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Giedraičiai, Vievis, Panašiš-
kiai, Nočia, ir kitos Raudono 
sios Armijos išlaisvintos vieto

Dėl Alytaus ir kitų Dzūkijos 
miestelių eina mūšiai. Vokie
čiai skelbia, kad Raudonoji 
Armija esanti prie pat Aly
taus, tačiau Sovietai nesako 
apie tai nieko, — Sovietai skli
pūs su žiniomis; jie pasako tik 
tuomet, kai viskas atlikta, pa
daryta. Sovietų komunikatai 
labai kuklūs ir tikri, teisingi, 
nes jiems nėra reikalo girtis 
arba didžiuotis tuo žygiu, ku
ris dar nėra užbaigtas.

Amerikiečiai Visai 
Arti St* Lo, Nacių 
Tvirtumos Francijoj

i
*

J

Trakai — stambus, istorinis 
Lietuvos apskrities miestas. Su 
Trakais artimai susijusi 
tautos istorija.

Trakuose, supraskime, Jo
gaila kadaise pasmaugė Keis
tutį. Iš Trakų pilies pasekmių-i 
gai pabėgo jaunasis Vytautas, 
kuriam teko vėliau būti pačiu 
didžiausiu Lietuvos valdovu.

Taigi Trakai šiandien laisvi. 
Jų gatvių daugiau nemindžios į 
nešvarios vokiškųjų 
kojos.

O Vilniuje Raudonoji Armi 
ja tebetęsia vokiečių naikini 
mo žygį. Apsupti, naciai siste 
matiškai mušami, naikinami 
Matyt, ten jų buvo daug ap 
supta ir dėl to raudonarmie
čiai negali greit juos “sudoro
ti.”

Francija, liep. 13. —Ame- karus nuo St. Lo. 
rikiečiai per įtūžusias kau
tynes atėmė 
punktus tiktai už pusantros 
mylios nuo St. Lo, nacių 
tvirtumos ir geležinkelių ir 
vieškelių mazgo vakarinia
me Franci jos fronto gale.

Kitose savo fronto dalyse 
jankiai atėmė iš priešų Ble- 

mūsu hou, artindamiesi prie Pe- 
iriers, geležinkelių ir plentų 
centro; užėmė Mont Castre 
mišką, didesnę pusė St. An
dre de Bohon miestelio ir 

j užkariavo St. Andre de 
l’Epin, Le Calvaire ir St. 
Pierre de Smilly miestelius 
bei kaimus. Vokiečiai, des- 

okupantu I Piratiškai kontr-atakuoda- 
mi, tačiau, privertė ameri
kiečius pasitraukt iš Le De
sert miestelio, į šiaurių va-

Rytiniame Franci jos fron- 
iš vokiečių to gale verda mūšiai tarp 

anglų - kanadiečių ir nacių. 
Anglai atgriebė nuo vokie
čių Maitot miestelį į pietų 
vakarus nuo Caen. Hitleri
ninkai atkariavo Louvigny 
miestelį. Naciai taip pat bu
vo atgriebę nuo anglų Co- 
lombelles miestelį, į šiaurių 
rytus nuo Caen, bet, mat- 
tyt, anglai vėl atsiėmė Co- 
lombelles.

Berlyno radijas kalbėjo, 
kad vokiečiai ruošiasi ‘/pa
gal planą” pasitraukti' <nuo 
amerikiečių tarp Periers ir 
Lessay.

Per dieną buvo sunaikin
ta bei iš veikimo išmušta 31 
vokiečių tankas amerikinė
je fronto dalyje.

Šiomis dienomis buvau pa 
daręs “ekskursiją” po Brook 
lyną ir kalbėjausi su daugeliu 
visokių pažvalgų lietuvių.! 
Klausinėjau jų, aišku, pirmiau
siai, ką jie mano apie Lietu
vos žmonių sukilimus prieš vo
kiečius, apie ___ ________ ---

Saipane Amerikiečiai Nuko
vė 5 Kartus Daugiau Japo
nų, negu Amerikiečių Krito

J

fa

Lietuviško Raudonosios Armijos junginio artilerijos 
baterija, komanduojama vyresniojo leitenanto Merale- 
vičiaus. Čia matomos kanuolės įgulęs komandierius yra 
saržentas Tamulevičius. Taikiklis nustatytas ir Įsakyta 
—“Šaut!”

Sovietai Atvadavo 
Trakus, Idricą ir 
1,440 Kitu Vietų

Washington. — Oficialiai 
pranešta iš Maskvos, kad 
Sovietų kariuomenė .atėmė 
iš vokiečių Trakus, Tarybi
nės Lietuvos apskričio mies
tą, Vilniaus apygardoj.

35 mylios į pietų rytus 
nuo Kauno sovietiniai ko- 
vūnai paėmė Vievio mieste-

Į pietų vakarus nuo Lat
vijos geležinkelių centro 
Dvinsko raudonarmiečiai 
atvadavo virš 60 gyvena
mųjų punktų, tarp kurių y- 
ra Rimšėnų ir Dūkšto gele
žinkelių stotys ir Nariūnai 
ir Giedraičiai. Dūkštas sto
vi už 26 mylių į pietus nuo 
Dvinsko.

Į pietų vakarus nuo Vil
niaus sovietiniai kariai už
ėmė apskričių miestus Vasi-

Tūkstančiai Amerik. 
Bimbanešiy Nuolat 

Puola Vokietiją

liškius ir Rudumą ir virš 
200 kitų gyvenamųjų vietų, 
kurių skaičiuje yra Leipū- 
nai, Pamerkis ir Panašiš- 
kiai.

Raudonarmiečiu užimti 
Žilinai yra už 22 mylių į 
rytus nuo Alytaus, labai 
svarbaus geležinkelių maz
go pietinėje Lietuvoje. Nuo 
Žilinų iki pirmkarinio Prū
sų rubežiaus yra 73 mylios 
ir apie 30 mylių nuo dabar
tinio.

Toliau i pietus Sovietai 
atvadavo Novy Dvor ir ki
tus punktus už 28 mylių 
nuo Gardino.

Viso šiuose Lietuvos ir 
Baltarusijos frontuose rau
donarmiečiai per dieną atė
mė iš vokiečių 440 miestų ir 
kitų gyvenam, vietų; užmu
šė virš 4,900 vokiečių ir su
ėmė apie 1,000 priešų karei
vių ir oficierių.

Perlų Uostas. — Ameri- nų ir patys juos pakasė bei 
kiečiai Saipan saloje užmu- sudegino, 
šė 11,498 japonus, skaitant 
tik tuos, kuriuos Amerikos 
kariai palaidojo. Bet japo- 

kiečius, apie Raudonosios Ar-;^ai, tiaukdamiesi atgal, pa- 
mijos įžygiavimą Lietuvon; ką sieme daugelį saviškių lavo- 
jie mano apie busimąją laisvą, 
tarybinę Lietuvos respubliką.

Dauguma tų, su kuriais te
ko kalbėtis, — katalikiškų, ne
partinių ir kitokių žmonių, — 
džiaugiasi tuo, kas dabar Lie
tuvoje vyksta. O tūli sako:

—Viskas būtų gerai, jei tik 
Raudonoji Armija, įėjusi Lie
tuvon, nežudytų nekaltų žmo-jkad nacių 
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Įžiūrima Krizis Santy
kiuose Tarp Turkų ir 

Hitlerininkų
London. — Pranešama, 

į ambasadorius 
Turkijai, Franz von Papen, 
vadinamas vokiečių diplo
matijos lapė, sudegino slap
tuosius savo dokumentus ir 
apleido Ankarą, Turkijos 
sostinę:

Turkijos ambasadorius 
Vokietijai N .’S. Arikan su
grįžo namo iš Berlyno.

Associated Press rašo, 
kad Sovietų ir Anglijos di
plomatai tariasi su Turkijos 
valdovais; matyt, stengiasi

nių. . .
—Na, ir kam ji nekaltus 

žmones žudys? — klausiau.— 
Kodėl jūs dar vis laikotės tos 
senos, durnos propagandos, 
pasėtos prieš Tarybų Sąjungą, 
—propagandos, būk ten žudo
mi nekalti žmonės. Tarybų Są
junga niekad nežudė nekaltų 
žmonių. Jai žmonės ypač šiuo 
laiku labai brangūs, nes vokie
čiai išskerdė milijonus.

Tie, kurie kelia abejojimą 
apie “žudymą nekaltų žmo
nių,” yra tautininkų, socijalis- patraukt turkus karan prieš 
tų ir klerikalų propagandos nacius. Naujieji Sovietų lai- 
aukomis. mėjimai fronte padarė Tur

kijai gilaus įspūdžio.

ir
Amerikoje kadaise lankėsi 

Lietuvos žurnalistas Augusti- Greit atvyks ItaIijon 
nas Gricius (Pivoša). Ilgokus B,.azilijos kariuOmenė 
metus jis buvo tautininkas, jų 
bendradarbis. Dabar Pivoša 
gyvena Tarybų Sąjungoje.

Kreipiu skaitytojo dėmesį į i 
Aug. Griciaus straipsnį, tel
pantį šiame Laisvės numeryj. 
Įsitėmykite sekamą jo posakį:

“Broliai lietuviai! Prigludę 
prie gimtosios žemės Įsiklausy
kite bildesio: tai galingosios 
Raudonosios Armijos, Lietuvos 
vaduotojos, artėją žingsniai. 
Tas vaduojamojo žygio bilde
sys, kaip gaivinantis vėjas iš
sklaido visas tas miglas, Į ku
rias Kubiliūnai ir Urbonai kė
sinasi Įsukti lietuvių tautą.

(Tąsa 5-me pusi.)

Naujojoj Guinejoj talki
ninkai apsupo 45,000 japo
nų.

Jungtinių Valstijų laivy
no sekretorius James V. 
Forrestal .skaičiuoja, kad 
japonai Saipane turėjo virš 
20,000 kariuomenės, ir ame
rikiečiai suhaikino kokius 
95 procentus visų tų japo
nų, iki galutinai paėmė Sai- 
pano salą. Amerikos kariai, 
be to, suėmė 1,000 priešų. 
Tatai rodo, kad japonai jau 
ne taip savižudiškai ginasi 
ir skaitlingiau duodasi pa
imt nelaisvėn, negu pirma.

Amerikiečių nuostoliai 
Saipane buvo šitokie: 2,- 
359 užmušta, 11,481 sužeis
ta ir 1,213 be žinios dingo. 
Suprantama; jog kai kurie 
laikomi be žinios dingusiais 
yra pakliuvę japonam į ne
laisvę.

Bendrai imant, japonų 
žuvo penkis kartus daugiau, 
negu amerikiečių, iki Jugt. 
Valstijų kariai galutinai 
paėmė strateginiai svarbią 
Saipan salą. Amerikos bom- 
banešiai galės iš Saipano 
aikščių pult karinius japo
nų taikinius Filipnų salose 
ir pačioj Japonijoj, nuskris- 
dami ten ir sugrįždami be 
jokio nusileidimo niekur.

Per kelias paskutines die
nas talkininkai Francijoj e 
sudaužė 154 vokiečių tan
kus.

Lietuvos Kvislingas Kubiliūnas 
Pabėgo Iš Nacių Tarnybos;

Bando Išgelbėt Savo Kaili
Laisvė iš tikrų šaltinių su

žinojo, kad iš hitlerininkų 
tarnybos pabėgo Lietuvos 
kvislingas, generolas Kubi
liūnas. Jis buvo vadas va
dinamos “savisaugos” poli
cijos ir viršininkas kitų 
ginkluotų lietuviškų fašistų 
jėgų.

Kubiliūnas su savo žan
darų policija ir kitais na-

cių pastumdėliais žiauriai 
slopino Lietuvos patrijotus. 
Bet kai išgirdo Tarybų ar
tilerijos trenksmus ir pa
matė Raudonąją Armiją at
matuojant, tai Kubiliūnas 
nusigandęs “pasitraukė”, 
bandydamas pasprukti, kaip 
žiurkė nuo skęstančio laivo, 
mėgindamas išvaduot savo 
kailį ' nuo neišvengiamos 
bausmės.

Didžiuliai Sovietų Laimėjimai 
Naujajame Fronte

London, liep. 13. — Nau- 
T. -.o j i r i ! - iju ofensyvu į rytus nuoLiepos 12 d. keliolika sim- Lafvjjos raudonarmiečiai,

tų Amerikos, bombanešių komanduojami generol. An- 
paleido daugiau kaip 3,300 |(jrįaus Jeremenko, paėmė 
tonų, bombų į tuos taikinius j Į^rjcos mĮes^ą su keturių 
Murnche.il apylinkėje. I ic- jreIežinkelių mazgu ir atva- 
ną pirmiau 1,100 ameriki- (jav0 daugiau kaip 1,000 gy
niu bombanešių taip pat at- (Tasa 5-me pusi.) 
akavo karinius įrengimus _______‘________________

radienį ir trečiadienį buvo Raudonarmiečiai Atėmė 
numesta bent 6,300 tonų I 
bombų.

Antradienio žygyje ame
rikiečiai nustojo 26 bomba
nešių, o dešimt kitų buvo 
priversti nusileist bepusiš-j Washington. —- Maskvos 
kon Šveicarijon.

Iš Suomiu dar Tuzinus 
Gyvenamųjų Vietų

Amerikiečiai Paėmė 
Lajatico Italijoj

Roma, liep. 13. — Per 
vieną iš žiauriausių mūšių, 
amerikiečiai vakariniame 
Italijos fronte užėmė Laja
tico, nacių tvirtumą kal
nuose, 20 mylių į pietų ry
tus nuo Leghorn uostamies
čio ir tik 12 mylių nuo nau
jo vokiečių apsigynimo ruo
žo, kurį jie vadina “gotiš
kąja linija.”

Vokiečiai pastūmė anglus 
porą mylių atgal vidurinia
me Italijos fronte, bet ang
lai šiek tiek pasivarė pir
myn rytiniame Italijos pa
jūryje.

Ne Pasitrauks, bet 
Stengsis Ištrūkti

Maskva, liep. 13.—United 
Press, amerikiečių žinių a- 
gentūra, sako, kad vokiečių 
padėtis Baltijos kraštuose 
labai pavojinga ir Sovietai 
gali netrukus užimti tuos 
kraštus.
Planingas Akių Muilinimas 

Kitiems
Berlynas ir jo agentai 

Švedijoj pasakoja, būk vo
kiečiai palnuoją tiksliai pa
sitraukti iš Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos, girdi, kad iš
tiesint savo liniją ir geriau 
apgint pačią Vokietiją.

: radijas pranešė, kad Sovie
tų kariuomenė liepos 12 d. 

j atėmė iš suomių (finų) ge- 
i ležinkelio stotis Kaipa ir 
■ Hallaselkae, o viso daugiau 
kaip 30 gyvenamųjų vietų į 
šiaurvakarius ir vakarus 

Londonu liep. 13. — Šim- nuo Kondakovo miesto.
tai anglų bombanešių arde 
ir degino vokiečių geležin- miečiai užėmė Suojaervi ge- 
kelių stotis, lėktuvų aikštes' 
ir kitus karinius įrengimus 
Tours srityj ir kitur vidu
rinėje Franci j oje. Anglai o- 
ro bombomis vėl naikino na
cių prietaisus, kuriais jie 
siunčia automatinius savo 
bombanešius - robotus iš 
iš šiaurinės Franci jos į 
Londoną.

Lengvieji anglų bombane- 
šiai atakavo karinius punk
tus šiaurvakarinėje Vokieti
joje.

Šimtai Anglijos Lėktuvu 
Smogė Naciams Francijoj

Diena pirmiau raudonar-

ležinkelio stotį, Vallikylae ir 
kelis kitus gyvenamuosius 
punktus.

Berlyno radijas sakė, jog 
vokiečiai išvien su suomiais 
veikia prieš Sovietus į 
šiaurvakarius nuo Viburgo 
(Viipuri) uostamiesčio, ku
rį raudonarmiečiai jau pir
miau atėmė iš priešų.

Darbo Unijos Sveikina Roosevelto Kandidatūrą Ketvirtajam Terminui
Grand Rapids, Mich. —2,- 

000 delegatų Michigano val
stijos CIO darbo unijų su
važiavime vienbalsiai nuta
rė pasiųst prez. Rooseveltui 
sveikinimo telegramą už tai, 
kad jis sutiko kandidatuoti 
ketvirtajam terminui. Tele
grama, tarp kitko, sako:

“Tamstos sutikimas vėl

kandidatuot yra triuškinan
ti karinė mūsų jėgų perga
lė prieš fašistų Ašį, kaip 
kad mes suprantame.”

New York. — Marininkų 
Nacionalės Unijos taryba 
telegrafavo prez. Roosevel- 
tui:

“Mes karštai sveikiname

tamstą už apsiėmimą vėl 
kandidatuoti į prezidentus. 
Tai yra dar vienas didelis 
žingsnis pirmyn kelyje j ga
lutinąją pergalę ir į tikrąją 
tautų taiką.”

Chicagos Darbo Federaci
jos pirmininkas John Fitz
patrick pareiškė: “Jeigu

koks darbo žmogus nėrėm- dio Darbininkų ir įvairių 
tų Roosevelto, tai jis būtų 
tiktai nedėkingas gaivalas. 
Argi rastųsi bent vienas 
toks nedėkingas asmuo dar
bininkų judėjime?”

kitų CIO ir Darbo Federa
cijos unijų susiuntė prez. 
Rooseveltui krūvas telegra
mų, pasižadėdami remti jo 
kandidatu tą ketvirtajam 
terminui.

Vilniuje Naciai Naikinami 
Paskiromis Dalimis

Maskva. — Sovietų ka
riai suskaldė į dalis apsup
tą vokiečių kariuomenę Vil
niuje ir naikina priešus 
paskiromis, nesusisiekian
čiomis grupėmis.

Naciai mėgina iš lėktuvų 
nuleist Vilniun savo para- 
šiutistų. 

Vadai Kailiasiuvių, Auto
mobilių Darbininkų, Suk- 
niasiuvių, Elektros ir Ra-

Kai kurios unijistų teleg
ramos taip pat ragina de-

mokratų vadus vėl statyt 
Henry Wallace kandidatu į 
Jungt. Valstijų vice-prezi- 
dentus.

Murnche.il
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Kova Dėl Vice-Prezidento
Demokratų partijos suvažiavimui be

siartinant, spaudoje ir per radiją kyla 
aštrių diskusijų dėl busimojo demokra
tų kandidato vice-prezidento vietai. Kiek 
tai liečia prezidento vietai kandidatūrą 
— jis jau yra beveik kaip ir nominuo
tas, — Franklin Delano Roosevelt.

Niekas šiandien neabejoja, kad demo
kratų suvažiavimas Roosevelto nenomi
nuos. Jis bus nominuotas — vienbalsiai 
gal milžiniška balsų dauguma, bet bus 
nominuotas. Nes iki šiol tuo niekas ne
abejojo. Jeigu kas abejojo, tai tik dėl to, 
ar prezidentas Rooseveltas ketvirtajam 
terminui apsiims kandidatuoti. Jis ap
siėmė. Jis, kaip geras ir ištikimas savo 
kraštui karys, sutinka dar vienam termi
nui būti prezidentu ir eiti sunkiąsias pa
reigas.

Kas kita dėl vice-prezidento kandida
tūros.

1940 metais demokratų suvažiavime, 
kai prezidentas sutiko kandidatuoti dar 
vienam (trečiajam) prezidentystės ter
minui, jis pastatė vieną išlygą: jei Hen
ry A. Wallace bus nominuotas kandida
tu vice-prezidento vietai, tai jis sutiks 
būti kandidatu prezidento vietai.

Demokratų partijos suvažiavimas ne
galėjo nieko kito padaryti — jis sutiko 
nominuoti Mr. Wallace, nors šiam nema
žai reakcininkų priešinosi.

Ir Henry A. Wallace pasirodė labai ge
ru vyru, puikiu vice-prezidentu. Jis, kaip 
ir prezidentas Rooseveltas, nešė didelę 
atsakomybę per šiuos ketveris metus. Jis 
yra pirmo laipsnio liberalas. Mr. Walla
ce, taigi nenuvylė Amerikos žmonių, ku
rie jį sykiu su prez. Roose veltu išrinko.

Dabar reakcininkai demokratai pradė
jo didelį Šurną prieš nominavimą Mr. 
Wallace antram terminui. Net ir tie de
mokratų lyderiai, kurie prieš Roosevel- 
tą išstoti neišdrįs, bandys kelti kačių 
koncertą prieš Wallace. Taip dalykai at
rodo dabar.

Tuo pačiu sykiu prezidentas'Roosevel
tas, sutikdamas priimti kandidatūrą 
prezidento vietai dar vienam terminui, 
nepastatė demokratams sąlygų, kad jie 
turį nominuoti vice-prezidentu dabarti
nį žmogų, Mr. Wallace. Galimas daiktas, 
kad prezidentas Rooseveltas pasiūlys de- , 
mokratams nominuoti Mr. Wallace, bet 
tik pasiūlys, nestatydamas griežto rei
kalavimo.

Tuo būdu visas reikalas atsidurs su
važiavime. Galima tikėtis aštrių susirė
mimų dėl Wallace kandidatūros: reakci
ninkai naudos visas priemones neprileis
ti jam nominuoti, tuo pačiu sykiu pažan
gesnieji delegatai — stos už Mr. Wal
lace.
. ' Milijonai Amerikos žmonių, daugiau
siai pažangesnio nusiteikimo žmonių, iki 
šiol jau yra pasisakę už Mr. Wallace.

Organizuotas darbininkų judėjimas, ypa
čiai CIO, kuris vis didesnę ir didesnę rolę 
pradeda vaidinti Amerikos politikoje, ne 
sykį yra pareiškęs pageidavimo, kad 
Mr. Wallace būtų nominuotas sykiu su 
prezidentu Rooseveltu.

O jei jis bus nominuotas, tai bus ir iš
rinktas.

Vienintelė priemonė, kurią šiandien 
vidutinis pilietis gali panaudoti “pada
rymui įtakos” į demokratų suvažiavimą 
tuo reikalu, yra ši: reikalauti savo vals- 
tijinių delegatų, išrinktų į demokratų 
partijos suvažiavimą Chicagoje, kad jie 
balsuotų už Mr. Wallace kandidatūtą 
vice-prezidento vietai.

Taip, Henry A. Wallace privalo būti 
nominuotas kandidatu mūsų krašto vice
prezidento vietai!

Ar Būtų Negražu?!
SLA seimo rezoliucijų komisija, vado

vaujama Grigaičio-Vaidylos, pakišo sei
mui sumanymą, kad jis reikalautų pa
skirti “tarptautinę komisiją”, kuri, kai 
Lietuva bus išlaisvinta, ’’darytų tvarką” 
Lietuvoje! Žinoma, seimas priėmė tą re
zoliuciją, — mašina pravarė ją. Bet ko
kia iš jos nauda? Nauda tik tokia, kad 
buvo išreikštas nepasitikėjimas lietuvių 
tauta.

Rezoliucijų komisijai buvo, tačiau, į- 
teiktas sekamas pasiūlymas:

Gerbiamieji:
Aš siūlau, kad Rezoliucijų Komisija 

pagamintų ir Seimo delegatams pateiktų 
rezoliucijas sekamais klausimais:

1. Rezoliuciją, sveikinančią prezidentą 
Rooseveltą ir pareiškiančią noro, kad 
jis apsiimtų būti kandidatu į prezidentus 
dar vienam — ketvirtam — prezidentys
tės terminui.

2. Rezoliuciją, sveikinančią Lietuvos 
partizanus ir visus Lietuvos žmones, šiuo 
laiku didvyriškai kovojančius už Lietu
vos laisvę.

Pasitikiu, kad gerbiamieji Rezoliucijų 
Komisijos nariai mano patarimo išklau
sys.

A. J. KUPSTIS, 
SLA 175 kuopos delegatas, 

Arlington, Mass.
Kaip matome, SLA seimo delegatas A. 

J. Kupstis pasiūlė rezoliucijų komisijai 
kuklų sumanymą, kurį rezoliucijų ko- 
miesija ignoravo, visai seimui apie jį ne
raportuodama.

Dėl prezidento Roosevelto kandidatū
ros, rezoliucijų komisija, sakysime, ga
lėjo teisintis tuomi, kad seime yra abie
jų partijų žmonių — republikonų Ar de
mokratų — dėl to neverta pyktis ir er
zintis. Bet kuo rezoliucijų komisija gali 
pateisinti savo atsisakymą pasiūlyti sei
mui pasveikinimą Lietuvos partizanams 
ir visai liaudžiai, šiandien taip didvyriš
kai kovojančiai prieš vokiškuosius už
puolikus? Gal tik tuo, kad rezoliucijų 
komisiją sudarė žmonės, kurie džiaugėsi 
tuomet, kai vokiškieji okupantai Lietu
vą užėmė.

Kaip šiandien būtų gražu, jei SLA sei
mas būtų pasiuntęs pasveikinimą Lietu
vos liaudžiai, Lietuvos partizanams! 
Seimas įvyko labai svarbiu laiku—kuo
met Raudonoji Armija buvo netoli Lie
tuvos sienos. Lietuvoje žmonės jau ir 
tuomet didvyriškai kovojo prieš vokie
čius, derindami savo žygius su Raudo
nosios Armijos žygiais toliau į rytus. 
Bet SLA seimas tą viską nutylėjo, — 
seimo rezoliucijų komisija net atsisakė 
seimui raportuoti, kad yra tokis pasiū
lymas, kurio kopiją mes viršuj padavė- 
jne.

Tai yra ne tik negražu, bet tai yra ne
demokratiška !

Sveikina Laisvinamą Lietuvą

Raudonosios Armijos kovū.nai, kur nors arti prie Lietuvos, vejasi bėgančiuosius 
j vakarus vokiečius.

Maskvoj yra Slavų Komi
tetas, kuris susitvėrė Hitle
riui užpuolus Sovietų Są
jungą. Slavų Komitetas ap
ima visas slaviškas tautas, 
kaip tai rusus, baltrusius, 
ukrainiečius, čechoslovakus, 
lenkus, serbus, kroatus, slo
vėnus, bulgarus ir kitus. 
Karts nuo karto laiko suva
žiavimus, leidžia įdomų žur
nalą “Slaviane”, veda kovą 
už išlaisvinimą slaviškų ir 
kitų tautų iš po hitlerizmo.

Kada Lietuvos prasidėjo 
išlaisvinimas iš po hitleri
ninkų jungo, tai šio Komi
teto valdyba pasiuntė Tary
bų Lietuvos vyriausybės 
vardu sekamo turinio pa
sveikinimą lietuvių tautai:

Varde visų slavų tautų 
širdingiausiai sveikiname 
lietuvių tautą su pradžia iš- 
lasvinimo Lietuvos Tarybų 
Socialistinės Respublikos iš 
po vokiečių įsiveržėlių jun
go. Jūsų tauta per tris bai
siuosius metus kentėjo tyro- 
nišką vokiečių persekiojimą. 
Hitlerininkai žiauriausio te
roro būdais norėjo pavergti 
jūsų tautą. Bet lietuvių 
tauta nenusilenkė prieš įsi
veržėlius. Ji petis petin su 
rusų, baltrusių, ukrainų, 
latvių ir kitomis Sovietų 
Sąjungos tautomis kovojo 
už laisvę.

Lietuviai greta su kitų j 
tautų kovūnais kovoja eilė
se Raudonosios Armijos, 
dalyvauja ofensyve ir ko
vos, kol bus sutriuškinta hit
leriška Vokietija.

Visos slavų tautos, kaip ir 
kitos laisvę mylinčios tau
tos, džiaugiasi su pradžia 
Lietuvos žemių išvadavimo, 
kaip džiaugėsi 530 metai at
gal, kada slavai petis petin 
su lietuviais ištaškė vokie
čių ordas prie Grunvaldo 
(Žalgirio), kas ant daug 
metų buvo atėmę vokiečių 
kryžiokams ukvatą veržtis į 
rytus, grobti slavų ir lietu
vių žemes.

Ir dabartiniu momentu, 
kada mūsų visų tautos ap
jungtos į galingąją ir myli
mąją Sovietų Sąjungą kovo
ja už laisvę, kada mūsų vi
sos tautos sudaro pergalin
gosios Raudonosios Armijos 
eiles, tai mes žygiuosime į 
vakarus tol, kol galutinai 
bus sunaikintos teutoniškos 
gaujos.

Jau netoli toji diena, ka
da visa Lietuvos teritorija 
bus išlaisvinta iš vokiečių 
jungo, netoli diena, kada ir 
kitos Europos tautos bus 
išlaisvintos iš hitlerininkų 
vergijos.

Varde komiteto pasirašo: 
Pulkininkas - leitenantas 

- Generolas A1 e k s audras 
Gondurov, Vanda Vasilev- 
ska, Bozidaras Moslavirk, 
profesorius Zdensk Nejad- 
ly, Maksim Rylski, Jakub 
Kolos, Stely Blagajev, Alek
sei Tolstoi, Timofei Gorbu
nov ir Valentin Mochalov.

Kitą pasveikinimą tarybi
nei Lietuvai pasiuntė Uk
rainos Mokslo Akademijos- 
vedėjas A. Bogomolec, kuris 
yra sekamo turinio:

Jau aušta laisvės diena ir 
Lietuvos žmonėms. Raudo
noji Armija jau įžengė į 
Lieutvos Tarybų Socialisti
nės Respublikos teritoriją. 
Ir griausmas iš tūkstančių 
Raudonosios Armijos ka- 
nuolių atneša Lietuvai lais
vę ir jos žmonėms džiaugs
mą. Lietuvių tautos išlais
vinimas jau arti. Vokiečių 
viešpatavimui ir pasisavini
mui lietuvių žemių jau atė
jo galas. Vokiečiai buvo pa
sikėsinę ant jūsų žemių plė
šimo sumetimais, taip, kaip 
ir ant Ukrainos, Bal^rusi- 
jos, Latvijos, Estijos ir šie-

kė paversti tuos kraštus į 
savo koloniją — ’’Lebens- 
raum”.

Vokiečiai atnešė į mūsų 
žemes vargą, kartuves, kul
tūrinį sunaikinimą. Bet Lie
tuvos liaudis, mylinti laisvę, 
nepasidavė vokiečių sauva
lei. Jau pačiuose pirmuose 
karo mėnesiuose lietuviai 
stojo kovon prieš įsiveržė
lius, organizavo partizanus 
ir keršino priešui. Juo dau
giau dūko hitlerininkai, juo 
žiauresnis buvo jų teroras,

tuo smarkiau augo partizanų 
būriai. Lietuviai, kaip ir ki
tos Sovietų Sąjungos tautos 
stojo mirtinon kovon už sa
vo teises.

Mes, ukrainiečiai žinome 
ką reiškia lietuvių partiza
niška kova, kaip ji apvieni- 
jo geriausius Lietuvos sū
nus ir dukras. Ir tik kovoj 
lietuvių tauta išsilaikė ir 
gyveno. Mes, ukrainiečiai, 
kartu su visais lietuviais 
džiaugiamės, kad atėjo Lie
tuvos išlaisvinimo valanda.

Artėja Tarybų Lietu- 
vai Džiugios Laisvės 

Dienos
Nebepadėjo Hitleriui nei1 

jo įvykdyta totalinė mobili
zacija, nei jo tankai “Tig
rai”, nei jo patrankos ’’Fer
dinandai,” Nepadėjo kartu-! 
vės, automatai, žmonių žu-j 
dymas koncentracijos sto- ! 
vykiose, varymas į katorgi-! 
nius darbus Vokietijoj ir ei-į 
lė kitų žudymo priemonių, i 
apie kurias ilgus amžius su! 
siaubu kalbės tautos, ku
rioms teko baisus likimas 
atsidurti hitlerininkų oku
pacijoje.

Hitlerinė Vokietija nesu
laikomai ritasi į katastrofą. 
Hitlerio pradėtas kruvina
sis lošimas greit bus baig
tas.

Dabar, “naujos tvarkos” 
Europoje kūrėjai jei galėtų, 
pro adatos skylutę lįstų pa
sislėpti nuo tų piktų darbų, 
kuriuos patys sumanė ir ke
lerius metus vykdė, skan
dindami pasaulį kraujo ir a- 
šarų jūrose, dūmais leisda
mi miestus ir sodybas. Gy
vuliška baimė dėl artėjan
čios rūsčios bausmės verčia 
juos panikoje dairytis tal
kininkų, kurie juos gintų, 
už juos savo galvas dėtų.

Tuo tikslu į vokiečių oku
puotus kraštus, jų tarpe ir 
į Lietuvą, paleistos šmeižtų, 
apgaulės, klaidinimų ir gą
sdinimų srovės. Okupuoto
je Tarybų Lietuvoje Hitle
rio liokajynėj subruzdimas. 
Lietuvių tautos išdavikai 
kubiliūnai, Urbonai, Stepo
naičiai, ramanauskai ir jų 
bendrininkai drebančiomis iš 
baimės rankomis atsuko iki 
galo visus Berlyno propa
gandos čiaupus ir iš hitleri
nio gebelsinio rezervuaro 
pasipylė visokio į purvo 
sriautai. Kubiliūnų ir Urbo
nų gauja stengiasi lietuvių 
protus apraizgyti hitlerinių 
melų, šmeižtų, o ypač gąsdi
nimų tinklu. Kubiliūnams ir 
Urbonams iš baimės kraujas
gyslose stingsta girdint kie
tus žingsnius vaduotojos — 
Raudonosios Armijos, kuri, 
hitlerininkus vydama iš ta
rybinių žemių, artėja prie 
Tarybų Lietuvos. Kubiliū
nai su Urbonais gerai žino, 
kad Raudonosios Armijos 
iš hitlerininkų išvaduota lie
tuvių tauta patieks jiems 
rūsčią sąskaitą už visus jų 
išdavikiškus darbus Lietu
voje.

Hitlerio liokajai Lietuvoj 
žino, kad nuo Raudonosios 
Armijos bėgančią hitlerinę 
kariuomenę lydės lietuvių 
kulkos iš kiekvienos sody
bos, iš kiekvieno krūmo, ii 
už kiekvieno kupstelio. Hit
lerininkai pažino Lietuvos 
partizanų drąsą ir jėgą ii 
jie žado netenka tik nuo! 
minties — kas bus, kai visa 
Lietuvos žemė praplius par
tizanų šūviais. O ta baisi 
hitlerininkams minutė artė
ja; ji neišvengiama, kaip ir 
tas atpildas, kurio Hitlerio

gauja nusipelnė.
Štai kodėl kubiliūnai ir 

Urbonai visokiais melais ir 
gąsdinimais stengiasi nu
kreipti lietuvių tautos atsi
mokamąjį smūgį nuo savo 
sprandų. Vykdydami Ber
lyno instrukcijas, jie neriasi 
iš kailio, kad apgautų ir su
kiršintų lietuvių tautą prieš 
Raudonąją Armiją — išva
duotoją, kad lietuvių tauta 
už Hitlerį kraują liedama 
pati žūtų, kad ji, nusisuku
si nuo savo sodybų ir na
mų, leistų bebėgantiems vo
kiečiams galutinai nualinti 
ir apiplėšti Lietuvą.

Tačiau bergždžios jų pa
stangos. Lietuvių tauta ge
rai žino, kad jos išnaikini
mas buvo ir tebėra vienas 
svarbiausių tikslų vokiškų
jų grobikų pragariškoje 
programoje. Kiekvienas lie
tuvis gerai žino, kad Rau
donoji Armija eina Lietu
vos vaduoti nuo vokiečių. 
Kiekvienas lietuvis patrio
tas eina Raudonajai Armi
jai į talką, nes žino, kad tik 
tuo būdu jis kovoja dėl lie
tuvių tautos išlikimo, augi
mo, medžiaginio ir dvasinio 
klestėjimo. Kubiliūnų ir Ur
bonų šiukšlyną iš savo tėvy
nės iššlavusi, lietuvių tauta 
išeis į istorijos jai skirtą 
tiesų, lygų ir saugų savo 
buities kelią, ir juo eidama 
visiems amžiams bus laisva 
nuo tos baimės dėl savo li
kimo, kurį nuo žilos senovės 
plūdo iš Vokietijos, nuody
dama ir gniauždama lietuv. 
tautos širdį.

Broliai lietuviai! Prigludę 
prie gimtosios žemės įsi
klausykite bildesio: tai ga
lingosios Raudonosios Ar
mijos, Lietuvos vaduotojos, 
artėja žingsniai. Tas vaduo
jamojo žygio bildesys, kaip 
gaivinantis vėjas išsklaido 
visas tas miglas, į kurias 
kubiliūnai ir Urbonai kėsi-
naši įsukti lietuvių tautą. 
Grįžta Raudonoji Armija, 
grįžta mūsų šaunieji tauti
niai Raudonosios Armijos 
daliniai, kurie savo narsiais 
žygiais įrašė į lietuvių tau
tos istoriją naujus didvyrių 
vardus, naujus narsumo, 
pasiaukojimo ir tėvynės 
meilės puslapius.

Grįžta Tarybų Lietuvai 
saulėtos, džiugios, laisvės ir 
taikios kūrybos dienos!

Lietuviai! Neapykanta ir 
pasmerkimu atsakykite į 
kubiliūnų nuodingas kalbas, 
į jų melus ir klaidinančius 
tauškalus. Visi į kovą prieš 
amžinuosius mūsų tautos 
priešus vokiškuosius grobi
kus. Stodami į kovą prieš 
Hitlerį, kubiliūnus ir urbo 

Inus, jūs kovojate dėl lietu
vių tautos laisvės, dėl savo 
ir savo artimųjų gyvybės, 
saugumo ir gerovės. Tik tas 
yra tikras kiekvieno lietu
vio kelias lemiamomis isto
rijos dienomis, kurių aušros

Drąsus kovotojas Kostas 
Guzdauskas, kuris savo 
“tommy gun” išžudė daug 
vokiečių hitlerininkų. Už 

j tai jis buvo apdovanotas 
Raudonosios Žvaigždės Or- 
denu. Regimento laikraštis, 
išspausdindamas šį Guz- 
dausko paveikslą sako: 
“Kovokite taip, kaip kovo- 
. .... vja sovietiniai campijonai
Guzdauskas, K a v oliunas, 
Zolotas ir Colius.”

Great Neck, N. Y.
—

Paskutinis Pakvietimas

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo piknikas Įvyksta atei
nanti sekmadienį, liepos (Ju
ly) 16 d., A. J. Kasmočių par- 
ke-svetainėje, 91 Steamboat 
IId., Great Neck, N. Y.

Piliečių Kliubas visados tu
ri puikius parengimus, nes ja
me dalyvauja visokių sriovių- 
pakraipų žmonės. Todėl mes 
manome, kad ir šitas parengi
mas bus vienas iš geriausių. 
Mes kviečiame visus, kaip 

I Great Necko, taip pat ir apy- 
j linkės kolonijų lietuvius daly- 
i vauti mūsų piknike ir links- 
j mai laiką praleisti su draugais 
ir pažįstamais. Piknikas pra- 

■ sidės lygiai 3 vai. dieną, šo
kiams gros Al. Kaizos orkes
trą iš Brook lyno.

Vienas iš Rengėjų.

Chicago, Ill.
Dikčiai Sužeidė Lapeną, 

Randasi Ligoninėj

Chicagietį Lapeną, kuris per 
daug metų buvo dalininku 
Peoples Furniture krautuvės, 
ištiko didelė nelaimė. Važiuo
jant automobiliu State St., prie 
73rd St., gatvekaris sudavė į 
mašiną. Lapeliui įlaužė tris 
šonkaulius.

Nelaimingąjį greit nuvežė į 
Šv. Kryžiaus ligoninę, kur jam 
buvo suteikta pagelba.

Lapenai turi gražią gertuvę 
ant 69nth St., Marquette Par
ko kolonijoj.

N. S.
-----------*

Karius Norkų ir Rimkų 
Sužeidė Fronte

Karo Dcpartmentas paskel
bė, jog Viduržemio Jūros fron
te liko sužeista 18 chicagiečių. 
Jų tarpe yra paskelbta pavar
dė kario Viktoro Norkaus. Jo 
sesuo, Bernice Matalis, gyvena 
71 E. 102nd St., Roselande.

Taipgi yra sužeistas karys 
Juozas Rimkus. Jo motina, 
Bertha Rimkus, gyvena 4609 
S. lionorc St.

Reikia Paštui 600 Vaikinų 
Ir Merginų

Chicagos pašto viršininkas 
Ernest J. Kruetgen atsišaukia 
jaunus žmones, nuo 16 metų 

ir daugiau, kad jie apsiimtų 
oent dalį laiko padirbėti pašte. 
Jeigu negali visą laiką, tai kad 
nitų padirbėti dalį laiko, ypač 

šeštadieniais.
Mokestis 74c per valandą.

spinduliai vis šviesiau ap
šviečia mūsų tėvynę, treti 
metai laikomą hitlerinio 
siaubo tamsumose.

Augustinas Gricius.
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Leitenantas Richard
Klinge Lietuvoje

(Tąsa) 
Man pavedė organizuoti

valymą Šančių rajone. Lie
tuviai į mus šaudė ir nudėjo 
du draugus. Įsakiau suimti 
150 darbininkų, po 75 už 
kiekvieną vokietį. Juos vi
sus sušaudėm. Lavonus su
dėjome štabeliu. Tegul tie 
banditai žino, kaip atrodo 
vokiečių kerštas.

Liepos 12 d. Parašiau lai-1 
šką Gertrud. Apie siuntinį ! 
nieko neminėjau. Koks tai 
bus jai siurprizas! Tokių 
siuntinių ji net iš Prancūzi
jos negavo. Tai bus ištisas 
vagonas. Keista, iš kur 
pas bolševikus buvo tiek 
daug prekių. Jie paliko 
mums pilnas krautuves.

Fronto reikalai vystosi 
puikiausiai. Matyti, kad 
mėnesio gale būsime Mask
voje ir Petersburge. Kaip 
įdomu būtų padirbėti Mas
kvoje. Nuo tos nelaimės su 
prakeikta prancūze man vis i 
dėlto nesiseka gyvenime. 
Heinz paskirtas į Maskvos 
policiją, o mane sulaikė Lie
tuvoje. Nieko nepadarysi — 
reikia pasistengti čia vieto
je.

Liepos 25 d. šiandien pra- 
vedėm įdomią operaciją. 
Pradėjome žydus varyti į 
getto. Koks tai buvo komiš
kas vaizdas! Mes surengė
me viešą spektaklį. Varėme 
žydus dienos metu ilgomis 
kolonomis. Ėjo biaurūs bar
zdočiai, moterys taip juo
kingai dejavo, tempdamos 
paskui save vaikus. Kaip 
komiškai visa ta gauja rė
kė, tiesiog mirti galima bu
vo nuo juoko. Tur būt pa
našus vaizdas buvo, kai žy
dai išėjo iš Egipto. Gatvėse 
susirinko milžiniškos minios 
žmonių, bet jos laikėsi vi
siškai nesuprantamai. At
rodo, kad niekas nesidžiau
gė. Taip keistai visi tylėjo. 
Buvo net incidentų. Iš mi
nios kažkas pradėjo rėkti, 
matyti, kad prieš mus. Jam 
pavyko pasprukt ir mes bu
vome priversti suimti visą 
grupę žmonių, stovėjusių a- 
lėjoje.

Labai juokingas vaizdas 
buvo, kai viena žydė su ma
žu žyduku prisikabino prie 
telefono stulpo ir pradėjo 
rėkti kaip beprotė, kad nie
kur toliau nebeeisianti. Nu- 
dėjome šią biaurybę vietoje.

Šį vakarą mums atidarė 
pasilinksminimo namus. Na, 
ir surinko gražias ruses ir 
lietuvaites. Malonu bus pra
leisti naktis!

Liepos 27 d. šiandien tu
rėjome puikų sekmadienį. 
Po įtempto paskutinių sa
vaičių darbo tai buvo pir
ma mūsų poilsio diena.

Anksti lytą organizavom 
baidokų ekskursiją. Memel 
(taip vokiečiai vadina Ne
muną. — L. š.) — iš tikrų
jų puiki upės. Žinoma, prie 

VAKACIJOS
DIDELIAME SODE, ANT AUKŠTO KALNO 

IR GRAŽIOJE LYGUMOJE

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

---- - ---------------------------------------------------------------------

Didelė upė (bėgantis vanduo) 
kur galima maudytis

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

patogių pataisymų.

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

mūsų Elbos neprilyginsi, ta
čiau krantai nuostabiai gra
žūs. Peizažas visur prime
na Rytų Prūsiją. Po karo 
mums čia bus puiku gyven
ti!

Ekskursijoje dalyvavo ir 
Elza bei Grete. Elza —tik
ra gražuolė. Ji man prime
na mano mėgiamiausią arti
stę gimnazijos metais—Bri
gitą Helm. Deja, negalėjau 
konkuruoti su Hermanu ar
ba Zigfridu, kurie visą die
ną vedė dėl jos kovą. Mano 
vienintelė akis vargu ar ga
li sužavėti moteris. Vis dėl
to diena praėjo puikiausiai. 
Sustojome prie vieno kaimo 
ir organizavome stovyklą. 
Kari suruošė skanius pie
tus su keptomis žąsimis ir 
alumi. Po pietų visi išsiskir
stė po mišką. Aš pasilikau 
vienas, tačiau nuobodžiauti 
neteko. Susiradau lietuvai
tę. Pradžioje ji norėjo pa
bėgti nuo manęs, bet tas jai 
nepavyko. Iki vakaro pra
leidau su ja laiką. Grįžome 
vėlai vakare. Dar norėjome 
nueiti į vokiečių barą pasi
linksminti, bet jau buvo vė
lu, o ryt darbo labai daug.

Liepos 28 d. Gavau laišką 
iš Gertrūdos. Kaip ir galė
jau laukti, ji buvo nepapra
stai laiminga. Gaila, kad 
sandėliai jau tušti ir dabar 
jau sunku surasti ką nors 
vertingesnio. Ji rašo, kad 
Rusijoje užmušti Franz ir 
Otto. Kaip man gaila jų. 
Prancūzijoj, matyti, mūsų 
žygis vyko laimingiau. Ru
sai kovoja kaip žvėrys. Ta
čiau nusiminti nėra reikalo. 
Iki rudens jie bus likviduo
ti.

Šiandien atvežė grupę lie
tuvių darbininkų, kurie kė
lė triukšmą prie vienos 
krautuvės. Tiems niekšams 
nepatiko, kad krautuvė ap
tarnauja vien tik vokiečius. 
Kuo tos utėlės nepatenkin
tos, negaliu suprasti. Lietu
viams juk duoda 250 gr. 
duonos į dieną. Liepiau vi
sus suimtuosius gerokai iš
plakti, kad suprastų, jog 
bolševikų laikai praėjo ir 
niekuomet daugiau nebe
grįš. Du iš jų pasipriešino. 
Aš juos pats nudėjau. Ki
tus įsakiau nuvaryti į sto
vyklą.

Rugpjūčio 29 d. Mane, 
reikia pasakyti, iš tikrųjų 
persekioja nepasisekimai. 
Prieš mėnesį, grįždamas 
naktį namo, buvau gatvėje 
užpultas lietuviško bandito. 
Jis iš revolverio paleido į 
mane tris šūvius, kažką rėk
damas savo šuniška kalba. 
Viena kulka pataikė man į 
dešinę ranką. Visą mėnesį 
išgulėjau ligoninėje. Laimė 
dar, kad nebuvo jokių rim
tesnių komplikacijų.

Šiandien pirmą kartą iš
ėjau į gatvę. Krautuvėse 
jau įvedama tvarka.Tegul ir 

tie “žmogai” pajunta, kas 
tai karas.

Ryt vėl pradėsiu savo 
darbą.

Rugpjūčio 30 d. Mano die
nos Kaune pasibaigia. Ga
vau naują paskyrimą —ma
ne siunčia į Ukmergę. Ne
galiu pasakyti, kad naujas 
paskyrimas man labai pa
tiktų. Kaune vis dėlto links
miau ir įdomiau. Be to, cen
tre žymiai saugiau. Pro
vincijoje, sako, padėtis pa
vojingesnė, ypatingai kai
muose. O mirti nesinori. 
Kaip norisi gyventi, gyven
ti ir gyventi.

Šiandien išvažiuojantiems 
į provinciją žandarmerijos 
darbuotojams kalbą pasakė 
SS dalinių vadas Visokį. Jis 
pabrėžė, kad kol karas ne
pasibaigė, be reikalo lietu
vius nereikia erzinti. Ta
čiau prieš tvarkos ardyto
jus reikia kovoti be gailes
čio. Įsakymai apie privalo
mus pristatymus taip pat 
turi būti vykdomi griežčiau
siu būdu. Reikia visur su
kiršinti lietuvius prieš žy
dus ir rusus, o kur gyvena 
žymesnės grupės lenkų, taip 
pat prieš lenkus. SS dalinių 
vadas nurodė, kad karui 
Rytuose pasibaigus, užka
riautos žemės visoje Rytų 
erdvėje bus padalintos tarp 
vokiečių, pirmoje eilėje tarp 
tų, kurie pasižymėjo fronte 
ir užnugaryje, okupuotuose 
rajonuose.

Manęs dar laukia švie
siausia ateitis. Svarbiau
sias dalykas — viską pergy
venti. Kam tie velniai mane 
siunčia kaip tik į provinci
ją? Kaune būtų žymiai len
gviau praleisti karo laiką.

Rugsėju? 8 d. Mano dar
bas Ukmergėje prasidėjo 
nelabai laimingai. Šiandien 
gavau liūdną laišką nuo 
Gertrūdos. Nuo vidurių šilti
nės mirė mūsų Franz. Jam 
už mėnesio turėjo sueiti 5 
metai. Kaip man širdis 
skaudo!

Ji rašo taip pat, kad ko
vose Smolensko fronte žuvo 
Konradas. Matyti, kad jų 
batalionas buvo įjungtas į 
kariuomenę. Velniškas da
lykas šis karas su rusais. 
Jau 3 "mėnesiai, o Maskva 
vis dar nepaimta. Gal vis 
dėlto iki rudens jau bus su
daryta taika.

(Toliau trūksta, matyt, 
vieno ar kelių dienoraščio 
bloknotų.)

1942 m. gegužės 2 d. Vi
sos mano priemonės nedavė 
reikalingų rezultatų. Ant 
paminklo pačiame miesto 
aikštės centre naktį į gegu
žės 1 buvo iškabinta bolše
vikų vėliava. Buvo rasti ir 
lapeliai. Įsakiau areštuoti 
du įtartinus lietuvių polici
ninkus ir atatinkamomis 
priemonėmis priversti juos 
prisipažinti, kieno darbas 
buvo vėliavos iškabinimas ir 
lapelių paskleidimas. Vienas 
jų, gavęs kaip reikia į snu
kį, prisipažino, kad jis žinojo 
apie vėliavos iškabinimą ir 
nusikaltėlių tyčia nesulaikė. 
Sušaudėm jį, kaip šunį.

Šiąnakt areštavome 300 
žmonių. Šiandien pradėsime 
tardymą.

Gegužės 5 d. Koks man 
šiandien buvo siurprizas! 
Gavau laišką nuo Albrech
to! Jau buvau tikras, kad 
jis žuvo fronte. Pasirodo, 
kad kovose dėl Maskvos jis 
buvo sunkiai sužeistas. Jam 
reikėjo amputuoti koją, o 
dabar jis ieško darbo.

(Bus daugiau)

BUY
WAR BONDS

Naiiai “viršžmogiai” išlendinėja iš 
ir pasiduoda j amerikiečių .nelaisvę.

Cherbourgo miesto griuvėsių, iškelia rankas

Binghamton, N. Y.
Binghamtone lankėsi drau

gas Leonas Pruseika, Vilnies 
redaktorius iš Chicagos, birže
lio 28 d. Kiek prieš tai drg. 
J. Vaicekauskas pranešė kaip 
kuriems iš mūs, kad gavo laiš
ką nuo Pruseikos, kad jis su
stos mūsų mieste.

Laiko buvo tik dvi dienos, 
tai nebuvo kada plačiau išgar
sinti, taip ir susirinkome nedi
delis būrelis pasitikti svečią ir 
pasitarti.

Drg. Pruseika trumpai, bet 
aiškiai nušvietė karo klausi
mus, frontų padėtį ir paprašė 
finansiniai paremti dienraštį 
Vilnį, kuriam pagalba reika
linga. Tuojau buvo surinkta 
$28. Atmokėjus $2 už svetai
nę, tai drg. Pruseikai įteikta 
$26.

čia skelbiu aukavusių var
dus svetainėj ir namie, pas ku
riuos svečias apsilankė:

A. J. K. Navalinskai $10.
A. žolynas $5.
J. K. Vaičekauskai $3.
Po $1: V. E. Čekanauskai, 

J. Kireilis, S. Jasilionis ir J. 
Kazlauskas.

Po 50 centų: K. Kasmaus- 
kienė, H. žukienė, M. Beke- 
rienė ir A. Maldaikienė.

Visiems aukavusiems—ačiū.
Laisves Korespondentas.

Lawrence, Mass.
Lawrence, Haverhill, Low

ell, Nashua lietuvių kolonijos 
ir Lietuvių Literatūros Draugi
jos 7-tas apskritys prašome vi
sus dalyvauti dienraščio Lais
vės išvažiavime, sekmadienį, 
liepos 23 dieną, Maple Parke, 
Methuen.

Šį išvažiavimą rengiame 
dienraščio Laisvės ir LL Drau
gijos 7-to spakričio veiklos pa
ramai. Visi suprantame, kaip 
labai mums reikalingas dien
raštis Laisvė, o karo sąlygo
se jam reikalinga yra mūsų pa
rama. Tik pagalvokime, kokioj 
nelaimingoje padėtyje būtų 
Amerikos lietuviai, jeigu mes 
neturėtume savo spaudos ? Kas 
atmuštų visokią nacių propa
gandą, kuri kenkia mūsų, karo 
išlaimėjimui ?

Norėdami turėti tvirtą savo 
spaudą, tai privalome ją rem
ti ir platinti. Dalyvaudami iš
važiavime ne vien tyrame ore 
praleisite laiką, bet ir parem- 
site savo spaudą. Taipgi, čia 
galėsite susieiti su savo senais 
ir pažįstamais draugais, o iki 
to laiko jau veikiausiai bus ir 
išlaisvinta iš po nacių jungo 
Lietuva, mūsų tėvai, broliai ir 
sesutės iš baisios nacių vergi
jos!

Būs geri kalbėtojai, kurie 
nušvies vėliausius įvykius. Bus 
Laisvės štabo vienas kalbėto
jas. Prasidės 10 valandą ryte. 
Turėsime skanių valgių ir tin
kamų gėrimų.

Kas važiuosite busais iš 
Lawrence arba iš kitų miestų, 
atvykę į Lawrence, tai nueiki
te ant Common ir Hampshire 

gatvių kampo, ten paimkite 
busus su užrašu: “Salisbury 
Beach,” “Amsbury,” arba 
“Newbridgeport” ir važiuoki
te iki Maple Parko. Tie busai 
atveža tiesiai prie parko.

Todėl visi ir visos dalyvau
kite šiame piknike.

S. Penkauskas.

Los Angeles, Cal.
Šiemet 4 d. liepos minėjom 

pas draugus Pukius. Suėjo ge
ras būrelis draugų ir draugių. 
Net buvo ir iš San Francisco— 
Sutkai ir šeikienė.

Draugai Ona ir Mike Pūkiai 
prigamino daug gerų valgių 
ir besivaišinant buvo ir kalbų ; 
svečiai ir saviškiai pasakė, kas 
ką galėjo, bet vienas iš geriau
sių pasakymų buvo Stasio Pe- 
tronavičiaus, sakė jis: kadan
gi Raudonoji Armija visai ne
betoli ’ Lietuvos, tai mes pasi
žadėkime, kiek kas duosime, 
kada Lietuva bus laisva, dėl 
pagelbėjimo savo brolių Lietu
voj.

Repecka tuojaus pradėjo ra
šyti vardus, ir pasekmės to
kios :
O. M. Pūkiai $35.

Po $25: J. E. Cable, S. A. 
Petrovičiai, G. ir O. Bernotai,
J. M. Rupiai, P. J. Pupiai, M.
I. Daukšai, J. E. Babičiai, 
Sutkai iš San Francisco, A. Ta- 
landzevičius, A. M. Bušai, P.
K. Repeckąi. Viso $310.

Ig. A. Levanai prižadėjo 
būti ant “topo” visų.

Galima pasakyti tiek, kad 
šis pažadas, tai taip, kaip ir 
duota, nes šie draugai nei vie
nas savo žodžio nemainys, bet 
dar galima tikėtis, kad kada 
Lietuva bus laisva, tai dar pa
didins savo prižadą. Puikus su
manymas ir puikus pasižadėji
mas ir mes tikimės, kad Lietu
va bus laisva greitoje ateity
je.

Paskiau, Pukiui prisiminus, 
kad Brooklynas negali sudėti 
reikalingą sumą pinigų dėl nu
pirkimo lietuviams raudonar
miečiams tam tikro kiekio ci- 
garetų, tai čia ant vietos su
aukota $55.

čia seka aukavusių pavar
dės :■

J. E. Babičiai $7.
M. O. Pūkiai, J. Siekienė, 

M. J. Daukšai, A. Talandzevi- 
čia B. V. Sutkai A. M. Bušai ir
J. E. Coble po $5.

L O. Levanai $3.
Po $2: J. O. Bernotai, P.

K. Rėpeckai, J. P. Pupiai, J. 
M. Pupiai, S. A. Petravičiai.

Tai taip mes, kaliforniečiai, 
susirinkę pas gerus draugus 
Pukius, Inglewood, Calif., mi
nėjom 4 d. liepos.

Linksmai laiką praleidom ir 
parėmėm karžygius, kurie ko
voja už laisvę ir demokrati
ją dėl mūsų visų.

R-ka.

Japonų radijas sake, kad 
didelis Amerikos karo laivy
nas telkiasi į Marianą sa
lyną.

Linden, N. J.
New Jersey Valstijos LDS 

Kuopų Piknikas

Liepos 16-tą dieną įvyks 
LDS New Jersey valstijos kuo
pų piknikas. Piknikas bus vie
nas iš didžiausių, kokis kada 
esą buvęs, todėl, kad rengia 
10 LDS kuopų iš 10 skirtingų 
kolonijų. Įžangos tikietai pla
tinami smarkiai, mat, yra kom- 
peticija ir skiriamos dovanos.

Šis piknikas yra pirmutinis 
panašaus pobūdžio ir bus pro
ga susipažinti su 10 kolonijų 
lietuviais ir LDS veikėjais, nes 
kiekviena kolonija bus skait
lingai atstovauta.

Piknikas įvyks Lietuvių Par
ke, 340 Mitchell Ave., Linden, 
N. J. Pradžia 1 vai. dieną, 
gros A. Pavidžio orkestrą iki 
vėlumos. Lietaus nebijokite, 
yra gera svetainė su pastoge, 
karščio irgi nėra ko išsigąsti, 
nes netoli pikniko vietos yra 
miesto maudynės ir turinti sa
vus maudymosi siūtus, galėsite 
gerai išsimaudyti.

Svarbu Visiems
Kurie įsirašys į LDS trečio 

apskričio ribose kuopas, prieš 
pikniką ir laike pikniko, tai 
tiems bus apmokama daktaro 
egzaminacijos iškaščiai. Ka
dangi LDS centras neima jokio 
įstojimo į bile kurį skyrių, tai 
naujas narys lengvai gali įsi
rašyti, tik pasimokant savo 
mėnesines duokles, tai yra ge
ra proga naujiems aplikan- 
tams. Pasinaudokite.

Važiuokite automobiliais ke
liu No. 1 iki Wood Ave., Lin
den, ir sukitės po kairei iki 
Simson Avė., vienas blokas iki 
Mitchell Ave.

Važiuokite traukiniais iš 
New Yorko Central RR of 
New Jersey, nuo Liberty St., 
iki Elizabeth. Traukiniai išei
na 1:00, 1:30, 2:30, 3:30. Iš 
Elizabeth imkite busą 44-tą į 
Linden iki Wood ir Simson 
Avė., po kairei bus parkas.

Kviečia Rengėjai.

NEW JERSEY VALSTIJOS

PIKNIKAS 
Rengia

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo Kuopos

Įvyks Sekmadienj

LIEPOS 16 JULY
Bus labai patogioje vietoje

LITHUANIAN LIBERTY PARK
340 MITCHELL AVE. LINDEN, N. J.

Pradžia 1-mą valandą po pietų

BUS ĮVAIRIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ

GERA MUZIKA ŠOKIAMS
ĮŽANGA 45 CENTAI TAKSAI ĮSKAITYTI

................................. ........................................................................................... ......................... .................— ■

Naminis Frontas
1,250,000 Statinių Gazolino 

Per Dieną Civiliams
Petro leum Administrator 

for War, Harold L. Ickes pa
skelbė, kad paskirta 1,250,000 
statinių per dieną automobilių

I gazolino U.S. civilių vartoji- 
j mui per trečiąjį 1944 metų ber-
’ tainį.

Tai reiškia sumažėjimą 7,- 
i 000 statinių per dieną, palygi
nus su antruoju metų bertai- 
niu, ir representuoja sezoninį 
farmų reikalams gazolino su
mažinimą.

Kovo Mėn. Pajamų Įplaukos 
$12,900,000,000

Pajamų išmokėjimai indivi
dams pasiekė $12,900,000,000 
per kovo mėn., 1944, kaip pra- 

[ neša Dept, of Commerce, gi 
j vasar. mėn. buvo $12,100,000,- 
! ooo.

Pinigų apyvartoje kiekis pa
siekė naują aukštumą $21,- 
040,000,000 kovo mėn. pabai
goje, kaip praneša Federal Re
serve Board.

Trokų Savininkams Patariama 
Naudotis Apskričių Įstaigomis 

Komercinių vežimų operato
riai, kuriems reikia pirktis 
naujų įrengimų, po liepos 1 
d. turėtų išpildyti ir įteikti 
aplikacijas per 142 apskričių 

■ įstaigas, Office of Defense 
Transportation skyrius, per vi
są kraštą, vietoje kreiptis į 80 
įstaigų, užlaikomų Bureau of 
Motor Carriers of the Inter
state Commerce Commision, 
praneša ODT.

WSA Sutrumpina Laivų Uoste 
Stovėjimo Laiką

War Shipping Administra
tion dabar atidengia, kad mė
nesiai prieš D-Day atnešė mil
žinišką padidėjimą reikalavi- 

! mui laivų ir cargo vietos aprū- 
pinti karo pajėgas ,kurios ruo- 

! sėsi įsiveržimui į žemyną.
P a d i d ė jo pareikalavimas 

1 tankų, orlaivių, šautuvų, amu
nicijos, gazolino, skysto kuro, 
maisto, tuzinai PT laivų ir 
Landing Barges, 210 tonų 
Tugs ir daug tūkstančių kitų 
dalykų, kurie turėjo būti gabe
nami laivais ten, kur jų reikė
jo ir kada jų reikėjo.

Visos rankos prisidėjo su
trumpinti laivų uoste stovėji
mo laikui — laikui, kurį lai
vas praleidžia uoste nuo įplau
kimo iki išplaukimo. Ypač bu
vo kreipiama dėmesio į suma
žinimą iškrovimo, pakrovimo 
ir laivo pataisymo laiką.

WSA pareigūnai, dirbą su 
. laivų operatoriais, jūrų perso- 
j nalu, dokų darbininkais ir lai- 
■ vų pataisymais galėjo sutrum- 
' pinti laivų uoste stovėjimo lai
ką laike trijų mėnesių prieš 
D-Day tiek, kad suteikti ekvi- 

i Valentą 123 pridėtinių laivų 
kas mėnesį svarbiam prekybos 
laivynui, einančiam šiaurės 
Atlantiku. Tai reiškė sutaupy- 
mą 3,700 laivų dienų per mė
nesį, tuo laiku, kai nei valan
dos negalima buvo nustoti ar 
eikvoti pristatant prekes už 

i jūrų.
OWL



Penktadienis, Liepos 14, 1944

Justas Paleckis.

Pabaltijo Tautų Kova Prieš 
Vokiškuosius Okupantus

(Tąsa)
Po Durbės kautynių 1261 metais pra

sidėjo didelis sukilimas Prūsuos. Savo 
didvyriškojo vado Herkaus Manto vado
vaujami prūsai sugriovė daugelį pilių, ei
lėj kautynių sumušė vokiečius ir buvo 
apgulę Karaliaučių. Tačiau kryžiuočiai 
turėjo neišsemiamų jėgos atsargų iš Vo
kietijos, o prūsų jėgos silpnėja. Mindau
gui žuvus ir kilus vaidams tarp Lietu
vos kunigaiškčių, Lietuva nesuteikė su
kilusiems prūsams paramos ir nepasinau
dojo ta proga galutinai vokiškiesiem gro
bikams išvyti ten, iš kur jie atsibastė. Ir 
kovoj prieš prūsus kryžiuočiai panaudojo 
piktą klastą. Ordino magistras melagin
ga derybų priedanga pasikvietė prūsų 
viršaičius ir paskui juos sudegino. Kau
tynėse ties Brauenbergu kryžiuočiai pa
grobė Herkų Mantą ir jį žiauriai nu
kankino prisirišę prie medžio. 14 metų 
kovojo sukilę prūsai, bet buvo negailes
tingai kryžiuočių numalšinti. Paskui vo
kiečiai galutinai išnaikino prūsų tautą 
ir ant jos kaulų sukūrė savo Prūsiją, ku
ri virto vokiečių imperializmo centru.

Tačiau Lietuvos pavergti kryžiuočiai 
nepajėgė. Negalėdami nieko padaryti jė
ga, jie dažnai bandė paveikti klasta ir 
apgaule. Vokiečiai stengėsi sugriaut Lie
tuvą iš vidaus, kurstė vadus tarp lietu
vių kunigaikščių ir atskirų lietuviškų gi
minių. Kartais jiems tai gerokai pasisek
davo, bet pavojaus valanda Lietuvos ku
nigaikščiai vėl susijungdavo ir sutelkda
vo jėgas prieš vokiečius.

Lietuvių tauta nenulenkė galvos prieš 
“šunes-riterius”. Ji stovėjo tvirta ir ne
palaužiama, stovėjo kaip ąžuolas savo 
laisvę, savo kraštą gindama. Jei lietuvis 
negalėjo sunaikint priešo vokiečio, jis be
velijo mirti, negu vergauti vokiečiams. 
Taip pasielgė Punios pilies gynėjai su 
kunigaikščiu Margiriu priešaky, kurie 
sudegino visą savo turtą ir patys žuvo 
lauže, bet vokiečiams nepasidavė. Neuž
mirštamu pasiaukojimo pavyzdžiu visa
da bus kunigaikštienės Gražinos žygis. 
Pamačiusi, kad jos vyras nenori pradėti 
kautynių su kryžiuočiais, ji pati, apsiren
gusi vyro šarvais, stojo kariuomenės 
priešaky, sumušė kryžiuočius, nors pati 
buvo mirtinai sužeista. Iš žilosios isto
rinės praeities didvyrių lietuvių tautoje 
vieni mėgiamiausių yra Mindaugas, 
Vytenis, Gediminas, Kęstutis, Vytautas 
ir kiti, kurie vadovavo kovai prieš vokiš
kuosius grobikus.

Šlovingiausiu lietuvių tautos senosios 
istorijos puslapiu yra Žalgirio (Griun- 
valdo) kautynės 1410 metais. Tai vienos 
didžiausių kautynių viduriniais amžiais 
ir savo reikšme ir dalyvių skaičiumi. Lie
tuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto va
dovaujami lietuvių, lenkų, rusų, gudų, 
ukrainiečių ir cechų pulkai sutriuškino 
galingą kryžiuočių kariuomenę. Žuvo ir 
ordino magistras Ulrichas von Jungin- 
gen. Žalgirio kautynės buvo tuo galin
guoju smūgiu, kurs sulaikė vokiečius nuo 
tolimesnio veržimosi į rytus. Tos kau
tynės buvo įspūdingu įrodymu, kad vo
kiškieji grobikai pasirodė bejėgiai ten, 
kur prieš juos atsistoja sujungtos ir vie
ningos jėgos.

Po Žalgirio kautynių betarpis pavo
jus Lietuvai buvo praėjęs. Tačiau bran
giai kaštavo jai toji 200 metų kova. Sun
ku išaiškinti, kiek žmonių joj žuvo, bet • 
spėjama, kad nemažiau milijono. Lietu
va neteko žymios dalies savo teritorijos 
vakaruose. Ilgoji kova prieš vokiškuo
sius grobikus buvo netiesioginė priežas
tim Lietuvos nepriklausomybės žlugimo. 
Unija su Lenkija, sudarytoji prieš vokie
čius, privedė ligi to, kad Lenkija pa
smaugė Lietuvą savo glėby, o Lietuvos 
liaudis neteko laisvės ir pateko į ponu

' jungą.
Vokiečiai pasisavino sau žymią dalį * 

lietuvišk. žemių. Jau nesikalbant apie lie
tuviams giminingųjų prūsų teritoriją, 
lietuvių tautos gyvenamosios ribos ka
daise ėjo į vakarus nuo Karaliaučiaus. 
Apie tai ligi šiol liudija tikrųjų'vietos gy
ventojų pavardės, o taip pat gyvenamų
jų vietovių senieji pavadinimai, kuriuos 
tik hitlerininkai skubiai suvokietino. 
Šimtmečius čia vokiečiai naikino lietu
vių kalbą, lietuvių kultūrą, gabeno čion 
vokiečius kolonistus, skiepijo vokieč. kal
bą, vokiškus papročius. Tačiau nežiūrint 
į visa tai, ne tiktai Klaipėdos krašte, bet 
ir daugely vietų Rytprūsiuos galima at
rasti lietuvių kaimų ir lietuvių, išlaikiu-

siu savo kalbą. 1927 m. vžaiuodamas per 
Rytprūsius aš patekau į kaimą Sussėmil- 
ken, netoli nuo Karaliaučiaus, kuriame 
gyventojai ne tik kalbėjo lietuviškai, bet 
buvo senių, kurie vokiškai nemokėjo.

3. VOKIEČIŲ DRANG NACH OSTEN 
ATGIMSTA 20-ME AMŽIUJE!

Taigi, Drang nach Osten planai Pabal
tijy viduriniais amžiais vokiečiams tik 
dalinai tepasisekė. Kaipo dvarininkai jie 
įsitvirtino ir ilgam įgijo lemiamą įtaką 
Latvių ir Eštų žemėse. Nuo Lietuvos jie 
atplėšė vakarines tritis ir įjungė į Prū
siją, bet pačioj Lietuvoj nieko nepešė. 
Savo pagrindinio tikslo — įjungti visą 
Pabaltijį į Vokietijos žemių ribas — 
jiems nepasisekė. Žymėtina, kad vokiečių 
baronai tam vokišk. tikslui pasitarnauda
mi pasistengė, kad Kurliandijos guberni
ja bent siauru ruoželiu susisiektų su 
Prūsija — Vokietija. Todėl pajūrio ruo
želis su Palanga buvo iš Kauno guberni
jos išskirtas ir priskirtas prie Kur
liandijos.

Savo siekimų į Pabaltijį vokiečiai ne
išsižadėjo ir juos gaivino kiekviena pro
ga. Po Lenkijos padalinimo Prūsijai pa
sisekė laikinai pagrobti dar vieną Lietu
vos dalį — Suvalkiją, kurią pavadino 
‘Neustpreussen” (Naujieji Rytprūsiai). 
Bet 1815 m. Suvalkija buvo prijungta 
prie Didžiosios Lietuvos, buvusios Rusi
jos valdžioj, ir todėl išvengė likimo, kurs 
teko po vokiečių valdžia likusiai Ma
žajai Lietuvai. Apie viso Pabaltijo pa
grobimą svajojo Prūsija 1812 m., daly
vaudama kaip Napoleono vasalas karo 
žygy į Rusiją, bet ir tos svajonės išgai
šo. Per Krimo karą 1854-56 m.m. buvo 
kalba apie Pabaltijį, kurio kaina norėta 
privilioti Prūsiją kariauti prieš Rusiją. 
Tačau Prūsija tada kištis neišdrįso.

Ir štai, 20-me amžiuj Pabaltijy atgimė 
niūrūs kryžiuočių laikai. Su plačiausiais 
užsimojimais ir didžiausiom jėgom vo
kiečiai iš naujo pradėjo savo Drang nach 
Osten žygius. Pirmojo pasaulinio karo 
karo metu kaizerinės Vokietijos kariuo
menė užgrobė Lietuvą, Latviją ir Estiją. 
Apie tai, kaip šeimininkavo vokiškieji 
okupantai pasakoja poetas Maironis:

Praplėšę uždangą plačiai
Po Suvalkiją vokiečiai
Pasklido, kaip vilkai, į puotą.
Ir kiek bažnyčių, kiek namų 
Dvarų, miestelių ir kaimų 
Supleškinta ar rekvizuota.
Namie nuskurdę, alkani
Dabar kaip gobšai tekini
Prie visko godžia ranka siekė: 
Arkliai, galvijai, apdarai.
Jie viską plėšė atvirai, 
Net duonos paskutinę riekę ...
O Lietuvoj, tai ištiesų
Apleistoj, užimrštoj visų,
Germanai taip šeimininkavo, 
Kad karvės, šunys ... net višta.
Turėjo duoklę nešt ir ta. -
Visus šnipai suregistravo.
Jei kas kentėjęs neištvers,
Ar užsistojęs už sesers
Palies germaną - palaidūną 
Tai sodžius virsta pelenais, 
O žmonės vergais amžinais 
Toli kur Vokietijoj žūna...
Išplėšę tėvą nuo vaikų
Ir vyrą nuo pačios, laukų, 
Šimtais į Vokietiją varė 
Pristatė dirbti ten už du, 
Varguolius merdino badu, 
Barakuos pusplikius uždarę.
Bet likę čia po vokiečiais
Belaisviais tapsime stačiais, 
Nepasijudinsim iš vietos.
Tuščia lietuvis beraudos.
Nieks nežinos nei jo skriaudos, 
Nei ašaros slapta išlietos.
Tie žodžiai poeto-patrioto, pergyvenu

sio ir gyvai perjautusio visą vokiečių 
okupacijos šlykštumą, kalba apie vokie
čių niekšybes aiškiau už skaičius ir išve
džiojimus. ]•/.:. K

Kaip ir senovėj, lietuviai, latviai ir es
tai pakilo į kovą prieš vokiškuosius gro
bikus. Petys į petį su rusų tauta jie 
kovojo rusų kariuomenės eilėse prieš vo
kiečius. O latvių tauta sudarė net atski
rus šaulių pulkus, kurie pasižymėjo savo 
didvyriškumu kovose ties Riga.

(Bus daugiau)
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DETROITO ŽINIOS
Kviečiame j Spaudos Pikniką

Veik kiekvienais metais Vil
nies pikniko dienoje atvyksta 
ne tik šio miesto įvairių pa
žiūrų žmonių, bet ir daug sve
čių iš kitų miestų, bei lietu
vių kolonijų. Todėl, mes esa
me įsitikinę, kad šiais metais, 
nors ir yra sakesnės sąlygos, 
bet vienokiu bei kitokiu būdu 
atvyks į spaudos pikniką.

Jeigu dar kurie nepirkote 
Vilnies pikniko tikietų, tai 
stengkitės įsigyti, nes tikietas 
geras dėl įžangos ir dėl įžan
gos praizų.

Piknikas įvyks liepos (Ju
ly) 23 d., Capitol Parke, ant 
Telegraph Rd., arti Sibly Rd. 
Bus duota $100 prie įžangos, 
arba 12 praizų.

Piknike kalbės Vilnies re
daktorius d. Vincas Andrulis 
iš Chicagos. Galėsime ne tik 
pasilinksminti, bet paremsime 
ir mūsų darbininkišką spaudą, 
girdėsime įdomią prakalbą. 
Piknikas jau visai arti, taupin- 
kime gazoliną kiek galime ir 
važiuodami į pikniką nepa
mirškime pavadinti savo pa
žįstamą bei draugą. Organi
zacijos, kurių dar susirinkimai 
įvyks, būtinai išrinkite darbi
ninkus, kiek galima. Kurios or
ganizacijos bei pavieniai turi
te paėmę platinti tikietus, grą
žinkite nuo ko paėmėt ar Są
ryšio sekr. J. Alvinui.

Alvinas.

Padėka už Simpatiją ir Darbą
Birželio 25 d. įvyko išvažia

vimas ant draugų Smalsčių 
ūkės, ant 10-mylios. Rengėjai 
to išvažiavimo buvo Lietuvai 
Pagetbos Teikimo Komitetas, 
kuris susideda iš Detroito pro
gresyvių organizacijų. Į suva
žiavimą atvyko gana skaitlin

gas būrys žmonių ir visi ne 
tik gražiai linksminosi, bet ir 
gausiai parėmė savo brolius 
nukentėjusius nuo karo.

Parengimas pavyko gerai, 
todėl, kad draugai bei draugės 
ne tik nuoširdžiai dirbo, bet 
daugelis ir aukavo dėl gėrimų 
ir maisto. Dėl gėrimų ir mais
to aukojo šie draugai bei drau
gės: Drg. Palevičiai, Pr. Jočio- 
nis, P. Jakštienė, D. Mockienė, 
Alvinai, E. Grabauskienė. Drg. 
Smalsčiai aukavo vietą dėl iš
važiavimo ir maisto dalį.

Taipgi darbininkai labai 
nuoširdžiai dirbo.

Darbavosi šie draugai bei 
draugės: dr. Palevičius, U. Pa- 
levičienė, J. Aranauskas, M. 
Povilaitienė, Z. Dantiene, E. 
Grabauskienė ir keletas kitų. 
Visiems tariame nuoširdžiai 
ačiū!

Finansines Įeigos
Laike išvažiavimo buvo rink

tos aukos ir su aukomis gau
siai prisidėjo mūsų nuoširdūs 
draugai ir draugės. Kolektos 
buvo $55. Aukotojų vardai bus 
pažymėti kitoje vietoje. Tos 
dienos parengimas davė pelno 
$77.17, sykiu sudarė $132.17.

Trys dienos po išvažiavimo 
,LPT Komitetas turėjo susirin
kimą ir nutarė, kad tųojaus 
būtų pasiųsta į centrą surink
tos aukos ir išvažiavimo pel
nas. Ir liko pasiųsta $200, Tuo 
laiku ant rankų radosi sekamų 
jeigu: Ižde buvo $21.50, per 
M. Smitrevičienę ant kolektos 
blankos $44. Per M. Alvinie- 
nę ant kolektos blankos 
$23.25. Viso sudarė $220.92.

Drapanų Siuntimas
Po porą sykių buvo garsin

ta į laikraščius ir sykį ant ra
dio, kad mes jau turime pasky

rę dienas, tai yra, sekmadie
nį nuo 9 vai. ryte iki po pietų, 
taipgi trečiadienį nuo 6 iki 9 
vai. vakaro. Kas turi geras 
drapanas dėl dėvėjimo, o yra 
jums atliekamos, tai malonėki
te atvežti į Draugijų Svetainę, 
4097 Porter St. minėtomis die
nomis, arba kada esti susirin
kimai galite atvežti bile kurią 
dieną. O jeigu kurie negalite 
atvežti į svetainę, tai pašauki
te M. Alvinienę, telef. NO. 
1994, A. Gotautas, telef. VI. 
1-8691, ar J. Butėnienę, tel. 
TY. 5-9713. Eastsidės gyvento
jai galite pašaukti dr. Palevi- 
čių, tel. TR. 2-1638, arba, jei
gu galite, tai priduokite tiesiai 
į jo gyvenimo vietą, 8733 Jos 
Campau Avė.

žinote, kad Lietuvos išlais
vinimas jau arti, o Lietuvos 
žmonėms bus labai reikalinga 
medžiaginė ir finansinė para
ma. Būtinai reikalinga čevery- 
kų, apatinių ir viršutinių dra
panų ir galima siųsti dovanos 
vadinamais pundeliais. Jau 
yra sudėta į siuntimo maišus 
daug drabužių ir čeverykų, 
bet dar toli gražu ne gana. 
Aukokime, kiek galime.

Siunčiant pundelį, reikia 
siųsti per Brooklyno Komitetą, 
46 Ten Eyck St. Į pundelį gali
te įdėti laiškus ir paveikslus.

M. Alviniene.

LLD 52 Kuopos Susirinkimas
Sekmadienį, liepos 16 d. 

įvyks LLD 52 kp. susirinkimas. 
Pradžia 1 vai. po pietų, 4097 
Porter St. Susirinkimas bus 
svarbus todėl, kad tik savaite

laiko liko iki spaudos pikni
ko, turėsime išrinkti darbinin
kus ir turime daug kitų svar
bių reikalų.

Dar sykį primenu mūsų 
draugams, kad, kurie dar ne
mokėjo duoklių už šiuos me
tus, tai būtinai turite užsimo
kėti, nes to reikalauja mūsų 
organizacijos taisyklės.

Pastaba: kurie skaitote an
gliškas knygas, malonėkite at
eiti pasiimti, nes kuopos val
dyba negali jums priduoti jas. 
Knygos yra atėję iš Centro ir 
jas galite gauti pas sekr. stu- 
boj ar svetainėj.

Lietuviškos knygos irgi bus 
greit atsiųstos ir visi nariai ga
lės pasinaudoti nauja knyga 
“Lietuva Ugnyje.” Jau iš var
do galima spręsti, kad bus žin
geidūs raštai.

Pradžioj metų mes buvome 
nusitarę, kad LLD 52 kuopą 
išauginti Į didžiausią kuopą 
Amerikoje ir gauti daugiausia 
naujų narių, bet mes to nepa
darėme. Todėl, turim biskį pa
dirbėti i]’ gauti nors po vieną 
naują narį į kuopą, o tada tik
rai bus mūsų kuopa pirmoj 
vietoj su naujais nariais. Steng- 
kimės gauti po naują narį 
šiam susirinkimui.

Sek]’. Alvinas.

Berlynas pripažino, kad 
Sovietai pralaužė vokiečių 
apsigynimo liniją palei Va
karinio Bugo upę, Lenkijos 
fronte, į vakarus nuo Ko- 
velio.

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALIS IŠTYRIMAS |2.

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

(Isist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekrn. 9 A. M. - 2 P. M.

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupiešiam 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 2-8342

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vemon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA
MATEUŠAS SIMONAVIČIUS

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

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

Blokas nuo Ilewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

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:

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.

1 GREEN STAR BAR & GRILL f< . Jr
Ž Lietuviškas Kabaretas £

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

kad visados bus patenkinti.

Parė Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE J
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. *

Telefonas EV. 4-8698
* 459 ag
įg (Skersai nuo Republic Teatro)
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Sovietai Atvadavo Tra
kus, Idrica ir 1,440 

Kitų Vietų
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

venamųjų vietų, tarp kurių 
yra ir 6 geležinkelių stotys. 
Idrica stovi už 25 mylių į 
rytus nuo Latvijos sienos ir 
už 59 mylių i šiaurius nuo 
Polocko.

Sovietų kariai šiame nau
jame 100 mylių fronte per 
dvi dienas nubloškė priešus 
iki 25 mylių atgal, ir vien 
pirmojoj ofensyvo dienoj 
užmušė 7,000 vokiečių, su
ėmė 1,500 priešų ir, pagal 
dar nepilnus skaitmenis, pa
grobė daugiau kaip 100 ka- 
nuolių, 150 minosvaidžių, 
virš 500 kulkosvaidžių ir 
daugius kitų įrengimų.

Dabartinėmis savo perga
lėmis Raudonoji Armija į 
rytus nuo Latvijos šluoja 
priešus iš paskutinio rusiš
kos žemės kampučio, kuria
me naciai iki šiol dar laikė
si.
Pavojus Visai Nacių Armi

jai Baltijos Kraštuose 
Talkininkų kari ninkai 

Londone spėja, kad raudon
armiečiam permaršavus per 
Lietuvą iki Baltijos Jūros 
ties Klaipėda ar Tilže, gali 
būti atkirsta 25 iki 30 vo
kiečių kariuomenės divizijų, 
esamų Lietuvoj, Latvijoj ir 
Estijoj. Kitokio ištrūkimo 
tiem naciam tada nebūtų, 
kaip tik bandyt laivais pa
sprukt per Baltijos Jūrą.

Stockholm, liep. 13.—Eina 
kalbos, kad hitlerininkai 
planuoja ištraukt savo ar
miją iš Estijos, Latvijos, 
ir Lietuvos. Nes Sovietai 
gręsia apsupti ir atkirsti vi
są šią nacių armiją nuo Vo
kietijos.

Wisconsin© LLD ir LDS 
Piknikas Pavyko

Pikniką surengė LLD 8-tas 
ir LDS 7-tas apskričiai, birže
lio 25 d., Pierce Wood Darže, 
Racine, Wis. Oras buvo labai 
gražus ir šiltas, labai patogus 
piknikauti.

šiame piknike buvo pilna 
kuopų atstovybė, iš visų kolo
nijų : Kenoshos, Racino, South 
Milwaukee, Cudahy, Sheboy- 
gano ir net iš Madisono drau
gė Užsicnienė atsilankė.

Cicero Moterų Choras pri
buvo net su septyniais pripil
dytais automobiliais. Rengimo 
komitetas jas pavaišino atitin
kamais užkandžiais ir šilta ka
va, o kas norėjo, gavo ir šalto 
gėrimo.

Svečiai, vieni prie baro 
gurkšnojo, užkandžiavo, kiti 
po medžių pavėsiais apie sta
lus apsėdę šnekučiavosi.

Apie 5 valandą po pietų, 
kenoshietis, Povilas Sprindis, 
pašaukė svečius prie rimties, 
paaiškindamas, kad jau laikas 
pradėti programą. Pranešė, 
kad Ciceros Moterų Choras pa
sirengęs sudainuoti keletą 
dainų, po vadovyste, gerai lie
tuviams žinomos meno žvaigž
dės, Daratėlės Yuden.

Pirmiausiai sudainavo Ame
rikos himną labai harmonin
gai. Paskui sudainavo keletą 
lietuviškų dainelių, kurios la
bai gražiai skambėjo.

Pertraukoj pirmininkas P. 
Sprindis pakvietė Vilnies re
daktorių, drg. F. Abeką pa
kalbėti.

F. Abekas pirmiausia kredi
tavo Wisconsin© organizaci
jas, LLD 8-to ir LDS 7-to ap
skričių komitetų dedamas pa
stangas, kad sukelti lėšų pa
ramai lietuvių kovūnų Raudo
nojoj Armijoj, po vadovyste 
Karvelio ir Vitkausko.

Parodykime mūsų atjauti
mą jų kovų, paremkime juos 
sunkiose kovose už Lietuvos 
liaudies laisvę, kad greičiau iš

vyti žvėriškus okupantus iš 
Lietuvos žemės.

Draugas Abekas sakė, kad 
jau netoli ta diena, kada na
ciai bus išvyti ne tik iš Lietu
vos, bet visai bus sumušti pir
miau, negu gruodas ir sniegas 
apdengs žemę.

Iš antro sykio Ciceros Mote
rų Choras sudainavo keletą 
dainelių, o vieną dainelę Da- 
ratėlė paprašė ir publikos dai
nuoti sykiu su choru. Buvo 
daug pasitenkinimo publikoje, 
kad ją užkvietė dainuoti. Po to 
dar keletą dainų labai gražiai 
sudainavo choras. Cicerietės 
labai draugiškos ir linksmios 
moteriškės. Jom didelis ačiū 
ir ačiū jų mokytojai, Dorothy 
Yuden už palinksminimą mū
sų wisconsinieciu. fe fe

Kas Daugiausia Dirbo?
Mums atvažiavus su reikme

nimis į daržą, dar 15 minutų 
prieš 10 valandą ryto, jau ra
dome kenoshiečius draugus A. 
ir K. Pakšius ir Dementienę, 
dirbo iki pabaigos per visą 
dieną.

South milwaukieciai, Marke- 
vičiai abu atvažiavo anksti pas 
drg. Rakščius, prirengė mais
tą. Dirbo ir patarnavo prie sta
lų. Draugas sheboygenietis, 
Charles Yutis, nors naktį dir
bo, atvyko apie 100 mylių ke
lionės, bet vistiek prisidėjo su 
darbu. Dirbo veik visą popietį. 
Drg. milwaukietis, S. Pečiulis, 
gana sugabiai pardavinėjo iš- 
laimėjimo tikietus. Pardavė už 
$25. Iš vietinių raciniečių dir
bo Rakščių šeima, Križių, Am- 
brozienė ir Gelumbauskienė.

Varde draugijų ir rengimo 
komiteto, tariu nuoširdų ačiū 
visiems.

Viso įplaukų buvo $111.80. 
Kiek liks pelno vėliau prane
šim, nes drg. V. Dzindzileto 
kraustosi naujon vieton. Aš ne
galiu su juo padaryti sąskai
tos. Kaip greitai jis turės lai
ko, padarysime sąskaitą.

Cicero Moterų Choras grą
žino Komitetui $27.00. Daug 
ačiū jums, draugės.

Rengimo Kom. Narys.

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)

PIKNIKAI
BOSTONO APYLINKE 

Rugpjūčio-August 12 ir 13
Tai Dviejų Dienų Piknikas 

Lietuvių Tautiškame Parke, 
Montello (Brockton), Mass.

WATERBURY, CONN.
Rugpjūčio-August 13 

LIETUVIŲ PARKE 
CHESTNUT HILL RD.

PHILADELPHIA, PA.
Jų Piknikas Įvyks Prieš Labor Day 

Rugsėjo-September 3

WORCESTER, MASS. 
Piknikas su Dovanomis Įvyks 

Rugsėjo-September 10 dieną 
OLYMPIA PARKE SHREWSBURY, MASS.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
SCRANTON, PA.

ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 
16 d. liepos pas dd. Praleikus, 407 
Electric St. Pradžia 2:30 vai. dieną. 
Visi draugai dalyvaukite, nes yra 
daug svarbių reikalų apsvarstymui, 
ypatingai reikia ruoštis prie Lietu
vių Dienos, “Rocky Glen,” gražiam 
darželyje. (164-165)

hamtramck^mich.
LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

16 d. liepos, 11 v. ryto. 3014 Yemans 
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 1 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)

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)

MONTELLO, MASS.
Svarbios prakalbos, politikos klau

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

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

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

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

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

ROCHESTER, N. Y.
Draugijų Komitetas Teikimui Pa- 

golbos Lietuvai rengia pikniką, šeš
tadienį, liepos 15 d. Gcdemino Darže 
ir salėje, 575 Joseph Avo. Prašome 
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)

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Grįžta Raudonoji Armija, grįž
ta mūsų šaunieji tautiniai Rau
donosios Armijos daliniai, ku
rie savo narsiais žygiais įrašė 
į lietuvių tautos istoriją nau
jus didvyrių vardus, naujus 
narsumo, pasiaukojimo ir tė
vynės meilės puslapius.”

Šis straipsnis rašytas ne 
šiandien, bet jis šiai dienai la
bai tinka.

Tegu lietuviai tautininkai 
paskaito savo (visai neseniai 
buvusio) vienminčio Griciaus 
žodžius. Gal ir jie greičiau 
praregės tikrąją dalykų padė
tį-

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
NOTICK is hereby given that License No. 
EB 481 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the AlcobolicA Beverage Control Law at 
878 Sutter ffl^nue, 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 
i.821 Brighton 8th St., Borough of biocklyn, 
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 404 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 
179 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MI CHA Eli 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 retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1455 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL QUINLIVAN
1455 Bedford Ave., 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 Incense No. 
GB 5113 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
340 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.

PH I LI I? 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 bo 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 the 
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 Aye., 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 thė 
premises.

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

NOTICE is hereby given ; that t License TįTo. 
GB 2464 has been issued ! to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Contro'l Law at 
186 Stuyvesant Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

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)

318 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.1, 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 sail 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, MICHIELE & JOHN 

| MASTELI,ONE 
(Mabtellono 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 1TCHNER
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 
(Taystee 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 tho 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 the 
premises.

SADIE GREENSTEIN
329 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby givoh that License No. 
GB 4942 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Bever.'jge Control Law at 
369 Nostrand Avenue, - Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDDIE SCHERTZ ER
369 Nostrand Ave., Brooklyn, 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 tho 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 tho 
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 £hat License No. 
GB 1196 has been issued to tho 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 
promises.

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 bo 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 6f 
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 
tho 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 h\eby 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. l’RATT.
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.
_______ ________________ LL£22

I VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

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

ARBA KREIPKITĖS
5 P. M IKI 8 P. M.
i

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

(X)

ELEKTRIKAI 
ŠALDYMŲ 

KOMPRESORIAI 
šaldytuvų 

Mechanikai 
APTARNAVIMO VYRAI 

PATYRIMAS NAUDINGA 
Būtinas Karo Darbas 
Visai Nauja Dirva, 

Pokarinis Užtikrinimas.

MOKAMA AUKŠČIAUSIOS 
ALGOS

DAUG VIRŠLAIKIU

BOWSER, INC.
MOBILE REFRIGERATION DIVISION 

38-32 54TII ST., 
WOODSIDE, L. I.

I.R.T., B.M.T. subvėm, 52nd St. stotis. 2 
blokai į šiaurius. IND. subve 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)

NUŽUDĖ BELGŲ FAŠISTU 
VADO BROLĮ

London. — Vokietijos ra
dijas pranešė, jog Belgijoj 
tapo nužudytas Eduardas 
de Grelle, brolis belgų fašis
tų - rexistu vado, Leono de 
Grelle.

Rexistai yra Belgijos na
ciai.- Jų lyderis Leonas de 
Grelle bendradarbiavo su 
hitlerininkais dar pirm ka
ro. O laike karo jis ypač re
krutavo belgus vokiečių 
frontui prieš Sovietus.

Japonai Meldžia Vandenyną 
“Praryt Amerikos Laivyną”

Japonijos radijas nusis
kundė dėlei kovos baiseny
bių Ramiajame Vandenyne 
tarp Jungtinių Valstijų ir 
Japonijos laivynų.

Japonų Tokio radijas sa
kė:

“Kuo daugiau nuskandi
name priešų karo laivų, tuo 
daugiau priešai pasistato 
naujų karo laivų, ir vis pir
myn žygiuoja.

“Mes galime įsivaizduoti 
dieną, kada juodoji srovė 
galingojo Ramiojo Vande
nyno pakils savo rūstybėje 
ir prarys tą besididžiuojan
tį Amerikos laivyną į van
denyno dugną.”

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

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 P.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 l</iko.

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, 
tarias 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. 
ST. 2-9820, Ext. 6.

(164)

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

Kreipkitės į 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 REST AU RANTO 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 8 P.M.
5 P.M. IKI 9 P.M. 

5 DIENOS

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N. Y. ot>

MERGINOS-MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO
KEPĖJOS

VIRTUVES DARBININKES 
SALAD GAMINTOJOS

SANDWICHIU DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS

SKALBYKLOS DARBININKES
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI
PROGOS PAKILIMUI

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

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

(arti 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 PARBAS!
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. (165)

AMERIKIEČIAI NAIKI
NA NEPASIDUODAN

ČIUS NACIUS

Francija. — Amerikiečiai 
užklupo 200 vokiečių ir per 
radiją atsišaukė, kad jie pa
siduotų; bet vokiečiai atsi
sakė. Tuomet amerikiečių 
artilerija visus juos nušla
vė.

PIRKITE KARO BONUS!

d1
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NewYorto^^fe^ferZiniOT 
Brooklyniečiy Fondas 

Lietuvos Žmonėms
Liepos 12-tą teko peržvelg-: 

ti sąrašus aukavusiu brookly-I * C *■

nicčiii fondui. Pasirodė, jog 
per mėnesį sudėjome $816 su 
centais. Tiek buvo jau at vo
kavus birželio 15-tos prakalbu 
surengimo išlaidas.

Reiškia, mūsų tose prakalbo
se pasimotas $500 fondas lie
tuvių raudonarmiečių ir parti
zanų cigaretams jau yra už
baigtas. Ir nuo to likusieji su
daro gerą pradžią mūsų dova
noms 6-jam siuntiniui. Tam jau 
turime $316 su centais.

Cigaretai išėjo su 5-ju siun
tiniu, užbaigtu šiomis dieno
mis.

šeštasis siuntinys turi išeiti 
su pradžia rugsėjo. Labor Day 
yra tam siuntiniui rubežius. 
Ne vėliau to laiko išsiimtus, 
žmonės mūsų dovanas dar gau
tų žiemos pradžioj. O jeigu 
greit ir didelį fondą sukelsim, 
dovanas supirksim, gal siunti
nys galėtų išeiti ir anksčiau.

Reikia nepamiršti, jog da
bar ir supirkti negalima su die
na kita. Ypatingai negalima 
supirkti norint gauti gerus pir
kinius, bet numažintomis, ur
minėmis kainomis, perkant tie
siai iš šapų ir iš urmo (whole
sale) sandėlių. Kartais reikia 
palaukti, kol pagamina. At
vežimas irgi ne visada greitas.

Ar ilgai dar mums, brook- 
lyniečiams, ims užbaigti tą 
penkšimtinę? Pažįstant mūsų 
žmones, norisi atsakyti, jog ne 
ilgai. Manau, jog mes dar bis- 
kį pasispausim, kai ką kitą j 
atidėsim į šalį ir savo misi-i 
spręstą duoti Lietuvos žmo
nėms kvotą atiduosime grei
čiausiu galimu laiku. Greit iš- 
pildę ir perpildę kvotą galė
sim drąsiau apeliuoti ir į kitas 
kolonijas. O pagalba Lietuvai I 
yra reikalinga didelė ,masinė.1 
Mūsų greita ir gausi pagelba 
padės išgelbėti ne vieną per 
tris metus alkusi, šalusį, ken
tusi, ant pražūties slenksčio' 
pastatytą žmogų.

I 
Pataisa

Liepos 12-tos laidoj tilpo 
Lietuvai Pagelbos Teikimo Ko-1 
miteto pranešimas apie D ra-' 
bužių Centro darbininkų stalą1 
Laisvės piknike ir nuo jo liku-: 
sias aukas. Jame praleista ei-! 
lutė, kuri pakeičia visą daly
ką neteisingai. Visas sakinys, j 
kaip jis turėjo būti, yra toks:

Viso įplaukė $78. Už vai-į 
gius ir gėrimus apmokėjus, Ii-Į 
ko $29.02, kurie yra perduo
ti Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komiteto fin. sek r. L. Kava
liauskaitei.

S. Sasna.

NEBŪKITE

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

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

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

THOMSON’S NATURAL FOOD CO.
45-42—41st STREET

Už Savaitės Prakalbos 
Apie Lietuvą

Pažangios Brooklyno lietu
vių organizacijos rengia masi
nes prakalbas pasveikinti iš
laisvinamus Lietuvos žmones. 
Kasdien telegramos atneša vis 
daugiau džiuginančių žinių :

—Utena, Švenčionys, Rūdiš
kės, Eišiškės, Valkininkai; Mai- 
šiogala ir kiti Lietuvos miestai 
jau išlaisvinti iš bjaurios nacių 
okupacijos!

Didvyringa Raudonoji Ar
mija, jos tarpe ir lietuvių pul
kai, naikina hitlerininkus ir 
veja linkui Prūsų, to vilkų liz
do, iš kurio per šimtmečius 
kryžiuočiai — vokiečiai terio- 
jo Lietuvos žmones. Bet ši ko
va jau bus paskutinė. Daugiau 
niekados neatsikels iš grabo 
prūsiškas plėšikas!

Vilnius apsuptas ir bile die
ną jis taps laisvas. Raudonoji 
Armija dideliais šuoliais eina 
linkui Kauno, Šiaulių, Panevė
žio, Alytaus, Suvalkų ir kitų 
miestų.

Jau atėjo smulkmeniški ap
rašymai, kaip lietuvių pulkai 
dalyvavo išlaisvinime pirmų 
Lietuvos žmonių !

Hitlerio, frontas trūksta ir 
plyšta rytuose. Atrodo, kad di
delės nacių jėgos bus sunaikin
ta Lietuvoje, kad ištisi jų 
korpusai bus prispausti prie 
Baltijos Jūrų Latvijoj ir Esti
joj ir sunaikinti. Jie atėjo pa
vergti mūsų žmones. Jie atga
beno į Lietuvą 30,000 prūsų 
ponauti. Jie dabar bėga arba 
galą gauna!

Amerikos ir Anglijos jėgos 
daro progreso Italijoje ir Fran- 
cijoje. Japonijos imperialistai 
stumiami atgal iš užkariautų 
žemių. Jungtinės Tautos visur

Jau Šukelėm Virš 
Penkis Bilionus

New Yorko valstija daug 
perviršijo savo kvotą bendrai 
Penktosios Karo Paskolos bo- 
nų sumai. Iki pereito trečiadie
nio sukelta $5,598,000,000.

Iš tos sumos New Yorko 
miestas buvo sukėlęs $4,966,- 
270,440, arba 119.2 nuošim
čius kvotos. Valstija išpildė 
kvotą 117.6 nuošimčiais.

Bet kvota E bonų, skirtų iš
pirkti atskiriems asmenims, 
buvo atsilikus. Miestas tų bo
nų išpirkęs tik 53.5 nuošimčius 
savo kvotos. Už juos tebeve
dama smarki kampanija.

Laisvės raštinėj taipgi par
duodama tie bonai ir stampos.

NERVUOTI
KODĖL KENČIATE

Dėl Nevirškinimo ir Gesų 
Po Kiekvienu Valgiu T

TAMSONO AIDISOL 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-orderi pasiųsime pro
duktus.

LONG ISLAND ČITĄ N. Y. 

ima viršų. Laisvoji žmonija 
džiaugiasi. Prezidentas Rooše- 
veltas kandidatuos ketvirtam 
terminui. Ir daug kitų labai j 
svarbiu klausimu.

Ateikite i prakalbas, išgirs-! 
kite faktus. Kalbės Rojus Mi- j 
žara, Jonas Gasiunas ir D. M. į 
Šolomskas. Prakalbos įvyks 
penktadienį, liepos 21 dieną, 
7:30 vai. vakare, Lietuviui 
Amerikos Piliečių Kliubo sve-' 
tainėj, 280 Union Avė. Visus 
ir visas prašome atsilankyti.

Lietuvos Žmonėms Drabužių 
Centro Žinios

Turėjome Smagią Talką ir 
Dar Turėsime

Liepos 12-tos vakarą ištikro 
praleidome labai smagiai, nors 
iš pradžių ir biskį rūpestingai. 
Mat, pavėlavo trokai drabužių 
paimti. A. Bimba, kuriam tro
kai buvo pažadėti ir per kelis 
atvejus užtikrinti, vėl ir vėl 
bėga prie telefono.

—Trokai išvažiavo iš ryto ir 
jūsų stotis yra viena iš turimų 
padengti. Atvažiuos, — atsa
ko jam.

Darbininkų renkasi daugiau 
ir daugiau, o drabužiai dar 
Brooklyne. Ir vėl prie telefo
no. Gal išsiųsti trokmanai ]už- 
miršo ? Gal antrašą jiem-ę ne
tikslų įdavė? Pagaliau, šiaip 
taip prisiprašyta kaimynas 
biznierius nuvežti vieną tre
ką darbo pradžiai, o jau vė
liau sulaukėme ir vieną įstai
gos išsiųstųjų. Nei užmiršę bu
vo, nei antrašo trūko, tik visur 
po daug daugiau pundų rado 
ir ilgiau susitrukdė, negu; bu
vo numatyti. Tas pats buvo ir 
pas mus. Manėme turį apie 
treką su virš. Išvežė du dide
lius trekus ir dar liko daug 
drabužių. Susitarta juos išvež
ti ir sukrauti liepos 14-tos va
karo. 1

Tuo vienu vakaru, padirbė
jus iki po dvyliktai, sudaryta 
16 nepajudinamai sunkių ru
tulių. Kožnas iš jų turi ne ma
žiau 600 ir' iki 800 svarų. 
Svoris priklauso nuo drabužių 
rūšies. h

Linksma Buvo Dirbti
Smagu buvo dirbti ne vien 

tik dėl to, kad naudingą dar
bą dirbome, bet ir dėl to, kad 
didelę grupę linksmų, jaunų 
darbininkių turėjome. Jaunes- 
nėsės moterys-merginos šį kar
tą skaičiumi pralenkė vyres
nes. Jaunųjų buvo septynios: 
B. Kalakauskaitė, F. Pakal
niškienė, A. Yakštienė, N. 
Venta, E. Gasiunienė, J. Clark 
(Karloniutė), N. Buknienė. 
Vyresnių penkios: K. Petri- 
kienė, M. Misevičienė, S. Vini- 
kaitienė, Mrs. Hilliard, S. Sas
na.

Vyrai Mus Pralenkė
Šį kartą vyrai pasirodė pui

kiai, net 14 pribuvo. Jie padė
jo prikrauti-iškrauti trokus. 
Pristatinėjo moterims pundus. 
Jau sudėstytais į reikiamas 
formas penėjo didžiąją maši
ną. Pagelbėjo apvynioti rutu
lius ir apjuosti juos blėtiniais 
diržais, nuristi nuo mašinos.

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

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

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

Tel. GLenmore 5-0191

Per Anksti Apsi
džiaugėme

Liepos 13-tos rytą atsikėlę 
apsidžiaugėm, jog bus proga
atvėsti. Paryčiais lietutis buvo 
kiek pakrapijęs, o darban ei
nant valandžiukę palijo. Bet 
karštis, atrodo, nepasiruošęs 
mus apleisti. Buvo karštoka ir 
š utra.

Išvakarėse, liepos 12-tą, bu
vo 90 laipsnių šilumos.

John R. Morris, 43 m., Uni
ted Press skyriaus vedėjas, nu
sižudė iššokęs nuo 12-to aukš
to iš savo raštinės, 220 E. 52nd 
St., New Yorke.

Ten V. Čepulis juos suadre- 
suoja kuo nors panašiu į de
gutą, gal spaustuvininkų raša
lu. O įstaigos darbininkai ru
tulius “apauna” ir uždeda 
“kepures.” Įdomus procesas. 
Vien dėl pamatymo to visko 
verta padirbėti.

Vyrai dirbo šie: A. Bimba, 
A. Dagis, G. Waresonas, L. 
Gavrilovičius, J. Gasiunas, M. 
Stakovas, P. Rainys, M. Kli
mas, Tomsonas, P". Višniaus- 
kas, A. Mureika, V. Čepulis, 
R. Mizara, D. M. šolomskas.

Širdį Šildanti Dalykėliai
Didelė didžiuma mūs dra

bužių yra gražūs, dar vertin
gi. Silpnesnieji rūpestingai ap
gydyti mūsų centralinėj “kli
nikoj,” 417 Lorimer St. O kai 
kurie tokiais apgydytais atėjo 
ir iš kolonijų. Vienas kitas per 
klaidą ar per nebesuspėjimą 
įdėtas nebaigtu “sugydyti!” 
Tame “gydyme” sudėta dvie
jų mėnesių liuoslaikių darbas 
didelės grupės žmonių.

Greta to, kad čia eina Lietu
vos žmonėms priedanga ir fi
ziška šiluma, su tais drabu
žiais išsiunčiama ir daug bro- 
liškos-seseriškos šilumos, štai 
kokia jauna motina sudėjus sa
vo sūnelio ar dukrelės išaug
tą, bet dar visai gerutėlį dra
buži ūką. Prie šio senojo ji bus 
dar pridėjus naujutėlę, katy
tėmis, paukštukais, gėlėmis iš
margintą skarytę, rankšluoštu- 
ką ar prijuostukę. Kitur mo
teriškė ant jau dėvėtos, bet 
švarutės, rūpestingai apžiūrė
tos suknelės uždėjus naujutėlę 
apykaklę. Kostiumo kišeniun 
įsukus pritaikytos spalvos nau
jų kojinių porą. Ar prie ploš- 
čiuko prisegus naują šaliką. 
Kitur vyriškis, prie atiduoda
mo švarko nusprendęs esant 
reikalingu gražų kaklaraištį, 
naujutėlius marškinius, juos 
įsegęs švarko viduje.

Ir nuo tikro brolio-sesers ne
galėtum tikėtis rūpestingesnio 
draugiškumo.

Atrasti tokie dalykėliai, be 
abejo, mums sutrukdė darbo— 
per gražūs praleisti ir kitoms 
neparodžius. Bet suteikė daug 
smagumo. Suteiks daug atgai
vos ir nacių barbarų išvargin
tiems mūs broliams-seserims 
Lietuvoje.

Gražus ir naudingas darbas 
—smagu dirbti. Reikia tikėtis, 
jog per sekamus du mėnesius 
dar daugiau dirbsime ir mūsų 
6-tas siuntinys bus daug dides
nis už šį, penktąjį.

Darbininkė.

J. GARŠVA
Graborlas-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770 

—=a;-,7ii—n-------

Brooklyne Suėmė Jau
ny Plėšikų Grupę

Penkiolikos metų vaikėzas 
Frank Beninati tapo pašautas, 
o keturi kiti jauni žmonės 
areštuoti įtarimu dalyvavus 
apiplėšimuose. Policija mano, 
kad grupė dviem dienomis api
plėšė mažiausia 3 užeigas.

Pašautasis, manoma, esąs 
kritiškoje padėtyje. O jeigu ir 
pasveiks, vargiai galėsiąs 
vaikščioti. Beninati gyveno 
1437 61st St., Brooklyne. Da
bar randasi Kings County ligo
ninėje. Areštuota ir jo sesuo, 
Mrs. Vincenza Swinicki, 18 
metų, kurios vyras esąs armi
joj.

Tarpe areštuotų esąs 1 par
vykęs iš McClellan kempės 
kariškis Paul Camello, 20 me
tų. Jo namai — 2012 W. 8th 
St., Brooklyne. Kitas, Anthony 
Nicotra, 22 metų, prisipažinęs 
pabėgusiu iš kempės Patrick 
Henry. Taipgi sulaikyta ir jo 
žmona Marie Nicotra. Jie gy
vena 542 Logan St.

Trimis apiplėšimais, sako
ma, jie susižėrę nuo biznierių 
ir jų kostumerių apie tūkstan
tį dolerių ir beveik visus tuo
jau pralaidokavę. Automobi
lių jie vogdavę kasdien kitą.

Buvęs policistas George F. 
Brown įkaitintas mirtinai pa- 
šovime saržento Clarence 
Brown ir jo nuotakos, su *ku- 
ria policistas buvęs draugalyę- 
sis. ;

Jauni vyrukai Walter Ja
cobson ir George Barker nu
teisti į Sing Sing už įsibrioyi- 
mą nakčia į svetimą garadžių. 
Abu gyveno 159 Bergen Stų

Leo Manipis, 28 metų, pats 
su savo advokatu atėjo pasi
duoti policijai. Sakoma, kad 
prisipažinęs papjovime uošvės 
ir Švogerkos. Aiškinasi buvęs, 
perdaug susijaudinusiu.

Išstatyta p aro d on 69 pa
veikslai, perstatanti laisvųjų 
francūzų kovas prieš nacius^ 
okupantus. Paveikslai randa
si 457 Madison Ave., New 
Yorke.

! LIETUVIŠKAS I

TRAKTYRIUS
I (VALGYKLA IR ALIN®) I
1 Didelis pasirinkimas visokių Ij Vynų ir Degtinėsį Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat ;
2 Savininkas

I 411 Grand St. Brooklyn ‘

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 į2 Yte 
į 1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

F. W. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

DAUGIAU UZ TUOS PINIGUS

IŠ FONTANĖLIŲ VISUR

Pepsl-Cola Company, Long Island City, N.Y.

Puiki Proga Pasilinksminti 
Su Nauda Visuomenei

Lietuvių Darbininkų Susivie-| 
nijimo — LDS dešimties kuo
pų bendras piknikas įvyks jau 
šį sekmadienį, liepos 16-tą, 
Lietuvių Parke, 340 Mitchell 
Ave., Linden, N. J.

Lindeno Lietuvių Parkas yra 
labai smagi vieta praleisti die
ną. Pačioje pikniko vietoje yra 
gražaus pavėsio. O tik skersai 
takelio yra miestavas erdvus 
parkas pasivaikščioti, pasėdė
ti, pasiskaityti. Apie penkių 
miliutų ėjimu prieinamas ir 
miestavas maudynių prūdas. 
Gi pikniko rengėjai turės vi
siems jau žinomų gerų vaišių.

žodžiu — visi parankumai 
ant vietos. Galima be rūpesties 
važiuoti visai dienai.

Ir tikslas gražus. LDS 3 ap
skritys apmoka kariškoje tar
nyboje esančių narių duokles 
ir visais būdais remia mūsų 
karo pastangas visuotinai ir 
greitai pergalei ant fašizmo 
priartinti. Nuo jūs pasilinksmi
nimo likęs kožnas centas grįš 
svarbiems visuomenės reika
lams.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

jQ LIETUVIŠKAS KABARETAS
|Oi STANLEY MISIŪNAS

/ k ^4 savininkasSAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti i mūsų

PARAMOUNT CABARET
473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. Evergreen 4-6804

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

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone BTagg Z-Z17S ATDARA VAKARAVO

Proga Įstoti į LDS Be 
Mokesties

Visi įstojantieji į LDS tame 
piknike ar prieš pikniką (apie 
kuriuos piknike bus pranešta 
valdybai) bus priimti visai be 
įstojimo mokesties. Prie to, dar 
apskritys iš savo iždo apmokės 
net daktaro lėšas. Tai didelė 
LDS dovana būsimiems na
riams. Nors ir be to įstojimu 
į LDS žmogus jau suteikia sau 
didžiausią dovaną, pagelbą li
goje ar paramą šeimai atsiti
kime nario mirties. Ta pagel
ba jam užtikrinta, kadangi 
LDS yra stipriausia lietuvių 
pašalpos ir apdraudos organi
zacija Amerikoje.

Keturiolika jaunuolių Har
leme sulaikyti teismui už muš
tynes. Jose vienas asmuo bu
vo užmuštas, keturi kiti su
žeisti, taipgi sužeistas policis
tas William A. Frazier. Ma
noma, kad jis nepasveiks. Dar 
kiti 3 jaunamečiai berniukai 
perduoti vaikų teismui. Mušty
nės įvyko pirmadienio vaka
ru.




