad radęs ne mažiau $10 
vertės pamestų daiktų ar pi
nigų turi raportuoti policijai 
bėgiu 10 dienų.

Policija vis tebemano, kad 
jų stotį apvogė namiškiai. Bo
nus, kaipo galinčius įkliudyti, 
išmetė, o pinigus pasilaikė.

Oro pranašai miestui dar 
nei nežada atgaivos nuo karš- Klug, 
čiu. į Yorke.

Lietuvos raudonarmiečiams, 
partizanams ir kare nukentė
jusioms žmonėms dovanų fon
dui dar prisidėjo šie:

Joseph Urbaitis $5.
Marjorie Jasulonis $3.
Brooklyniečių fondas auga.
Vieni priduodami savo Še

rą fondui skiria jį drabužiams, 
muilui, avalynei, kiti apdova
nojimui cigaretais Lietuvos 
raudonarmiečių ir partizanų. 
Visi tikslai savo vietoj, visi 
svarbūs.

Girdėti, kad daugelis brook
lyniečių tarpusavyje diskusuo- 
ja, jog dabar, atvaduojant 
Lietuvą, jie atvaduotojams sa
vo gimtojo miesto, savo kaimo, 
ruošiasi skirti po labai stipriai 
galinčią pasveikinti dovaną. 
Tarp kainymų eina lenktynės, 
kurios, manoma, brooklyniečių 
fondą keleriopai pakels.

Ragino Pridėt Miesto 
Darbininkams Algos
Miesto Taryboj pereitą an

tradienį priimta rezoliucija, 
kuria siūloma pragyvenimo 
pabrangino bonus pridėti vi
siems miesto darbininkams. Iki 
šiol tas lietė tik gaisragesius. 
Taipgi pasiūlyta, kad tie bo
nai pereitų į reguliarį, pasto
vų algų pakėlimą.

Tarybos rezoliucija dar ne
pakelia algų, tik paragina bu- 
džeto komisiją (Board of Es

timate) tą padaryti.

Du 17 metų jūrininkai sulai
kyti kvotimui už nusipirkimą 
revolverių iš laiškais užsaky
mus priimančios firmos (mail 
order house). Juos raportavo 
policijai kitas jaunuolis .Sulai
kytieji yra Joseph E. Sturm, 
1568 1st Ave., ir Rene W.

438 E. 84th St., New

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

(I LIETUVIŠKAS KABARETAS
. iQ)' STANLEY MISIŪNAS

I I' '^'ii savtnimkasSAVININKAS

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 prašom visus dažnai ateiti j mūsų

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

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergreen 4-8864

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

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

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

KODĖL KENČIATE
Dėl Nevirškinimo ir Gesų 

Po Kiekviena Valgia?
TAMSONO AI D I S O L tabletu

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

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

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

Gaisragesiai Gaus 
Bonus

Pradedant liepos 15-ta mies
tas pradės išmokėti gaisrage- 
siams pridedamuosius pragy
venimo kainų pakilimo bonus. 
Jais prisidės per metus $420. 
Bet išmokami bus tiktai tiems, 
kurie pasirašė juos priimti. Ki
ti reikalauja tiesioginės virš
laikio mokesties už prailgintas 
darbo valandas.

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

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

THOMSON’S NATURAL FOOD CO.
45-42—41»t STREET LONG ISLAND CITY, N. Y.

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

Tel. GLenmore 5-6191

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Pulkui 
■teičius bu naujausiai* įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Karnos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

J. GARŠVA
Graborlus-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 

-------  ' A

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: į 
į 1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

F. W. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

★ ★ ★
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

D°lVf 
MADISON

S50.00

I3750

GOObtsS 
or tv**

PRESIDIN’

14950

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

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos 

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

Telephone BTagg 2-2178 ATDARA VAKARAWL




