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Rašo A. BIMBA

Hitlerio siunčiami Anglijon 
robotai yra paskutinė despe
ratiška priemonė. Jis nėra 
toks kvailas, jog manytų, kad 
robotai jam karą laimės.

Atsimename Pirmojo Karo 
pabaigą. Kaizeris paleido dar
ban nuodinguosius gezus. Tai 
irgi buvo desperacija prieš ga
lą.

OTATTfiTl IfITČTlV HSIAUČIA MŪŠIAI D
Amerikiečiai Įsiveržę į St 

Lo ir Lessay Franci jo j 
ir Žygiuoja Italijoj

Istorija pasikartoja. Bet ta 
pati istorija pasijuoks ir iš Hit
lerio — nelaimėjo kaizeris, ne
laimės nė jis.

Robotai yra priemonė prieš 
civilinius žmones. Talkininkų 
armijos jau frontuose ir vis- 
kuomi aprūpintos. Jos jau ke
lyje į pergalę.

Savo robotais Hitleris gali 
nušluoti ne vieną Anglijos 
miestą. Bet tas nepakeis karo 
padėties.

Jeigu jiems prisieisią pra
laimėti, jie visą Europą pa
versiu į griuvėsius. Taip svie
tui iš naujo grūmoja naciai.

Bet tai nėra jokia naujiena 
ir nieko nebeišgązdins. Europa 
jau sunaikinta. Naciškasis 
siaubas jau atliko savo darbą. 
Kur tik jis nusiaubė, ten ne
beliko nieko.

Neigi šis grūmojimas pakeis 
karo padėtį, žmonija nieko ki
to nei laukė, nei tikėjosi su su
žvėrėjusiu plėšiku.

Paskutinėmis dviemis savai
tėmis prieš išsiuntimą Penk
tojo Dovanų Siuntinio Lietuvos 
žmonėms turėjome Centre 
daug darbo. Nepaprastai graži 
grupė gerų, patriotingų vyrų ir 
moterų nepaisė karščio, atėjo 
ir dirbo — dirbo dienomis, 
dirbo vakarais. Vieną naktį, 
boluodami drapanas, išdirbo
me iki pirmos valandos ryto.

Bet štai kas tenka pastebėti 
šitose pastangose suteikti Lie
tuvos žmonėms medžiaginės 
paramos. Tie, kurie daugiausia 
šneka apie savo meilę Lietu
vai, mažiausia darbuojasi, ži
nau keletą, kurie dar nė pirš
to nėra pajudinę.

Ir ne prisiprašysi tu jų. Pri
siminei, tai supyko ir išbarė. 
Kaip tu drįsti jiems priminti 
apie jų pareigas? Jie juk daug 
razumnesni už tave!

Labai mažos vertės tų žmo
nių tuščiais žodžiais taip daž
nai kartojama meilė Lietuvai 
ir jos žmonėms.

“The New York Times” ko
respondentas W. W. Law
rence jau davė keletą labai 
gražių, korespondencijų apie 
Tarybų Sąjungos tolimuosius 
rytus. Ten jis ir dar trys kiti 
korespondentai lankė miestus 
ir kaimus. Su jais buvo Ameri
kos Prekybos Buto pirmininkas 
Erick Johnston.

Jie matė ir patyrė daug. Jie 
stebisi iš tų kraštų pakilimo. 
Sibire išbujoję puikūs industri
niai centrai ir gražūs, derlin
gi kolektyviški ūkiai.

Bile organizacijos keitimas 
gairių arba formos būna dide
lis susitrukdymas. Vienam na
riui nepatinka tos naujos gai
rės ir jis pasitraukia. Kitas iš 
prigimties nerangus greitai at
likti savo organizacines parei
gas.

Taip dabar yra su Komu
nistine Politine Sąjunga. Iš 
partijos pereiti į sąjungą, pa
sirodo, ne visai lengvas proce
sas.

Liepos 16 dienos “The Wor
ker” praneša, kad 45,000 na
rių jau susiregistravo arba per
sikėlė iš partijos į sąjungą. 
Bet 28,000 buvusios partijos 
narių dar nėra priėmę narys
tės naujoje organizacijoje.

Netenka abejoti, kad kai 
viskas susitvarkys, naujoji or
ganizacija daug smarkiau 
augs, negu augo partija.
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London, liep. 17. — Neo- 
jficialiai pranešama, jog 
amerikiečiai vakariniame 
Francijos fronto gale įsi
veržę į St. Lo ir Lessay 
miestus.

(Kitas dar nepatvirtintas 
pranešimas sakė, šiuos žo
džius berašant, kad Ameri
kos kariai užėmę Lessay.)

Anglų kariuomenė ryti
niame fronto ruože įsiveržė 
į Noyers kaimą ir Evrecy, 
už keleto mylių į pietų va
karus nuo Caen miesto, ku
ris jau pirmiau atimtas iš 
vokiečių.
TIK 2 MYLIOS JANKIAM 

IKI LEGHORNO
Amerikos kariai vakari

niame Italijos fronte užė
mė Monte Maggiore kalną, 
išmušė vokiečius iš Monte-

Pravda Smerkia Pasa
kas Apie Neva Liuosno- 
rius Nacių Pasitraukim.

Maskva. — Karinis So
vietų apžvalgininkas, rašy
damas Pravdoje, griežtai 
smerkė skleidžiamus užsie
niuose pasakojimus, būk vo
kiečiai sovietiniame fronte 
tiksliai traukiasi atgal; būk 
jie, girdi, tokiu būdu sava
noriai trumpina savo lini
jas. Tie pasakojimai gali 
labai pakenkti talkininkam, 
kaip įspėja Pravdos rašyto
jas.

Jisai sako: Patyrimai įro
dė, jog vokiečiai niekur ne
apleido jokios pozicijos be 
kartaus priešinimosi.

Tas karinis rašytojas- 
taipgi tvirtina, kad talki
ninkai turi pilną progą pa
didinti savo karo veiksmus 
ir pailginti savo frontus va
karinėje Europoje.

Rooseveltas Remia
Wallace Kandidatūrą

—
Chicago, liep. 17. — Tei

giama, kad prez. Roosevel
tas patarė nacionaliam de
mokratų partijos suvažiavi
mui šį trečiadienį Chicagoj 
vėl nominuoti į vice-prezi- 
dentus dabartinį Jungtinių 
Valstijų vice - prezidentą 
Henry A. Wallace.
Gallupo Viešosios Nuomo

nės Institutas, po tūkstan
čių demokratų apklausinėji
mo, paskelbė, jog 90 procen
tų jų žada balsuot už Roo- 
seveltą ketvirtajam prezi
dentystės terminui.

London. — Skaičiuojama, 
jog dabartiniame ofensyve 
Sovietai užmušė, suėmė ir 
nepataisomai sužeidė jau 
virš pusės miliono vokie- v • cių.
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nero miestelio ir paėmė po
zicijas tiktai už dviejų my
lių nuo svarbaus Italijos uo
stamiesčio Leghorno.

750 Amerikos bombanešių 
sprogdino vokiečių tiltus ir 
kitus įrengimus Francijoj ir 
Vokietijoj.

UŽ NARSA PAGERB
TAS STALINO SŪNUS 

VASILIUS STALIN
London. — Vienos savai

tės eigoje jau antru kartu 
buvo viešai paminėtas ir1 
apdovanotas pulkininkas 
Vasilius Stalinas, antrasis 
maršalo Juozo Stalino sū
nus.

Sovietu lakūnai, vado- 
vaujami pulkininko Vasi- 
liaus Stalino, atliko didelių 
žygių dėlei Raudonosios Ar
mijos pergalių.

Kazokų Žygiai Gardine
London. — Pradžią įsi

veržimui į Gardiną prieš 
nacius padarė kazokai rai
tininkai, komanduojami ke
turių generolų. Miestan jie 
įsiveržė iš šiaurių ir šiau
rių rytų. Netrukus atvažia
vo sovietiniai tankai ir ka
nuolės ir atmaršavo pėsti
ninkai. Po trijų dienų žiau
rių mūšių gatvėse sovieti
nės jėgos šturmavo vokie
čius Gardine ir paėmė mie
stą.

MANUILSKIS-UKRAINOS 
UŽSIENIO KOMISARAS

London. — Maskvos ra
dijas pranešė, kad žymus 
Sovietų veikėjas D. Z. Ma- 
nuilskis tapo paskirtas už
sieniniu Sovietų Ukrainos 
komisaru. Pirmiau tą vietą 
užėmė Aleksandras Kornei- 
čukas, žinomas politinis 
darbuotojas ir teatrinių vei
kalų rašytojas.

Amerikiečiai naikina 45,- 
000 apsuptų japonų Naujo
joj Guinejoj.

ŠTURMU ATIMTAS IŠ NACIŲ GARDINAS PO 3 DIENŲ MŪŠIŲ
London, liep. 17. — So

vietai šturmu atėmė iš vo
kiečių Gardiną, guberninį 
Baltarusijos miestą, nors 
Berlyno, radijas pasakojo, 
būk naciai patys apleidę 
Gardiną.

Gardinas, svarbus gele
žinkelių ir plentų mazgas ir 
buvusioji vokiečių tvirtuma, 
stovi už 45 mylių nuo pirm- 
karinio Prūsijos rubežiaus. 
Per Gardiną eina geležinke
liai į Insterburgą, Rytų 
Prūsijos geležinkelių cent
rą, ir į Karaliaučių; taip

Lietuvis leitenantas Bronius Tinteris apžvelgia per žiūro
nus vokiečių pozicijas, kurias daužo lietuvių artilerija.

Naciai Išžudė Visus Vilniaus 
Žydus apart 3; Naikino Miestą 

ir po Jo Netekimo
Maskva. — Pirm negu !75,000 vilniečių naciai išga- 

Sovietai išlaisvino Vilnių, bene į verstinus darbus Vo- 
naciai degino ir dinamitu kietijon ir į aptvirtinimų
sprogdino miesto rūmus ir statymą pafrontėje, po so 
namus. vietine ugnim.

Po to, kad Raudonoji Ar
mija užmušė bei suėmė 13,- 
000 vokiečių Vilniuje, tai 
hitlerininkai stengėsi oro 
bombomis sunaikint liku
sius Vilniaus pastatus. Kar
tu jie tomis bergždžiomis 
atakomis iš oro žudė be
ginklius, benamius Vilniaus 
žmones, žymia dalim sene
lius, moteris ir vaikus, be
verkiančius prie savo namų 
griuvėsių.

Sugrįžus Vilniun, Tarybų 
Lietuvos vyriausybė terado 
tiktai tris žydus. O pirm 
karo buvo tuzinai tūkstan
čių žydų šiame mieste.

Per trejus metus hitleri
ninkai Vilniuje išžudė dau
giau kaip pusę buvusių 250,- 
000 gyventojų. Raudonoji 
Armija dabar mieste terado 
tik 50,000 žmonių. Kokius 

pat į Bielostoką, Varšavą, 
Vilnių, Kauną ir kt.

Gardino srityje pirmieji 
Raudonosios Armijos bū
riai užėmė pozicijas tik už 
poros mylių nuo to Suval
kijos sklypo, kurį Hitleris 
1939 m. prijungė prie Rytų 
Prūsijos.

KOVA DĖL GARDINO
Washington. — Maskvos 

radijas davė štai kokių ži
nių apie kautynes dėl Gar
dino :

Sovietų Kariai Puola 
Kauno Priemiesčius
London, liep. 17. — Švei

carijon atėjo žinių, kad 
Raudonoji Armija jau visiš
kai arti Prūsų sienos.

United Press teigia, kad 
Sovietų kariuomenė įvarė 
kylius į vokiečių apsigynimo 
linijas prie Kauno.

Raudonieji lakūnai bom
bardavo geležinkelius ir ki
tus karinius taikinius Ryti
nėje Prūsijoje.

Tapo pašalintas Japonijos 
laivyno komandierius Shi- 
mato, o jo vieton paskirtas 
admirolas Nomura.

Sovietų raitininkai su
triuškino vokiečių atspirties 
punktus ir įsiveržė į Gardi
ną iš šiaurių ir rytų; prasi
dėjo mūšiai gatvėse. Grei
tai atvyko Raudonosios Ar
mijos pėstininkai, tankai ir 
artilerijos junginiai.

Vokiečiai įtūžusiai prieši
nosi, stengdamiesi, žūt-būt,
atlaikyt miestą. Naciai me-ije 
tė mūšin savo sapiorus, sta
tė jus, medikalio skyriaus 
būrius ir reikmenų parūpin- 
tojus. Sovietiniai kariai la
bai nusilpnino priešij jėgas Sovietus.

L KAUNO
Raudon. Armija Išlaisvino 
Kruonį, Darsūniškį, Jezną, 
Birštonu, Užuguostį ir Kt.

Washington. — Maskvos 
radijas pranešė, jog į pietų 
rytus nuo Kauno Raudonoji 
Armija išlaisvino daugiau, 
kaip 60 gyvenamųjų vietų, 
tarp kurių yra sekamos vie
tovės:

Bortkūnai, Kruonis, Kal
viai, Užuguostis, Stakliš-

RAUDONOJI ARTILERI
JA BOMBARDUOJA 
VOKIEČIUS KAUNE
London, liep. 17. — Anglų 

žinių agentūra Reuters pra
neša iš Lietuvos fronto, kad 
Sovietų kanuolės jau bom
barduoja vokiečių apsitvir- 
tinimus Kauno priemies
čiuose ir karinius priešu 
taikinius pačiame mieste.

Jau pirmadienio rytą tai- 
kininkiškos žinios sakė, jog 
Raudonoji Armija atėmė iš 
nacių pozicijas tik už 10 
mylių į rytus nuo Kauno.

Gaivinąs Lietuvos Oras
Maskva. — Amerikietis 

korespondentas John Gib
bons rašo, jog Baltarusijos 
fronte buvo jaučiama tvan
kus oras nuo didžiųjų balų 
ir pelkių. Bet įžengę Lie
tuvon Raudonosios Armijos 
kovūnai rado smagų, žadi
nantį energiją Baltijos orą, 
tirštą deguonim (oksige- 
nu).

SOVIETAI NUSKANDINO 
DAR 11 NACIU LAIVU

Maskva. — Torpedinės 
Sovietų valtys Lediniuotoje 
šiaurių jūroje nuskandino 1 
žibalinį vokiečių laivą, 4 
transporto laivus, 2 torped- 
laivius ir 2 sargybos laivus.

Raudonieji lakūnai sunai
kino Baltijos Jūroje dardu 
vokiečių transporto laivus, 
viso 7,000 tonų įtalpos.

Raudonoji Armija liepos 
16 d. atvadavo daugiau kaip 
240 miestų, miestelių, 
geležinkelių stočių ir kaimų.

ir paskui šturmu paėmė 
Gardiną, po trijų dienų mū
šių. Jie, tarp kitko, supliekė 
ir 50-tą vokiečių pėstinin
kų diviziją.

Divizija iš Norvegijos
Viena vokiečių divizija, 

turėjus tokį pat numerį, bu
vo nušluota Krymo pussaly- 

Paskui naciai sudarė 
naują diviziją iš Norvegijoj 
stovėjusios savo kariuome
nės, davė jai numerį 50 ir 
atsiuntė ją frontan prieš 

kės, Darsūniškis. Jeznas, 
Birštonas, Pošulė ir gele
žinkelio stotis Pamieris.

Kautynėse ties Pošulės 
kaimu, apie 10 mylių į ry
tus nuo Kauno, tapo užmu
šta 800 nacių kareivių ir o- 
ficieriu ir sunaikinta 11 
priešų tankų.
GRĘSIA NACIAM APSU

PIMAS KAUNE
Nuo šio kaimo Sovietai 

gali ir be Nemuno perėjimo 
pult vokiečius Kaune.

Raudonosios Armijos at
vaduotas Darsūniškis stovi 
rytinėje Nemuno pakran
tėje, 11 mylių į pietų rytus 
nuo Kauno; Birštonas —ry
tiniame Nemuno šone, to
liau į pietus.

Nuo Darsūniškio ir Birš
tono sovietiniai kariai užei- 

(Tąsa 5-me pusi.)

Maskvos Spauda Sako: 
Vilnius Amžinai Sugrą

žintas Lietuviam
Maskva. — Pravda, So

vietų komunistų laikraštis, 
rašo:

“Vilnius, Lietuvos sostinė, 
dabar dar sykį ir jau amži
nai sugrąžintas Lietuvos 
žmonėms:

“Tas Lietuvos sostamies- 
tis ne kartą yra buvęs sve
timųjų įsiveržėlių rankose. 
Vokiečiai buvo užėmę jį 
Pirmajame pasauliniame 
kare. Vokietijos sumuši
mas tada atnešė Vilniui lai
svę, bet tik trumpam laikui. 
192'0 metais Lenkija pagro
bė Vilnių. 1939 m. Raudo
noji Armija išlaisvino Vil
nių ir sugrąžino jį lietuvių 
tautai. 1940 m. jis tapo Lie
tuvos Respublikos sostine. 
1941 m. vokiečiai vėl užgro
bė Vilnių.”

Nauji Laimėjimai prieš 
Nacius Latvijos Fronte

Maskva. — Į vakarus nuo 
atvaduoto Opočkos miesto, 
geležinkelio stoties ir plen
tų mazgo, linkui Latvijos, 
sovietinė kariuomenė atė
mė iš vokiečių geležinkelio 
stotį Kuznecovką.

Šiame fronte Raudonoji 
Armija, tarp kitko, išlais
vino Sebež miestą. Kauty
nėse dėl Sebežo buvo sunai
kinta 1,400 hitlerininku, su- 
imta daugiau kaip 1,000 na
cių kareivių ir oficierių ir 
pagrobta 7 tankai ir moto
rizuotos kanuolės, 87 lauko 
kanuolės ir minosvaidžiai, 
apie 100 kulkosvaidžių ir 20 
sandėlių ginklų, amunicijos, 
gazolino ir maisto.

Naciai krausto civilius iš 
Rytų Prūsijos.
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Prieš Galą
“Kaip viduramžių barbarai arba Ati

los gaujos, vokiškieji piktadariai trypia 
laukus, degina kaimus ir miestus, griau
na pramones įmones ir kultūros įstaigas. 
Vokiečių piktadarybes rodo fašistinių 
grobikų silpnumą, nes taip elgiasi tik lai
kini nugalėtojai, kurie patys netiki savo 
pergale. Ir juo beviltiškesnč darosi hit
lerininkų padėtis, juo labiau jie siautėja 
su savo žvėriškumais ir plėšikavimais...”

Šitaip kalbėjo Tarybų Sąjungos prem
jeras, Juozas Stalinas, 1943 metų lap
kričio mėn. 6 diena, v

Juo labiau kiekvienam įsidėmėtinas tas 
Stalino kalbos sakinys: “Ir juo beviltiš- 
kesnė darosi hitlerininkų padėtis, juo la
biau jie siautėja su savo žvėriškumais ir 
plėšikavimais.”

Jau per tūlą laiką buvo sakyta, kad 
prieš pati savo galą naciškieji budeliai, 
kaip prie sienos prispaustas žvėris, ban
dys draskytis, kramtytis ir naikinti vis
ką, ką jis tik nugrobs. Kad taip yra ir 
bus, patvirtina ir patys nacių propagan
distai. Per radiją jie skelbia, būk, girdi, 
jei tik “ruskiai” įžengs į ’’mūsų šventą 
žemę”, ir jei vokiečiams teks karas pra
laimėti, tai mes sunaikinsime viską, pa
likdami visą Europą griuvėsiuose.

Ką jie gali sunaikinti daugiau, kaip 
jau sunaikino, mums neaišku. Matydami, 
jog karą pralaimės, naciai, veikiausiai, 
pradės naikinti ne tik okupuotųjų kraš
tų miestus (Francijos, Belgijos, Hollan- 
dijos, Danijos), bet ir savo “talkinin
kių” — Suomijos, Vengrijos, Rumunijos 
ir Bulgarijos. O paskui jie gali pradėti 
naikinti ir pačios Vokietijos miestus, dar 
išlikusius nuo talkininkų bombų.

Na, ir šiuo savo gąsdinimu naciai ma
no priversti talkininkus taikytis, kad 

vokiečiai ir vėl galėtų ruoštis prie naujo
jo karo!

Pastaruoju laiku .Gebelso propagandos 
mašina pradėjo visokius “triksus” varto
ti tam, kad tarp Jungtinių Tautų įva
rius kylį. Jie pradėjo Ameriką ir Angli
ją gąsdinti Tarybų Sąjungą. Bet tie ab- 
lavukai rodosi jau turėtų suprasti, kad 
pasaulis gerai pažįsta tą jųjų meškerę ir 
ant jos nesiduos užkabinamas.

Visos nacių pastangos — gąsdinimai, 
visokį “siūlymai” ir kitokios priemonės, 
— Jungtinių Tautų vienybės nesuardys. 
Toji vienybė, sudaryta Maskvos ir Tehe

rano konferencijose, šiandien dar labiau 
yra cementuojama karo frontuose.

Nacių Vokietija turės būti parblokšta 
bendromis Jungtinių Valstijų - Tarybų 
Sąjungos - Didžiosios Britanijos koalici
jos pastangomis, — parblokšta taip, kad 
ji per šimtmečius negalėtų suruošti kito 
tokio pasaulinio gaisro, į kokį šiandien 
yra pasaulis įtrauktas.

Jau Daugiau, Kaip Trečdalis 
Lietuvos Laisvas!

Po to, kai Gardinas tapo išlaisvintas 
(praeitą sekmadienį), apie du trečdaliai 
Nemuno jau yra laisvi. Faktinai, Nemu
nas šiandien jau yra laisvas arba beveik 
laisvas nuo savo pradžios (netoli Min
sko) beveik ligi Kauno.

Pasižiūrėjęs į žemėlapį, žmogus tuo
jau pamatys, kad jau daugiau, kaip vie
nas trečdalis Lietuvos teritorijos yra iš
laisvintas. Dzūkija jau beveik visa išlais
vinta, Aukštaitija — taipgi. Vilniaus 
kraštas su Švenčionimis, Trakai ir Drus
kininkai laisvi; Alytus ir Utena laisvi. 
Viskas taip greit, viskas eina negirdė
tais tempais!

Šiuos žodžiu rašant, narsieji raudon
armiečiai jau yra prie Kauno, gal jo 
priemiesčiuose; jie taipgi yra arti Pa
nevėžio.

Bet kurią valandą Raudonoji Armi
ja įžygiuos į Suvalkijos trikampį, į gerai 
žinomąją Seinų sritį, kur gyvena nema
žai lietuvių — jie neužilgo taipgi bus 
laisvi!

Lietuvoje šiuo tarpu yra labai svarbūs 
du centrai — geležinkelių mazgai,—ku
riuos Raudonoji Armija turi išlaisvinti 
pirmiau, negu visa Lietuva bus laisva — 
Kaunas ir Šiauliai.Kaunas, mums atrodo, 
pirmiau bus išlaisvintas, kaip Šiauliai, 
nors dar gali būti ir atžagariai.
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Kaip ten bebūtų, Lietuvos laisvinimas 
eina greitesniais tempais, negu didžiau
sias optimistas kada nors galėjo tikė
tis.

Už dienos-kitos Raudonoji Armija ga
li būti jau priešo žemėje, Rytų Prūsijo
je. Tai bus puiku, bus smagu kiekvienam 
laisvę mylinčiajam žmogui, tik, žinoma, 
nesmagu vokiškiesiems fašistams, pradė
jusioms šį baisųjį karą! -

National Political Action 
Committee

1

Tokiu pavadinimu tapo įkurtas komi
tetas, kuris lietuviškai, atsiet, būtų: Na- 
cionalis Komitetas Politinei Veiklai.

Komitetą sudaro visa eilę, žymų ame
rikiečių, — profesionalų, visuomeninin
kų, unijų vadų. Komiteto uždavinys — 
darbuotis išrinkimui prezidento Roose- 
velto. I . i

Komitetas rinks aukas, -ruoš masinius 
mitingus, siuntinės kalbėtojus, ves pro
pagandą per spaudą ir radiją už tai, kad 
amerikiečiai turi būtinai išrinkti prezi
dentą Rooseveltą ketvirtajam terminui.

Komiteto pirmininkas yra Sidney Hill
man, iždininku R. J. Thomas, sekreto
riumi — Clark Foreman, i iš Georgia 
valstijos — žymus liberalas. Komiteto 
buveinė bus Washingtone. >

Nereikia nei sakyti, kįdįšio komiteto 
susiformavimą Amerikos (visuomenė gra
žiai įvertins. . ,

Tai Cherbourg© miesto svetaine. Kaip greitai miestas buvo išlaisvintas, tapo iškel
tos Amerikos ir Anglijos vėliavos.
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Lietuviai .koviniai garbės sargyboj prie liekanų kovūno 
Jatsenevičiaus, kurį vokiečiai baisiai kankino, degino ir 
nužudė.

“Laisvės” Piknikas ir
Padėka Rytiečiams

Ką Sako Kareiviai Iš 
Karo Fronto

Dalyvavau Liet. Darbininkų 
Susivienijimo Centro Valdybos 
praplėstame posėdyje, o vė
liau dienraščio Laisvės meti
niame piknike. Tas jau buvo 
kitų aprašyta, todėl čia noriu 
viešai padėkavoti tik tiems 
draugams, kurie padėjo pla
tinti dienraščio Vilnies pikni
ko tikietukus. Eilė jų pasiėmė 
tikietukų ir pardavė dienraš
čio Laisves piknike.

Ačiū P. Tarui, kuris išparda
vė visą seriją — $6.20 vertės. 
Eilė kitų draugų buvo paėmę 
serijas nuo drg. L. Pruseikos 
ir J. Mažeikos, pardavę seri
jas pridavė man pinigus, bū
tent šie draugai: A. Stripeika 
iš Elizabeth, J. Paukštaitis iš 
Newarko, R. židžiūnas iš 
Brooklyno.

Dėkui D. M. šolomskui už 
nurodymą, kaip važinėti New 
Yorke, o K. šolomskienei už 
maistą ir suteiktą svetingumą, 
taip pat Onutei.

Didelis ačiū draugams Povi-Į 
lui ir Apolonijai Bočiams, ku-i 
rie manę laikė, kaipo savo ar- ■ 
timą giminę, taip pat jų duk
rai Gigai už draugiškumą, ku
ri dirba lėktuvu fabrike.

Drg. Bėčiaį gyvena Great; 
Necke, keliolika mylių nuo 
New Yorko didmiesčio, turi! 
erdvų namą, didelį daržą, o' 
kadangi Povilas yra daržiniu-j 
kas, tai turi ir gražų “Victory’’ i 
daržą.

Gyvendamas Great Necke 
buvau nuėjęs į Pirmyn Choro 
praktikas. Choras nedidelis, 
nes apsčiai dainininkų yra ar
mijoj, bet gerai dainuoja. Tu
ri jauną ir energingą mokyto
ją Almą Kasmočiūtę, iš kurios 
galima laukti gabios chorve
dės. Choras dalyvavo ir .Lais
vės piknike programos išpildy
me.

Besisvečiuojant prisiimniau 
ir lietuvių radio, kurį palaiko 
Chicagos kultūriški lietuviai ir 
jo k Ii ubą. Tuojau prie kliubo 
prisidėjo P. A. Bočiai, K. Lau
žaičiai, F. Klastauskai, F. Li
deikis, Ig. Urbonas ir O. Lu- 
kauskienė, visi pasimokėdami 
po $L Visiems ačiū.

Pilnai esu patenkintas, kad 
rytuose galėjau sutikti savo 
senus pažįstamus, draugus ir 
su naujais susipažinti. I Chi- 
cagą grįstu su nauja energija 
darbuotis.

Ačiū visiems už draugišku
mą.

S. Juška.

Hillside, N. J.

Pastaruoju laiku tenka 
susirašinėti net su desėtku 
draugų, kai kurie randasi 
karo fronte. Menu, jog bus 
įdomu išgirsti jųjų išsireiš
kimai.

Geras asmeniškas drau
gas, Jonas Kulikauskas, jau 
senokas laikas, kaip randa
si antroje pusėje šios žemės 
kamuolio — Naujoj Gvinė
joj (New Guinea). Jis laiš
ke rašo:

“...Gyvendamas Jungtinė
se Valstijose, arba, kad ir 
Lietuvoje, niekada neįsi
vaizdavau, kad ant šio že
myno yra toks keistas kli
matas, kaip kad dabar ten
ka susidurti Naujoje Gvi
nėjoje. Priešas, Japonas, 
nėra tiek kenksmingas ir 
pavojingas, kaip mums ne
priprastas klimatas — ne
pakenčiamas karštis ir kiti 
keblumai. Neminėk, .Petrai, 
apie alų, nes aš pykstu, kai 
randu suminėta laiške. Čia 
mokėtum kelis dolerius už 
stiklą alaus, bet jo nėra! 
Nieko man nesiųsk, nes mes 
viskuo aprūpinti; bene to, 
jeigu įdėtumėt iškarpų iš 
kai kurių laikraščių į laiš
ką, nes laikraščius jeigu ir 
siųstumėt — jie labai pavė
luotai čia ateina. Kaip at
rodo, tai karas turėtų tuo- 
jaus baigtis, nes priešo kaip 
kartais negalime nei pavyti 
— taip greitai bėga...”

Kitas geras draugas, Pet
ras Velykis, aną dieną laiš
ke ve kaip rašė:

“Porą dienų atgal teko 
būti Romoje (Italijoje); 
miestas labai įdomus; dar 
gi nelabai ir apgriautas — 
ypatingai pažymėtina, jog 
pilnas įvairiausių stovylų - 
paminklų. Juo toliau į šiau
rius, tuo žmonės kultūrin
gesni ir gana draugiški. Po 
biskį pradedu susikalbėti i- 
tališkai (P. Velykis susi
kalba lengvai keliomis kal
bomis). Mums įsikeliant į 
Italiją, mano gyvybė buvo 
neverta nikelio, tačiau lai
mė ėjo su manim — apart 
mažyčių apdraskymų išli
kau sveikas ir gyvas. Galė
čiau prirašyti lakštų-lakš- 
tus, bet dėlei laiko stokos šį 
kartą pakaks...”

Jaunas brooklynietis Kor- 
poralas Mikolas Stirna ra
šo jau iš Francijos ir ra
mina savo namiškius, kad

jam viskas sekasi gerai. An
dai prisiuntė iš Anglijos į- 
vairių pinigų monetų. Vė
liausiam laiške jau prisiuntė 
francūziškų pinigų ir kitok. 
dalykėlių.

Kitas jaunas brooklynie
tis, leitenantas, Juozas 
No r bu tas, laiške rašo seka
mai :

“.. Jau turėjau progą ke
lis kartus ant Berlyno ir sy
kį ant Paryžiaus pabarstyti 
sprogstamus kiaušinius. Mes 
jautėmės, kad turime gražų 
pikniką, tik ką vokiečių kul
kos pridarė kelioliką skylių 
mūsų orlaivyje. Bet man at
rodo, kad skrist į Berlyną, 
tai lengviau negu dirbti 
mašinšapėje. Mes Anglijoje 
turime pakankamai alaus ir 
‘Scotch’, tik ką mažai laiko 
turim tuo ‘štofu’ naudotis. 
Jeigu mano mamai nepa
ranku skaityti mano laiškai 
angliškai, tai aš gausiu pa
velijimą ir rašysiu lietuviš
kai.”

lai. čia pacitavau tik tų 
kareivių draugų keletą iš
traukų iš laiškų, kurie ran
dasi kur nors toli užjūriuo
se. Kurie randasi mūsų ša
lyje, jų laiškų šiuom kart 
necituoju. Petras B.

COLLINSVILLE, ILL.
Mirė Juozas Zaleckas

Gegužės 16 d. mirė šio mies
to senas gyventojas Juozas 
Zaleckas, 72 metų. Iš Lietuvos 
paėjo iš Suvalkijos, Keturvala
kių parapijos, Vidgičių kaimo. 
Buvo nuolatinis dienraščio 
Laisvės skaitytojas. Paliko nu
liūdime žmoną, du sūnus, dvi 
dukteris ir keturis anūkus. 
Vienas sūnus yra armijoj.

Palaidotas religiniai, nors 
visa laika buvo laisvas. Juo
zas ilgai nesveikavo, teko pa
gulėti ir ligoninėj. Prigulėjo 
prie Lietuvių Literatūros Drau
gijos kuopos, visada stojo už 
pažangius žmones, tai ir į lai
dotuves daug susirinko, buvo 
daug vaikinų.

Nors ir nesveikavo, bet la
bai domėjosi pasaulio įvykiais. 
Buvo kietai įsitikinęs, kad nie
kas negalės sumušti Sovietų 
Sąjungos žmonių, bet jam ne
teko pamatyti pergalės ant 
Hitlerio.

Lai būna lengva žemelė 
Juozui, o nuoširdžiausia užuo
jauta likusiai jo žmonai ir šei
mai. Antanina Žaldarie.nė.

Th amų šeima išvyko atosto
goms į Asbury Parką kelioms 
savaitėms laiko. Tiesa, Tha- 
mai gražioje vietoje ir taip gy
vena, bet jie išvyko prie jūrų 
maudynių. Linkime laimingai 
atostogas praleisti.

L. S.

CHICAGOS ŽINIOS
Kas Aukojo Drapanų, Kas 

Padėjo Dirbti

Geros širdies lietuviai prisi
dėjo prie gelbėjimo nukentė
jusių nuo karo. Pirmoj vietoj 
stovi Januliai. Jie prisiuntė 
100 k aval k ų išvalytų gerų 
drapanų. A. Staškus iš Cicero 
atvežė pilną automobilį dra-; 
panų. Drg. Stasaitienė, Staš- 
kienė ir M. Vasaitienė ne tik j 
aukojo drapanų, bet ir parin
ko nuo kitų, šios draugės jau : 
ne pirmą kartą pasidarbavę, 
žinoma, kad jų rūpestis buvo 
ir dar bus ne paskutinis kar
tas.

Auna Šeduikis jau kelintą 
kartą aukoja gerų drapanų. 
P. Šeduikis paaukavo stoties 
reikalams $2.00.

Aukojo drapanų G. Bolis, 
W. Krueger ir J. Junkevicz.

Dirbo stotyje U. Juodaitie- 
nė, M. Zaldokas, J. Juodaitis. į

Per trumpą laiką vėl supa
kuota 3,000 drapanų kavalkų 
ir 150 porų čeverykų pasiųsta 
lietuviam, nukentėjusiom nuo 
karo.

atvežė daug drapanų. Drapa
nos buvo aukotos šių žmonių : 
Mr. Mizaris, Mrs. Mainclis ir 
Mrs. J. Rimkus.

Stotyje turime daug drapa
nų, yra daug darbo. Todėl 
prašome draugių moterų atva
žiuoti padėti dirbti. Prašome 
vyrų vakarais bei dienomis at
vykti į stotį ir prisidėti su dar
bu.

Lietuvos išlaisvinimo valan
da užstojo. Raudonosios Armi
jos lietuviški pulkai jau įžen
gė į Lietuvą, Vilniaus srityje. 
Vileika ir Desna jau išlaisvin
tos.

Eikime į pagalbą mūsų bro
liam ir sesutėm. Aukokime 
drapanų, ateikite į stotį, 755 
W. 31 St., ir padėkite drapa
nas sutaisyti, supakuoti ir iš
siųsti, kad nuo karo nukentė
ję greičiau gautų paramos.

Stoties Vedėja,
Ona Garšinskienė.

Pirkimas karo bono reiš
kia įteikimą į mūsų kario 

ginklo, kuriuo jis 
užpuoliką.

Ruth Juodaitytė pridavė du rankas 
vilnonius svederius. A. Jacobs muš fašistinį

Thomas E. Dewey, republikon^ kandidatas j šalies 
prezidentus, ir Ohio valst. gubernatorius Bricker, 
kandidatas į vice-prezider tus.
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SENOJE BAKŪŽĖJE SUGRĮŠIU...
(Fronto vaizdeliai)

Stiprus vėjas siautė Balt-i 
gildijos laukuose, su įnirši
mu keldamas palapinę, ku-! 
ria buvo uždengtas įėjimas| 
į mūsų žeminę. Laikas nuo' 
laiko į vidų krito stambios 
snaigės.

Aplink maža špižinę kro
snelę sėdėjo vyr. serž. Šle- 
kūno pabūklo tarnyba. Vy
rų veiduose matyti nuovar-j 
gis — tik neseniai jie grįžo 
iš darbo, įrengę pilno pro
filio ugnies poziciją. Žemė; 
įšalusi, kieta. Dirbti reikė i 
įtemptai. Nuvargę kariai1 
sėdėjo susimąstę.

Niekas nenorėjo pertrauk
ti tylos, kuri fronto gyve
nime pasitaiko taip retai.

—Vyrai, — tarė pabūk
lo vadas, — jeigu jau nuo
bodžiaujame, tai nuobo
džiaukime kartu ... Bus 
linksmiau nuobodžiauti, te-

aš prieičiau arčiau.
Turiu prisipažinti, jau

čiuosi ne jaukiai. Senelė 
man pasirodė lyg pamišusi. 
Ypač keistai žibėjo jos akys. 
Bet priėjau prie lovos.

— Jau trys dienos,—pra
dėjo senelė tyliai, dažnai 
pertraukdama savo pasako
jimą, — aš nieko neval
giau. Visi mane paliko, už
miršo, kai vokietis pradėjo 
apšaudyti kaimą. Man čia 
baisu. Jau du metai, kai aš 
nebegaliu pajudėti iš lovos. 
Vokietis degina namus. Jis 
padegs ir mano bakūžę...

Mane paėmė šiurpas. Nu- 
i began pas savuosius. Vėl 
I liau keliese grįžome pas se
nelę. Vadas žadėjo ją va
kare išvežti. Senelė aprimo, 
net nusišypsojo.

Truputį užmigau. Prisi
sapnavo motulė. Ir kažko
dėl mačiau ją gulinčią taip

gu kiekvienas jūsų papasa- pat vienišą, visų apleistą, 
koja ■ įvykį, padariusį jam kaip šią senelę.
didžiausio įspūdžio. i Staiga mane pažadino

Mažas, plačiapetis žemai- draugas.
tis Dailidė, kiek sutvarkęs — Kelkis, bakūže dega!
krosnelėje nuodėgulius, ty- Man nereikėjo nieko aiš- 
liai prabilo. kinti. Tuoj pašokau ant ko-

— Tai atsitiko viename jų ir pasileidau bėgti per
kaime, kur paskutiniu lai
ku buvo lietuvių dalinio ug
nies pozicija. Baigęs apsi- 
kasimo darbus, išėjau jieš- 
koti šiaudų. Užsukau į vie
nintelę belikusią grįčią. 
Langai joje išdaužyti, kro
snis — suardyta, grindys— 
išluptos. Stogas — artileri
jos sviedinio nugriautas.

Aplinkui buvo mirtina 
tyla. Tik išdykęs vėjas švil
pė savo liūdną giesmę.

Staiga man pasigirdo lyg 
tai dejavimas, lyg tai vai
ko verksmas. Nejaugi šioje 
pašiūrėje galėjo dar išlikti 
gyva būtybė? Bet štai iš 
kambario vėl išgirdau ai
manavimą. Tyliai įėjau.

Kampe stovėjo pakrypusi 
lova. Joje gulėjo senutė. 
Veidas—sulysęs, išblyškęs.

— Sūneli, — ištarė ji ty- 
liai ir akimis paprašė, kad

klampų, purviną daržą. 
Prie bakūžės radau ketvir
tojo pabūklo taikytoją. Šo- 

! kau į vidų patalų nešti, bet 
degantis stogas sugirgždėjo 
ir sugriuvo.

Paėmę senutę ant rankų, 
nunešėme toliau. Ji liūdnai, 
skausmingai žiūrėjo į savo 
degančią pastogę.

Paguldėme ją ir vienas 
nubėgo vežimo. Senutė paė
mė mano ranką ir prispau
dė prie savo veido. Ji tyliai 
meldėsi ir žegnojo mane.

—Tepalaimina tave, ba
landėli, dievulis. Tenubau
džia jis piktuosius vokie
čius . ..

Dailidė nutilo. Niekas 
nedrįso pertraukti tylos ... 
Kažkur toli-toli danguje žė
rėjo pašvaistė. Į dangų kilo 
įvairiaspalvės rakietos.

C. Blochas.

Mieguistas vakaras žvaigždes išbarstė 
Danguje aksominiame,
Nuklystu mintimis aš šimtus varstų 
Ten, kur jaunystę skynėme.

Per ugnį skrenda jos į jąją, 
Į šalį gimtą, mylimą, 
Kur motina brangi kalba gimtąja 
Mane lopšinėj tylino.

Štai ji. Širdis nustoja plakti, 
Tai vėl iš džiaugsmo trankosi— 
Bučiuoju tėviškę šią mielą naktį 
Karštai apglėbęs rankose.

Gimti laukai rūkais pražilę 
Ir šienas kvepia kūgiuose,—
Kenti tu, tėviškėle, žaizdą gilią 

Karčios nelaisvės pūgose.

Tuo takeliu, kur basas bėginėjau, 
žaidžiau gelsvame smėlyje 
Skubu, einu. Jaunystė juo nuėjo 
Gimtų namų šešėlyje.

Tolyn nubėga takas vingiais— 
Širdyje skausmas keliasi!
Nejau! Nejau, gimtasis namas dingęs?! 
Tik pelenai krūvelėse ...

O kur močiutė, brolis, sesė, 
Kurių, širdis taip ilgisi?— 
Bet tyli pelenai pilki, užgesę, 
Tik mėnuo upėj vilgosi.. .

Apkabinu berželį baltašvarkį— 
Ir jį audra palaužusi!
Jaučiu—širdis našlaitė gailiai verkia 
Ir keršto dūžiais daužosi.

Pilki laukai platybėn driekias,
Jų dienos pilnos ašarų ...
Bet aš pas juos su laisve grįžt prisiekęs, 
Su saule, su pavasariu!

Kraštu beblėstančion mėlynėn
Rytinės žaros renkasi ;
Sugrįžta vėl širdis pilkon milinėn,
Sužvilga ginklas rankose.

Vacys Reimeris.

BROLIAI IR SESERYS!
Užbaigėme vieną didelį darbą, pradėjom kitą. Galu

tinai pabaigėme ruošti ir išsiuntėme Penktąjį Dovanų 
Siuntinį Lietuvos žmonėms. Štai ką ir už kiek pasiuntė

Skurdas ir Vargas Lietuvoje
1943 m. gruodžio 10 d. 

“Naujoji Lietuva” prane
ša: “Mūsų Vilniuje beveik 
kiekviename žingsnyje su
tinkame nelaimingą, para
mos ar pašalpos prašantį. 
Paprasti elgetos, daininin
kai, smuikininkai, gitaris
tai, invalidai, vargšės, ne
laimingos motinos su nu
skurusiais, baisiai atrodan
čiais vaikais...”

Atžymėję tokį dabartinio 
Vilniaus vaizdą, hitleriniai 
agentai iš “Naujosios Lie
tuvos” prieina visai netikė
tą išvadą. Esą, tai “ne duo
nos, ne užuojautos ir para
mos reikalingi žmonės, 
bet. . . paprasčiausi tingi
niai.” Toks “N. L.” hitleri

ninkų samprotavimas nėra 
jokia naujiena: fabrikantų 
ir dvarininkų reikalų gynė
jai visuomet vadino “tingi
niais” savo iščiulptas ir iš
mestas į gatvę aukas.

Bet užtat kiekvienas do
ras lietuvis, kiekvienas pa
triotas daro iš to visai ki
tonišką išvadą. Jis žino, 
kad skurdas ir vargas lydi 
mūsų tautietį kiekviename 
žingsnyje taip mieste, taip 
ir kaime, vien dėl to, kad 
vokiškieji grobikai visiškai 
apiplėšė mūsų kraštą. Pa
šalinti gi tą skurdą galima 
bus tik tada, kai mes atei
sime Raudonajai Armijai į 
pagalbą ir išvysime hitleri
nius plėšikus lauk iš savo 

i šalies.

Lietuvos gyventojai sveikina pražygiuojantį Raudonosios Armi
jos dalinį, kuris laisvina Lietuvą iš baisios nacių okupacijos.

me :
200 Childrens Coats

4 Large Cartons Cigarette Paper
6,776 Pkg. of Smoking Tobacco

100 Lbs. Hospital Cotton ir
100 Lbs. Bandages
173į Yds. of Woolen Cloth
245 Yrds. Cotton Gabardine
300 Prs. of Women’s Stockings
600 Prs. Men’s Socks
184 Prs. Men’s and Women’s Underwear

90 Woolen Blankets
134 Childrens Heavy Jackets
600 Towels (Turkish)
120 Boys Suits
360 Pillow Cases
360 Sheets
300 Travel First Aid Kits
300 Work Hankies

1440 Pkgs. Needles
360 Jars BV Boullion Paste
451g Yds. Lining Remnants
300 Lbs. Hard Candy .

50g Yds. Lining Remnants
600 Spools Thread
288 Pkgs. (2 Lbs. each) Sugar
400 Bars (large Ivory Soap)
250 Bars Yellow Laundry Soap

22 Boxes cigarettes, Brooklyn
22 Boxes cigarettes, Worcester

$467.00
57.60

1,003.31

200.00
330.12

95.89

3,041.19

324.50
69.00

130.90
99.00
21.35
24.00
37.20

503.23
500.00
500.00

Viso pirkta už $7,404.29
Ir penkius tonus su viršum (daugiau kaip 10,000 sva

rų) padėvėtų drapanų, ir 414 porų čeverykų!
Lietuva baigiama atvaduoti. Lietuvos sostinė Vilnius 

jau atvaduotas. Lietuvos žmonių medžiaginė būklė baisi!
Skubinkimės jiems su pagelba. Ruošiame šeštąjį Do

vanų Siuntinį. Su Labor Day jis turės išeiti.
Išpildykite savo miestų finansines kvotas. Rinkite ir 

aukokite naujas ir padėvėtas drapanas ir drabužius!
Viską tuojau siųskite Komiteto Centran į Brooklyną. 

Nebelaukite raginimų ir prašymų. Lai Lietuvos žmonių 
balsas nepasilieka balsu girioje. Lai jis sujaudina kiek
vieno lietuvio širdį ir jausmus!

Lietuvai Pagelbos Teikimo Komitetas, 
417 Lorimer St7 Brooklyn 6, N. Y.
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Valstiečiai Sabotuoja Pieno Pristatymą
Kad ir į ožio ragą susi

riesdami kubiliūnininkai 
įkalbinėja Lietuvos valstie
čius atiduoti vokiškiems 
okupantams savo karvių 
pieną, bet valstiečiai jų ne
klauso ir sabotuoja pieno 
pristatymus. 1943 m. “Ūki
ninkų Smaugėjas” išdėsty
damas Kubiliūno aplinkraš
tį šitaip lieja krokodilo aša
ras: “Jei paimsime š. m.

rugpjūčio pirmąją pusę, tai 
pieno pristatymas palygi
nus su š. m. liepos mėn. an
trąja puse sumažėjo 17%. 
Yra apskričių, kur pieno 
pristatymas palyginus su 
1942 m. tuo pat laiku su
mažėjo net 30 ir daugiau 
procentų. Tai yra neleisti
nas dalykas. Juk gamtinės 
sąlygos kaip tik buvo pa
lankios pieno padidėjimui.”

Budelis Plechavičius Grįžo 
Prie Savo Pareigų

Lietuvių tautos smaugė
jai hitleriniai okupantai I 
paskyrė seną budelį gen. 
Plechavičių vadovauti 
žmogžudžių gaujoms, ku
rios turės naikinti lietuvių 
tautos patriotus, kovojan
čius prieš vokiškąją okupa
ciją dėl krašto, laisvės.

Lietuvių liaudies patarlė 
sako: “Toks tokį pažino ir 
ant alaus pavadino.” Kas 
gi tas okupantų batlaižis, 
kuo jis nusipelnė amžinųjų 
mūsų tautos priešų malo
nę?

Plechavičius yra kilęs iš 
stambaus Žemaitijos dvari
ninko šeimos. Jau iš pat 
mažens Plechavičius pasi
žymėjo ištvirkavimais bei 
žiaurumais prieš kumečius 
ir kitus dvaro, tarnus. Ne 
vienas jo tarnų bei tarnai
čių rado savo mirtį nuo 
Plechavičiaus sauvaliavimų. 
Plechavičių apibūdina šie 
Šiaurės Žemaitijoj plačiai 
paplitę vaikų gąsdinimo žo
džiai: “Žiūrėk, ateina Ple
chavičius. Nuvarys tave 
ant Molupio kranto.”

Netoli Skuodo teka ma
žas upelis, kuris vadinasi 
Molupis. Ant to upelio 
kranto, apie pusantro kilo
metro nuo Skuodo mieste
lio, Plechavičius su savo 
gauja 1919-tais metais vyk
dė žemaičių skerdynes. Ten 
jis suveždavo iš įvairių Že
maitijos vietų savo aukas
ir kasdien išžudydavo po 
15, 20, 30 žemaičių. Tų 
skerdynių liudininkas B. 
pasakoja: “Aš buvau dar 
mažas berniukas. Baimę 
nugalėjęs, pasislėpiau neto
li tos vietos, krūmuose. Tuo 
metu - Plechavičiaus auko
mis buvo 15 vyrų ir viena 
moteris. Juos bešaudyda- 
mas, Plechavičius pamatė 
dviračiu važiuojant vaiki
ną. Jis tą vaikiną tuojau 
sulaikė ir grąsinimais pri
vertė jį suversti į duobes 
nužudytųjų lavonus. Kada 
tai buvo padaryta, Plecha
vičius išsitraukęs ginklą 
nušovė ir tą vaikiną.

Sedos gyventoja Jasmun- 
tienė pasakoja: “Šiurpas 
ima prisiminus Plechavi
čių. Ko jis tada neprida-

Lietuvos valstiečiai žino, 
kad sabotuodami žemės ū- 
l«o produktų pristatymus, 
jie suduoda smūgį ne tik 
vokiškiems grobikams, bet 
ir jų batlaižiams kubiliūni- 
ninkams. Jie, žinoma, pasi
stengs tuos smūgius dar la
biau sustiprinti, kad grei
čiau būtų sutriuškintos vi
sos erkės, siurbiančios Lie
tuvos valstiečio kraują.

re! Jis pats, būdavo, atva
rys keletą, kartais keliolika 
vargšų prie vienos daržines 
ant Varduvos upės kranto 
ir pats savo rankomis šau
do, kardu kapoja, nagai ko
mis plaka, spardo. Juk ir 
dabar dar tebėra krauju ir 
smegenimis aptaškyta sie
na — gyvas Plechavičiaus 
darbų paminklas.”

1919 metų pradžioj iš 
Amerikos į Ylakius parvy
ko lietuviai broliai Baužiai. 
Tai buvo pažangūs žmonės. 
Sužinojęs apie tai Plechavi
čius tučtuojau juos suėmė 
ir nužudė.

Baisią neapykantą žudy
tojui, o meilę ir pagarbą 
kankiniams rodė žemaičiai. 
Nepaisydami žiauraus per
sekiojimo, naktimis žemai
čiai papuošdavo naujai su
piltus Plechavičiaus aukų 
kapus gėlėmis, vainikais, 
vėliavomis, kryžiais su nu
žudytųjų pavardėmis. O 
artimiausią Plechavičiaus 
bendrininką Andreką Kazį 
žemaičiai kaip šunį nušovė. 
Užtat Lietuvos darbo žmo
nių priešai Plechavičių rė
mė. Jie padėjo jam įsigyti 
malūną 499,000 litų vertės 
Skuodo miestelyje ir Sedos 
valsčiuje — 300 hektarų 
dvarą.

Susikūrus Lietuvoje ta
rybų valdžiai 1940 m. Ple
chavičius pabėgo pas savo

poną — didžiausią Lietuvos 
priešą — Hitlerį.

Kada Lietuvą pagrobė 
, hitlerininkai, šakalas Ple
chavičius grįžo. Jis visomis 
jėgomis stengėsi įsiteikti 
okupantams, skųsdamas ir 
žudydamas lietuvius. Už iš
tikimą tarnybą okupantai 

i atidavė Plechavičiui atimtą 
, iš valstiečių žemę. 1943 m. 
birželio pabaigoje, dėkoda
mas vokiečių komisarui 

I Gewecke už gautą dvarą, 
! Plechavičius, kaip lietuvių 
tautos išdavikas, pareiškė: 
“Lietuviai ūkininkai darys 
viską, kad vokiečių kariai 
fronte turėtų pakankamai 
maisto.” Plechavičius nori 
lietuvių valstiečių kruvinu 
prakaitu maitinti vokiškų 
plėšikų gaujas, kad jos ga
lėtų vergovėj laikyti mūsų 
tėvynę Lietuva. Dar dau
giau, jis parsisamdė oku- 

• pantams į budelius, kad 
pats savo rankomis galėtų 
išžudyti kuo didžiausią mū
sų tautiečių skaičių.

Neišgelbės okupantų nei 
Justų, nei Harmų, nei juo 
labiau Plechavičių siauti
mas. Jų dienos suskaity
tos. Krasnodare ir Charko
ve dalis vokiškųjų žmogžu
džių ir jų bendrininkų jau 
susilaukė nupelnyto atpildo 
— tos šlykščios būtybės jau 
nebeteršia tarybinės žemės. 
Nebetoli diena, kai lietuvių 
tautos teisme atsidurs ir 
Lietuvos budeliai. To teis
mo nuosprendis bus griež
tas ir negailestingas.

M. Žemaitis.

Tai vaizdas iš Minsko, kurį bėgdami nuo Raudono
sios Armijos smūgių naciai padegė.
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Justas Paleckis.

Pabaltijo Tautų Kova Prieš
Vokiškuosius Okupantus

CLEVELANDO ŽINIOS
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(Tąsa) M
Įsiveržę į Pabaltijį rtfošėsi ten ilgam 

pasilikti. Vokiečių kolonizatoriai su Liu- 
dendorfu priešaky skaičiavo kiek mili
jonų vokiečių jie čia apgyvendins. Iki 
okupacijos galo Lietuvoj vokiečiai pa
spėjo pagrobti į savo rankas 960 dvarų 
ir ūkių bendro ploto apie 656,000 ha. 
Latviją jie ruošėsi taip kolonizuoti, kad 
vokiečiai sudarytų keturius penktadalius 
gyventojų. 1917 m. Kuržemio (Kurlian- 
dijos, Latvijoj) valdytojas Gosler laiške 
į ’Vokietijos žemės ūkio ministerį rašė, 
kad “Kuržemis yra idealus kraštas kolo
nizacijai ir jei čia apgyvendinti apie 50,- 
000 vokiečių šeimų, tai latvių valstiečiai 
netrukus išnyktų, nes tokia maža tauta, 
kaip latviai, kurių tėra koks milijonas su 
ketvirtadaliu, nepajėgtų pasipriešinti.”

Iš baronų, dvarininkų, stambių ūkinin
kų, pramonininkų, pirklių, namų savinin
kų ir pastorių vokiečiai sušaukė Kurže
mio, Vidžemio (Lifliandijos) ir Estže- 
mio (Estliandijos) “kraštų tarybas.” To
se tarybose beveik visi nariai buvo vo
kiečiai, tik dėl akių įleido į jas keletą 
latvių ir estų juodašimčių reakcininkų. 
1918 m. balandžio mėn. tie tamsūs praei
ties šešėliai padarė nutarimą sukurti iš 
Kuržemio, Vidžemio ir Estžemio sujung
tą Baltijos monarchiją, kurios valdovu 
būtų Prūsijos karalius. Dar anksčiau vo
kiečių okupacinės valdžios pasiūlymu su
darytoji reakcinė Lietuvos taryba 1917 
m. gruodžio mėn. 11 d. priėmė deklara
ciją dėl įkūrimo Lietuvos valstybės, su
jungtos amžinais sąjungos ryšiais su Vo
kietija, su kuria turi būti sudaryta ka
rinė bei ekonominė konvencija ir muitų 
bei monetarinė unija.

Keistai skambėjo tie nutarimai tuo 
metu, kai greta kaimynystėj siautė Di
džioji Spalio Revoliucija, kurios audros 
gaudimas buvo laidotuvių skambėjimu 
Pabaltijo reakcininkams. Ne veltui jie 
jieškojo išsigelbėjimo po kaizerinės Vo
kietijos sparnu. Tai buvo jų paskutinė 
viltis išgelbėti savo turtus, savo namus 
ir pilis, pastatytus ne tik vietos tautų 
rankomis ant tų tautų žemės, bet ir ant 
jų kaulų. Ne veltui vokiečių pakalikas 
Rygos namų savininkas Krastkalns “kra
što taryboj” kalbėjo: ”Aš sutinku ver
čiau paskęsti švariame vokiškumo van
deny, negu trokšti rusiškame liūne.” Ži
noma, tas reakcinis stumbras kitką gal
vojo: jam rūpėjo “švariame vokiškumo 
vandeny” išgelbėti savo turtus, o jam 
nesvarbu buvo kokiame vandeny ar 
kraujuje vokiečiai paskandins latvių tau
tą ir kitas Pabaltijo tautas.

Bet žlugo beprotiški Vilhelmo II pla
nai. Žlugo, kaizerinė Vokietija, o kartu 
su ja vokiškųjų grobikų sumanymai Pa
baltijy. Ne vokiškas monarchijas, bet ta- 
ryibnes respublikas pradėjo kurti lietu
viai, latviai ir estai. Ne baronų ir reakci
ninkų grupelės, bet tikrasis šeimininkas 
— Lietuvos, Latvijos ir Estijos darbo 
žmonės ėmė valdžią į savo rankas.

Tačiau vokiečiai dar nenustojo besi- 
graibstę Pabaltijo, dar stengėsi gelbėti 
Čia kas galima. Su vokiečių okupacinės 
valdžios parama buvo įkurtos nacionalis
tinės Lietuvos, Latvijos ir Estijos vy
riausybės. Tie patys reakcininkai, kurie 
buvo ištikimi caro režimo bernai ir prie- 
išnosi bet kokiam reikalavimui, kurie 
skelbė monarchijas Vokietijos protekto
rate ir rinko karaliais Hohenzolernus ir 
vokiečių princus, staiga dabar pasidarė 
smarkiais nepriklausomybės ir demok
ratijos šalininkais. Priežastis buvo toji 
pati — kad tik ne liaudies valdžia, ne ta
rybinė santvarka, kad tik išvengti so
cialinės revoliucijos ir išsaugoti savo ga
lią, išsaugoti nepaliestus senuosius pa
grindus.

Tos buržuazinės necionalistinės Lietu
vos, Latvijos ir Estijos vyriausybės ne

pasmaugė darbininkų ir valstiečių val
džią Suomijoj. Iš vilhelminės armijos li
kučių jis sudarė vokiečių “geležinę divi
ziją”—”landverio” diviziją iš Pabalt. vo
kiečių ir eilę kitų gerai apginkluotų ir 
ir disciplinuotų dalinių.

Fon der Holcas pagrobė Lepo jo j poli
tinę valdžią, ir sudarė “Latvijos vyriau
sybę” su kraštutiniu reakcininku pasto
rių Niedra. Toji “vyriausybė” pažadėjo 
žemę visiems vokiečių kareiviams, kurie 
dalyvaus kovoj prieš Tarybų valdžią. 
Fon der Holcas bandė bent iš dalies grą
žinti Vokietijai prarastas Pabaltijy pozi
cijas.

Tie vokiškieji niekšai ir banditai žvė
riškai elgėsi su darbininkais, valstiečiais 
ir inteligentais. “Geležinė dvizija” ir ki
tos vokiečių dalys, 1919 m. gegužės 22 d. 
užėmusios Tarybų Latvijos sostinę Ry
gą, per pirmas dvi dienas išžudė 4000 
žmonių, o visoj Latvijoj jie išžudė dau
giau kaip 30,000 civilių gyventojų. Lie
tuvoj tie patys vokiški banditai taip pat 
laisvai šeimininkavo, plėšė ir žudė žmo
nes kaipo Bermonto gaujų dalyviai. Pa
baltijo tarybinių respublikų sužlugdymo 
kovose dalyvavo daugelis interventų len
kų, suomių, švedų ir rusų baltgvardie- 
čių, o Santarvė davė ginklus. Tačiau vo
kiečių dalyvavimas tarybinių respublikų 
pasmaugime Pabaltijy buvo lemiamas:

Įsitvirtinti Pabaltijy vokiečiams nepa
sisekė. Perdaug jau nekentė jų lietuvių, 
latvių ir estų tautos. Toji neapykanta, 
o taip pat spaudimas iš santarvininkų, 
kurie suprato fon der Holco avantiūros 
pavojingumą, vertė Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos nacionalistines vyriausybes nu
traukti sebrystę su vokiečiais ir priversti 
juos apleisti Pabaltijį. Ir vis dėlto fon 
der Holco avantiūra žymiai patarnavo 
vokiečių planams Pabaltijy — pasisekė 
Pabaltijį atskirti nuo Rusijos, kuri tada 
pasidarė laisvų tautų federacija, ir įkurti 
silpnas ir suskaldytas “nepriklauson^as” 
valstybes.

Vokietija nepraleido progos išnaudoti 
visus galimumus sustiprinti ir praplėsti 
savo įtaką Pabaltijos buržuazinėse res
publikose. Ypatingai žymi toji įtaka bu
vo kaimynėj Lietuvoj,/ kuri ligi li932 m. 
buvo visišku ekonominiu Vokietijos va
salu, nes į Vokietiją ėjo 50-60 nuošimčių 
visos užsienių prekybos. Lietuvą užplūdo 
vokiečių prekybos firmos ir prekybos 
agentai, vokiečių rankose buvo daugelis 
stambiausių pramonės įmonių ir bankų. 
Vokiečiai stengėsi praplėsti Lietuvoj sa- 
>o kultūrinę įtaką. Jie traukė lietuvių 
studentus į Vokietijos universitetus, lie
tuvių inteligentų vaikus į vokiečių gim
naziją Kaune, laikė vokiečių knygynus, 
stengėsi, kad būtų rodoma daugiausia 
vokiškų filmų, siuntė į Lietuvą vokiečius 
katalikų vienuolius jėzuitus. Atvirą ir 
akiplėšišką veiklą vokiečiai varė Klaipė
dos krašte. Vokiečiai darė viską, kad iš
laikyti tą kraštą savo įtakoj ir varyti ja
me vokietinimo darbą. Klaipėdos kraštas 
pasidarė kaip ir revolveriu, kurį Vokie
tija laikė pristatytą prie Lietuvos krūti
nės.

Ypatingai atvirai ir įžūliai pradėjo 
vykdyti vokiečiai tą agresivinę politiką 
atėjus prie valdžios Hitleriui. Vokiečių 
agentūros uždaviniu buvo susilpninti lie
tuvių valstybiškumą, skleisti fašistinę 
ideologiją, ruošti diversijas, bandyti su
ruošti perversmą su tikslu prijungti Lie
tuvą prie Vokietijos. 1934 m. Klaipėdos 
krašte buvo susekta organizacija, ruošu
si to krašto atskyrimą nuo Lietuvos. 
Taip pat 1934 m. Kaune įvyko perversmo 
bandymas, kuriuos valdžią norėjo už
grobti kraštutiniai fašistai voldemąrinin- 
kai. Šio perversmo ruošimo siūlai vedė į 
Vokietijos atstovybę, o vienas pervers
mininkų vadeivų generolas Kubiliūnas,

Birž. 25 d. įvyko trijų metų 
sukakties paminėjimas nuo vo
kiečių įsiveržimo ir pavergimo 
Lietuvos, šį paminėjimą suren
gė LL Draugijos 15-tas Aps
kritys. Kalbėjo drg. L.. Prū- 
seika, Vilnies redaktorius iš 
Chicagos. Kalbėtojas, kaip ir 
visuomet, savo pareigas pui
kiai atliko; aiškioj formoj nu
piešė Lietuvos padėtį, kaip už
puolimo metu, taip ir ją oku
pavus. Kadangi šiomis dieno
mis Raudonojoj Armijoj lietu
vių pulkai bendrai su Sovietų 
pulkais jau artinasi prie Lie
tuvos rubežių, ir jos išlaisvini
mo valanda jau numatoma ne
tolimoje ateityje, tai ragino 
remti visais galimais būdais 
Lietuvai Page]bos Teikimo Ko
mitetą, kuris rūpinasi šelpimu 
lietuvių, patekusių į Sovietų 
Sąjungą, o taipgi teikia para
mą ir raudonarmiečiams.

Publika į tai gerai atsiliepė, 
ką matysite iš aukavusių sura
šo.

Antras kalbėjo J. Gili, nuo 
CIO, reikale prezidentinių rin
kimų. Jis nupiešė, kokion ka- 
tastrofon mes patektume, jei
gu prez. Roose veltas pralai
mėtų šiuos rinkimus ir ragino 
visus dėti pastangų, kad išbal- 
suoti dabartinę Roosevelto ad
ministraciją. ;

Muzikalų programą išpildė 
Moterų Kliubo Choras, po va
dovyste M. Mason, J. Krasnic- 
kas ir Mr. Stefanko solistai. 
Visiems ačiū, nes visi labai 
gražiai mums patarnavo.

Po programos tęsėsi šokiai 
iki vėlumos. Visas šis paren
gimas pavyko labai gerai.

Aukavo Pundeliams
M. Geibienė $25.
Po $10: V. K. Komandai, 

Lyros Choras.
Po $5: P. čėpla, P. Nemura, 

J. Krasnickas ir A. Vilkelienė.
Po $3.50: P. Boika, M. Rau- 

lynaiticnė, S. Kazelionis, J. 
žebrys ir J. N. Simons.

Po $3: J. Bagužis ir B. Gi- 
neikienė.

Po $2: J. žiburienė ir A. 
Kliaugienė.

J. M. Raulušaičiai $1.50.
Po $1: D. Lisnikauskas, S. 

Mažanskas, J. Andrijauskas, 
A. Jenkauskas, J. Pabalis, D. 
čėpla, A. Šūsnis, J. žiburis, A. 
Litvaitis, F. Bauža, V. Vidugi
ris, P. Karulis, P. Radžers, K. 
Kapiton, K. Lapinskas, M. Je- 
nuškevičienė, M. Mačionienė, 
N. Kaučuk, Z. Stripeikienė, D. 
Petrauskas, J. Paltanavičia, K. 
Skupas, S. Saimonas, J. J.

Alekna, J. Tamošaitis, M. Ka- 
lakauskienė, M. Žebrauskienė, 
M. Zink, M. Vensloviene, M. 
Baltrušaitienė, J. Gurklis, J. 
Dilis, Juozas Stripeika ir Be
vardis.

Po 50c: J. Machuta, M. 
Young, J. Rudis ir J. Brazas. 
Smulkių—$1.15. Viso $130.41.

Birželio 29 d. įvyko Moterų 
Kliubo susirinkimas, kuriame 
tūlais reikalais ir man teko da
lyvauti. Iš visų raportų mato
si, jog M. Kliubas puikiai gy
vuoja ir veikia, turi virš šim
to narių, bet vasaros vakaci- 
joms praėjus mano dar tą 
skaitlinę padvigubinti ir nerei
kia abejoti, kad jos ką nors 
užsibrėžusios neatsiektų.

Finansiniai jos niekad nede
juoja, nes jų parengimai vi
suomet duoda joms gražaus 
pelno. Jos, kaip tos bitės, į 
savo parengimus visos po šį tą 
susineša ir tuomi jos sukaupia 
geras pasekmes. Bet jos, uždir
busios ir nesiskūpi paaukoti 
svarbiems mūsų reikalams, šia
me susirinkime jos paaukavo 
$35 lietuviams raudonarmie
čiams. Jų manymu, juo dau
giau mes teiksime pagelbos 
raudonarmiečiams, tuo grei
čiau jie apvalys Vilniaus ir 
Kauno gatves nuo fašistinio 
brudo.

Be to, jos paaukavo iš iždo 
$10 dėlei naujai pastatytos 
Crile ligoninės, į kurią patalpi
no visus parvežtus sužeistus 
kareivius. Tam tikslui dar nuo 
savęs paaukavo po $5: M. Ma
son (choro mokytoja) ir M. 
Vensloviene. Viso $20 perduo
ta ligoninei.

Taipgi nutarė netrukus su
rengti nors ir mažesnį paren
gimą Lietuvos žmonių naudai. 
Nuo savęs linkiu kuo geriausių 
pasekmių.

Liepos 2-rą d. įvyko Lietu
vai Pagelbos Teikimo Komite
to piknikas, kuriame turėjome 
svečių gana gražų skaičių iš 
Akrono ir iš Detroito. Pilnų 
pasekmių dar neturime, bet 
teko nugirsti nuo pikniko gas- 
padoriaus, jog liksią apie tre
jetas šimtų dol. pelno. Tai bus 
graži parama Lietuvos žmo
nėms.

Aukavo mūsų piknike dėlei 
pundelių:

J. Jenukaitis $5.
Po $2: J. V. Daraškai ir K. 

Kapiton.
Po $1: J. Andrijauskas, P. 

Boika, N. Milner, J. Bagužis, 
J. Valavičius (iš Detroit), V.

Baranauskas, V. Komandas, F. 
Mineika, S. Stripeikienė, G. 
Gendrėnas, M. Yurk, M. Že
brauskienė, M. Lukošius, J. 
Vaira, K. Skupas ir P. Nemu
ra.

Po 50c: J. Dilius, B. Kul- 
vinskas, M. Bazan, N. Boty- 
rienė, J. Valentinas, F. Skle- 
ris, M. Alvinienė (iš Detroi
to). Smulkių aukų $2.50. Viso 
suaukota $31.

Sudėjus visų trijų sueigų au
kas, susidaro suma $196.41.

LPT Kom. Pirm.,
J. Žebrys.

New Haven, Conn.
Iš LDS 16 Kuopos Susirinkimo

Susirinkimas įvyko liepos 4 
d. ir buvo gana svarbus ir 
reikšmingas. Reikšmingas bu
vo todėl, kad atsilankė į susi
rinkimą gana daug narių ir 
buvo padaryta svarbių tarimų.

Buvo nutarta surengti ban- 
kietas labai greitoj ateityj, 
apie rugpjūtį. Nutarta kviest 
ir LLD 32 kuopą, kad prisidė
tų prie bankieto surengimo.

Gal kaip kam kils klausi
mas, kodėl dabartiniu laiku, 
vasarą, yra rengiamas bankie- 
tas Atsakymas bus toks mū
sų kolonijoj negalima surengti 
pikniko-išvažiavimo dabartinė
se karo sąlygose, o mums, 
progresyviams lietuviams bū
tinai reikia surengti koks pa
rengimas, atžymėt išlaisvinimą

Lietuvos iš nacių okupacijos ir 
sukelt finansinės paramos dėl 
Lietuvoj nuo nacių nukentėju
sių ir nualintų žmonių. Tokiu 
būdu, rengsime bankietą su 
prakalbomis, kad kalbėtojai 
nušviestų Lietuvos žmonių ko
vas ir jųjų visus vargus, ko
kius panešė per su virš 3-jų 
metų žiaurios okupacijos.

Jau greitu laiku bus išsiųsta 
iš New Haveno 3-čias siunti
nys naudotų drabužių į Brook- 
lyną. Komisijos nariai raporta
vo, kad jau 2 pilnos didelės 
dėžės pripakuotos pilnai, o dėl 
trečios jau mažai trūksta dra
bužių, kad ir pastaroji būtų 
pilna. Daug draugų, o ypač 
iš moterų, sakė komisijos na
riams: neateikite pėsti pasiimt 
drabužių, bet atvažiuokit, nes 
turime tiek, kad nepanešit. 
Turime atminti, kad jau šie 
trečio iš mūsų siuntinio drabu
žiai bus siunčiami iš Centro su 
šeštu iš leiės siuntiniu, kurie 
jau pasieks tiesiai Lietuvą. 
Patarimas Centro viršininkams 
ir veikėjams: negirkit vienos 
bei antros kolonijos, kad tiek 
ir tiek prisiuntė. Tas Centro 
veikėjų pagyrimas daro tik ža
los tarpe kolonijų darbuotojų.

Buvau jau rašęs tūlas lai
kas atgal, kad buvo padaryta 
operacija ant tulžies drugei 
B. Vikšrienei. Dabar jau drg. 
Vikšrienė sveika, nors ir ne
pilnai, bet jau atsisakė nuo 
pašalpos.

Kuopos Korespondentas, 
A. M.
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CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos Mėšlažamės Ligos, Inkstų ir Pūsles 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.

galėjo turėti liaudies masėse reales pa
ramos ir sudaryti kiek įspūdingesnių ka
rinių pajėgų. Voldemaro vyriausybė iki 
sausio 1919 m. tepajėgė suverbuoti ir 
Vilniuj sutelkti tiktai 133 kareivius. Ul- 
manio vyriausybė Rygoj turėjo tik 3 
kuopas, bet ir kii viena iš jų sukilo. Tos 
vyriausybės laiKėsi tik vokiškais durtu
vais. Su tų vokiškųjų durtuvų pagelba ir 
buvo paskandinta kraujuje tarybinė san
tvarka Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Vokiškiesiems samdiniams Pabaltijy 
.vadovavo generolas fon der Holcas, kurs

kurs 1940 m. pabėgo į Vokietiją, dabar 
yra hitlerinių okupantų svarbiausiuoju 
pagelbininku.

(Bus daugiau)

(Isist. 28 m.)

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIŽJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

h '■■■ ................—,.......-j

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508
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Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661i GREEN STAR BAR & GRILL i
ž Lietuviškas Kabaretas ±

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Telefonas EV. 4-8698 9459
(Skersai nuo Republic Teatro)

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimai 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
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MIRE GENEROLAS THEO
DORAS ROOSEVELTAS, 

PASIŠVENTĘS KOVCNAS
Francija.— Brigados ge

nerolas Theodoras Roosevel
tas, sūnus buvusiojo prezi
dento Theodoro Roosevelto, 
mirė nuo širdies ligos. Jis 
buvo 56 metu amžiaus, c

Gen. Rooseveltas asmeniš
kai vadovavo savo kariams, 
kada jie iš laivų veržėsi į 
šiaurinę Franciją. Pirmiau 
jis veikliai dalyvavo mū
šiuose prieš vokiečius Šiau
rinėje Afrikoje, Scilijoje ir 
Italijoj. Gen. Rooseveltas ir 
praeitame pasauliniame ka
re kovojo Franci jos fronte 
kaipo leitenantas, o toliau 
kaipo majoras. Aname kare 
žuvo jo brolis Quentin.

Velionio gen. Roosevelto

sūnus Quentin dabar veikia 
kaip kapitonas Francijos 
fronte. Jis buvo žiauriai su
žeistas Tunisijos kare, bet 
gana pagijo, kad gali daly
vauti naujojoj karo srityj.

Gen. Roosevelto kūnas 
bus palaidotas Francijos 
žemėje, kur ilsisi ir jo bro
lio palaikai. Gen. Roosevel
tas mėgo paprastų kareivių 
draugiją.

Jis taip uoliai ėjo savo 
pareigas, kad persidirbdavo 
ir perdaug nuvargdavo, o 
tai buvo pavojinga turin
čiam širdies ligą. Kiti ko- 
manduotojai todėl sako, kad 
gen. Roosevelto mirtis tokia 
garbinga, kaip nuo priešų 
kulkos.

vai susikoncentruoja išsigel
bėjimui ir todėl jis negali 
klausytis, uostyti ir mąstyti. 
Atrodo, kad melų autorių Lie
tuvos patrijotai bus nugalabi
nę, nes Dirva jau gerokai įtal
pinusi tos melų tirados, pra
nešė, kad: “Pulk. Jonas Pe
traitis, kurio parašytos knygos 
ištraukas čia talpiname. . . at
siskyrė iš šio pasaulio.”

Bet, kaip nebūtų, ta hitleri
nė melų tirada, kuri yra tai
koma mažiausiai protaujan
tiems žmonėms, smetonininkų 
jau talpinama Dirvoj nuo šių 
metų kovo 24 d. Dalis Lietu
vos jau išvaduota ir neužilgo 
smetoniniai, fašistai, Kubiliū
nas, Plechavičius ir kiti, atsi
durs Lietuvos žmonių teisme, 
kartu su nacių barbarais už 
kankinimą, apiplėšimą ir žu- 
dmą Lietuvos žmonių.

J. N. S.

Pas Smetoiiininkus Nėra nei 
x Padorumo, nei Gedos

Raudon. Armija Išlais
vino Kruoni, Darsūniš

kį, Jezną, Birštoną

Smetoninių fašistų nuolati
nis organas Dirva, nuo to lai
ko, kada fašistas Smetona iš
nešė savo krtiviną kailį nuo 
Lietuvos žmonių keršto į Ber
lyną, tuoj aus pradėjo prireng
ti dirvą Hitlerio Lietuvos oku
pavimui. O birželio 22 d., 
1941 m., kada Hitlerio gau
jos užpuolė Lietuvą iš pasalų 
ir anksti ryte, dar tebemie- 
gančius, pradėjo skersti civi
lius žmones tūkstančiais, ne
skiriant moterų, kūdikių ir se
nelių, tuomet Dirva rašė, kad 
tą dieną “rimtesni lietuviai pa
sidarę linksmesni.” žinoma, 
tais “rimtesniais lietuviais” bu
vo fašistas Smetona ir jo akli 
pasekėjai, nes nuo pirmų die
nų Smetonos įkurto fašistinio 
režimo Lietuvoj pradėjo lietis 
Lietuvos žmonių nekaltas 
kraujas, o Smetona su savo 
fašistiniais razbaininkais ir 
plėšikais iš to krovė lobį ir 
džiaugėsi. Naciams okupavus 
Lietuvą jie džiaugėsi manyda
mi, kad Hitleris juos ten pasi
kvies.

Dabar, kada Raudonoji Ar
mija jau artina galą Hitleriui 
ir, kartu Lietuvoj esantiems 
smetoniniams fašistams su Ku
biliūnu, Plechavičium ir kitais 
priešakyje, kurie gelbsti na
ciams terorizuoti lietuvius, tai 
Amerikoj esanti smetonininkai 
gelbsti aniems, demoralizuoda
mi karo pastangas ir trukdy
dami pašalpos teikimą Lietu
vos žmonėms ir Lietuvos rau
donarmiečiams, kurie kariauja 
už Lietuvos išlaisvinimą.

Dirvoj jau 3-čias mėnuo 
talpinama atvira hitlerinė pro
paganda, pagaminta Kaune ir 
atgabenta per Pietinę Ameri
ką. Matomai, ta hitlerinė pro
paganda yra ant tiek atvira, 
kad į Jungtines Valstijas tie
siog negalėjo įgabenti.

Dirva pradeda sekamai: 
“Kaune, 1941 metais, ‘žaibo’ 
spaustuvėj išspausdino pulk. 
J. Petruičio knygą: ‘Kaip Jie 
Mus Sušaudė.’ ” Ir toliau sa
ko: “šis rašinys Dirvai pateko 
per Pietų Ameriką, kur pa
staru laiku vienas-kitas iš Eu
ropos išvykęs lietuvis ir tą 
knygą su savim turėjęs.” Čia 
iš Dirvos pacituoti faktai ro
do, kad jeigu pas smetoninin- 
kus būtų padorumo ir gėdos, 
tai jie tą knygą būtų patalpi
nę ten, kur ji priklauso. Juk 
yra faktas, kad 1942 metais 
Kaliną ir visą Lietuvą valdė 
Vokietijos naciai, su pagelba 
smėtoninių fašistą: Kubiliūno, 
Plecfiavičidtis ir kitų. Hitleris 
net Lietuvos vardą jau buvo 
nėmęs nuo savo žeirilapio ir 
ją jkorporavo j Ostlandą. Tuo 
patim kartu naciai stengėsi pa
naikinti ir lietuvybę, varu iš- 
veždami lietuvius į Vokietiją 
ir atgabendami j Lietuvą vo
kiečius. Todėl lietuviai negali 
tikėti, kad naciai dėl ją ką 
gero būtą atspausdinę. Tą ži
no ir Amerikoje esanti sme-

tonininkai.
Sovietinės Lietuvos žmonių 

troškimas yra didžiausias pa
vojus naciškiems okupantams. 
Todėl ir “Žaibo” spaustuvėj, 
Kaune, yra spausdinami šlykš
čiausi melai prieš Sovietą Są
jungą ir tarybinę Lietuvos val
džią. Tuos melus smetoninin
kai dar “papuošė” savo ilgais 
prierašais ir skleidžia tarpe 
lietuvių Amerikoje.

Dirva savo ilgu prierašu mė
gina sugraudinti nelaimingus 
skaitytojus sakydama: “ši 
knyga susideda iš 261 pusla
pio, kuriuose aiškiai atspindi 
mūsų tautos garbingiausių 
žmonių . . . baisios kančios, ku
rias jie turėjo pakęsti bolše
vikų viešpatavimo metu Lietu
voje.” Tai bjaurus fašistinis 
melas! Niekas pasaulyje nėra 
užregistravęs, kad tarybinė 
Lietuvos valdžia būtų nužu
džius ar kankinusi nors vieną 
žmogų!

Dar toliau Dirva savo skai
tytojams patarė: “...rimtai 
pagalvoti ir savęs paklausti, 
kokią sąžinę turi tas lietuvis, 
kuris šiandien džiaugiasi, kad 
Sovietai vėl gali būti Lietuvos 
valdovais.” O kodėl gi lietu
viai negalėtų džiaugtis? So
vietai išgelbėjo Lietuvą nuo 
smetoninio teroro ir Lietuvos 
žmonėms sukūrė laimingą gy
venimą, dabar išgelbės nuo 
hitlerinio teroro ir Lietuvos 
žmonės tai nepamirš, iki jie 
jie bus gyvi.

Dabar paimsime keletą iš
traukų apie tos neva knygos 
autoriaus Petruičio “kančias,” 
kurias, jis sakosi, perkentęs 
laike tardymo, kur sako: “f 
kambarį įėjo civilis, gerai ap
sirengęs, vidutinio ūgio, niū
rios išvaizdos tipas: plaukai 
juodi, kaip smala, labai tam
sus pailgas veidas, kumpa no
sis — nepanašus nei į žydą, 
nei į kaukazietį, gal daugiau 
buvo panašus į graiką. Pasta
rasis išėjo į koridorių ir atsi
nešė naują funkę ir šveitė man 
per pečius.”

Toliau dar blogiau “sekasi” 
meluoti, kur sako: “Bet kaip 
pakėlė mano švarką ir ištrau
kė marškinius iš kelnių, nuga
roj pajutau kažin ką karštą, 
paskiau labai skaudžiai degi
nantį čirškėjimą. Tuoj aus pa
plito svilinamos odos kvapaš. 
Dabar supratau, kad jie kažin 
kokiu metaliniu daiktu mane 
degino.” Matote, kokie stebuk
lai! Jis klausėsi, kaip jo degi
namas kūnas čirškėjo, uostė 
degančios odos kvapą ir gal
vojo, su ■ kuom čia jį degina, 
čia tas melų autorius behe iš
siduoda, kaip jis pats degino 
Lietuvos patrijotų nugaras. 
Klausėsi deginamo kūno čirš
kėjimo ir uostė deginambš 
odos kvapą ir už tai bene bus 
gavęs pulkininko laipsnį nuo 
nacių. Bet taip baisiai degina
mas žmogui tuojau įpuola 
kančių agonijon, jo visi ner-

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
na šonan vokiečiam Kaune 
ir gręs naciam apsupimu iš 
tos pusės, po persigrūmimo 
per Nemuną. Raudonarmie
čiai, užėmę Pamierį, grū
moja iš rytų šiaurių pusės 
priešams Kaune.

(Šiuos žodžius berašant, 
eina mūšiai jau dėl paties 
Kauno.)

Linkui Karaliaučiaus
Kariniai stebėtojai Lon

done įžiūri, jog svarbiau
sias Sovietų tikslas po Kau
no bus Insterburgas ir Ka
raliaučius, Rytinėje Prūsi
joje.

Berlyno radijas sakė, kad 
Raudonoji Armija, prasi
veržus per Nemuną į šiau
rius ir pietus nuo išlaisvin-

to Gardino, atkakliai puola 
nacius linkui Rytų Prūsi
jos.

Karaliaučius stovi už 90 
mylių į vakarus nuo Birš
tono. O nuo Gardino iki In- 
sterburgo yra 10i9 mylios. 
Laimėjimai Alytaus Srityj

Į vakarus ir pietų vaka
rus nuo savo išlaisvinto A- 
lytaus Sovietai paplatino 
prasiveržimo ruožą į vaka
rinius Nemuno krantus ir 
atėmė iš priešų daugiau 
kaip 40 apgyventų vietų.

KITOS PERGALĖS
Į vakarus ir šiaurvaka

rius nuo Slonimo Raudonoji 
Armija atvadavo Brest-Li- 
tovsko gubernijos apskričio 
miestą ir geležinkelio stotį 
Berioza - Kartuzskaja ir 
dar virš 80 gyvenamųjų 
vietų.

Į vakarus ir šiaurvaka
rius nuo Volkovysko, gele
žinkelių mazgo, Sovietai iš
laisvino daugiau kaip 30 gy
venamųjų vietų.

Į šiaurvakarius nuo Pin
sko Raudonoji Armija paė
mė apskričių miestus Jano- 
vą ir Teleqkny ir geležinke
lio stotis Juchnoviči ir Ja- 
nov.

Pavojus Nacių Divizijoms 
Baltijos Kraštuose

London. — Teigiama, kad 
Sovietai savo žygiais per 
Lietuvą linkui Rytų Prūsi
jos gręsia atkirst apie 30 di
vizijų nacių kariuomenės, 
esamos šiaurinėje Lietuvo
je ir visoj Latvijoj ir Es
tijoj.

Anglų lakūnai bombarda
vo Hombergą, dirbtinio ži
balo fabrikų miestą, vaka
rinėje Vokietijoje.

REMKITE DIENRAŠTĮ
LAISVĘ

Skaitlingai dalyvaukite Laisvės naudai 
įvykstančiuose piknikuose

LAISVES NAUDAI PIKNIKAI
Įvyks Sekančiose Vietose:

LAWRENCE-HAVERHILL-NASHUA
Liepos - July 23

MAPLE PARK, METHUEN, MASS.

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 J vyks Prieš Labor Day

Rugsejo-September 3

WORCESTER, MASS.
Piknikas su Dovanomis Jvyks

Rugsejo-September 10 dieną
OLYMPIA PARKE SHREWSBURY, MASS.

Lewiston-Auburn, 
Maine

Aleksas Krapavickas, kuris 
buvo užnugaryje.

—Bet jie sukapos mus kul
komis, jeigu tik sujudėsyne, — 
tarė korespondentas.

—Todėl, kad gyvas ištik
tum, tai ir eik pirmyn, — pa
kartojo Aleksas.

Ir mes ropojome pro suar
dytas tvoras, vielos draskė 
drabužius ir rankas. Prišliau
žėme prie galo griovio, reikia 
persikelti per 15-kos pėdų 
aukštį. Galvojome, kad priešai 
mus užmuš, kada tą bandysi
me daryti.

—Sekite paskui mane, — 
tarė Aleksas,—vokiečiai pras
tai šaudo, jie nesuspės mums 
pataikyti.

—Ir aš sekiau paskui jį,— 
sako korespondentas. — Ir tie
sa buvo Alekso, kulkos ūžė 
visomis pusėmis, bet mes svei
ki pasiekėme miestą ir priešą 
nugalėjome. Išlaisvinti gyven
tojai apdovanojo mus gėlėmis.

Tai taip aprašė korespon
dentas kovos žygį kartu su 
Aleksu Krapavicku.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

AUTO SPECIALISTAI
MECHANIKAI

Pas Savininką Populiarių Karų Įstaigoje 
APMOKAMA VAKACIJOS

LIGOJE PAŠALPA 
PUIKIAUSIA ALGA 

POKARINIS UŽTIKRINIMAS
NORMAN MOTORS
1872 East Tremont Ave.

TAlmadgc 9-4844 (173)

MERGINOS
$26 PRADŽIAI
48 VALANDOS

75c Į VALANDĄ VIRŠLAIKIAIS 
Daliai laiko 9 A.M. iki 1 P.M., ar

1 T.M. iki G P.M.
MRS. EGGERS BAKING CO.,

21-36 44TII ROAD.
Iz>ng Island City.

STILLWELL 4-8229.
_______________________________________ (168)

MOTERYS AR MERGINOS 
Pilnam ar daliai laiko. 

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

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

205 LIBERTY AVE., JERSEY CITY, 
tarpe 8 A.M. ir 12 Noon.

(168)

LIGONINES 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)

ko-
na-

at-

Dažnai tenka skaityti iš ki
tų miestų aprašymai apie lie
tuvius jaunuolius, kurie tar
nauja mūsų šalies armijoje, 
kovoja už visos žmonijos lais
vę prieš brutališkus ir nuož
mius nacius ir jų pakalikus.

Bet iš mūsų miesto nei kar
tą nebuvo rašyta Laisvėje apie 
mūsų lietuvius kovotojus, nors 
iš mūsų abiejų miestų tarnau
ja Dėdės.Šamo jėgose 73 jau
nuoliai. Todėl, aš čia ir noriu 
parašyti apie vieną iš mūsų 
jaunuolių, kuris yra pasižymė
jęs nepaprasta drąsa, gabu
mais ir supratimu kariškos 
taktikos. Gal būt yra ir dau
giau mūsų jaunuolių pasižymė
jusių, bet apie kitus neturiu 
informacijų,, o tas jaunuolis 
yra Aleksa Krapavickas.

Aleksa Krapavickas yra sū
nus Amijos ir Jono Krapa
vicku, susipratusių ir sąmonin
gų lietuvių šeimos. Jis su mū
sų pirmomis jėgomis buvo nu
vežtas į Afriką ir per visą ko
vą Afrikoje išbuvo pirmose 
kovos eilėse. O kada barbarai 
vokiečiai buvo išgrūsti iš Afri
kos, tai Aleksas buvo iškeltas 
ant Sicilijos salos ir ten 
vojo, kol toji sala buvo iš 
cių ir fašistų išlaisvinta.

Po to šis jaunuolis buvo
vežtas į Angliją ir kada Ame
rikos ir Anglijos jėgos, birže
lio 6 dieną, padarė įsiveržimą 
į Franciją, tai Aleksas vėl bu
vo pirmoj bangoj ir dalyvavo 
užkariavime prieplaukos Cher
bourg©.

Drg. Jonas Krapavickas, ko
votojo tėvas, man davė skai
tyti pagyrimo laišką iš Ameri
kos Karo Department©, kuria
me rašo, kad laike didelio mū
šio su naciais Afrikoje, kur 
kulkosvaidininkų kuopa, ku
rioje tarnauja Aleksas saržen- 
tu, buvo didelių priešo jėgų 
kelis kartus užpulta ir atakuo
ta, bet Aleksas taip gudriai ir 
gabiai sustatė savo kulkosvai
džius, kad vokiečiai visur bu
vo atmušti su dideliais nuosto
liais ir tas išgelbėjo daug Ame
rikos kareivių nuo mirties.

Vietiniame anglų laikrašty
je “Lewiston Evening Jour
nal,” Robert Reuben, Reuters 
korespondentas rašo, kaip jis 
su Amerikos kareiviais šliaužė 
ir ropojo tarpe krūmokšlių, 
kad suteikus pastiprinimą 
tiems Amerikos kareiviams, 
kurio jau buvo įsilaužę į Cher
bourg© priemiestį ir mušėsi 
gatvėse. Vokiečiai atidarė ug
nį iš šautuvų ir kulkosvaidžių 
į tą pusę, kur jis buvo, kulkos 
ūžė tik viena pėda aukščiau 
jo galvos, jis ir kiti kariai nėrė 
į pasitaikiusį ravą.

—Pradėk ropoti, bet ne
ši iaužk ant pilvo, — tarė

Stukai, J. A. 
V. čuzas, J. 
M. Paužai, J.
Bingelienė ir

Balandžio 15 dieną buvo su
rengta vakarienė per vietos 
Karo Rėmimo Komitetą. Pel
nas skiriamas Raudonajam 
Kryžiui. Pelno liko $106. Lai
ke vakarienės buvo renkamos 
ir aukos Raudonajam Kryžiui.

Aukavo sekamai:
D. M. Wildneriai $5.
Po $2: A. J. 

Jakavoniai, Ig. 
M. čereškai, J. 
Zarckienė, A. 
Mrs. L. Baniulis.

Po $1 aukavo: P. Navickas, 
R. Fortin, J. čereška, M. Mc- 
kelionis, Mrs. Poškienė, T. 
Kalvelienė, D. Vaitonis, M. 
Varaneckienė, E. Bartkienė, 
V. Stasiuiienė, S. Eišmontas, 
L. Zarkauskiene, H. Bučionie- 
nė, E. Krapavickienė, S. Pui
dokienė, J. Krapavickas, M. 
Bironas, J. Laučienė, E. Kaz
lauskienė, A. Rcidman, R. Si- 
laikienė, k

Po 50 centų: S. Norbutie- 
nė, P. Jurkštas ir A. Damkus.

Po 25c: A. Adams, Mrs. 
Bartašius, A. Dainis ir H. Ži
linskienė.

Viso aukų surinkta $44, pel
no nuo vakarienės1 $1.06, tai 
bendrai susidaro $150.

Aukas rinko A. Apšegienė, 
V. čuzienė, M. čeraškienė ir 
A. Bironienė. Pinigai perduoti 
Raudonajam Kryžiui. Visiems 
aukavusiems ačiū.

Gamtos Sūnus.

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervelus darbas; pa
kalbink savo pažįstamą, sa
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti 
Laisvę!

VIRĖJOS
MOTERYS. ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU 
GERA ALGA-GREITI PAKILIMAI

PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO 
TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 

RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

(X)

MOTERYS
DALIAI LAIKO 

PENTRĖS DARBININKĖS
VIRTUVĖS DARBININKĖS

NUO 11 A.M. IKI 8 P.M.
5 P.M. IKI 9 P.M.

5 DIENOS

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST.. N. Y. co

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)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

NEBŪKITE NERVUOTI

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.

KODĖL KENČIATE
Dėl Nevirškinimo Ir Gesq 

Po Kiekviena Valgiu?
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 sutvarkyt’ 
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-orderl pasiųsime pro
duktus.

THOMSON’S NATURAL FOOD CO.
15-42—41.t STREET LONG ISLAND CITY, N. Y.

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
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)

SUSTATYTOJAI
IR NELAVINTI DARBININKAI

TAIPGI APVALYTOJAI
DIENINIS DARBAS-VIRŠLAIKIAI

McGLYNN, HAYS & CO., 
328 Belleville Turnpike, 

Arlington, N. J.
(172)

STALIORIAl
Prie puikių namų rakandų. 

Nuolatinis darbas. Gera alga.
john McConville, 

801- 3RD AVE., N.Y.C.
(168)

BUY IMU 
WAR BONDS 
7ocfaif/
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NeivYorto^AfcrZlinios
Audra Išgązdino

Užėjusi ankstybu popiečiu 
audriukė pereitą sekmadienį 
iš pajūrio žmones kai su šluo
ta iššlavė. Mat, anksčiau poli
cija buvo perspėjus, jog nuo 
pietinių valstijų atslenka pa
vojinga audra, tad ir ši buvo 
daugelio 
jingąją.

Miestą 
buvo kilus
valstijoj. Ir nors debesys at
rodė tamsūs ir dideli, daug ko 
mieste nenuskriaudė. Vienam 
15 metų berniukui, Leo Lom- 
ner, žaibas atėmė gyvastį bū
nant Inwood Hill Parke.

palaikyta už pavo-

ištikusioji audrelė 
pačioje New Yorko

Svečiai iš Kariuomenės
Frank Yakštis, štabo sar- 

žentas, pereitą trečiadienį par
vyko porai savaičių atostogų. 
Svečiuojasi pas žmoną Anne, 
taipgi pas tėvus, Marcelę ir 
Motiejų Yakščius, Woodhave- 
ne.

Prano lankymosi proga An
ne irgi pasiėmė iš LDS Centro 
raštinės atostogų. Linkime 
smagiai atostogas praleisti ir 
pasilsėti!

Anne yra viena iš tų jaunų 
Amerikos lietuvaičių moterų, 
kurios po savo dienos darbo 
atbūna pasiskirtus vakarus 
Lietuvos žmonėms Drabužių 
Centre. Savo liuosnoriu darbu 
pagelbsti Lietuvos žmonėms. 
Ir vyro grįžimo vakarą Anne 
atidirbo 
išsiuntimo 
o paskui, 
siskubino 
vyrą.

Prano motina ir žmona, tai 
retai randamas uošvės ir mar
čios tymas. Marcelė Yakštienė, 
motina, yra čampionė siuvėja 
Lietuvos žmonėms. Anė, žmo
na, prisideda kitu darbu pa
gal geriausią išgalę. Motiejus 
Yakštis, tėvas, yra rėmėju tų 
darbų. Prano brolis Antanas 
randasi kur nors užjūryje, ka
ro zonoje. Taigi, pastangose 
sumušti hitlerizmą-fašizmą da
lyvauja visa šeima.

didžiojoj drabužių 
talkoj, New Yorke, 
tiesiai iš darbo, nu- 
pasitikti grįžtantį

Nikodemas Pakalniškis tar
nauja netolimoj kempėj. Gale 
pereitos savaitės jis vėl buvo 
parvykęs svečiuosna pas žmo
na Frances. Turėdami liuoslai- 
kio, jiedu nuvyko pajūriu žu
vauti. žuvininkystė buvus to
kia sėkminga, jog grįžo su vos 
pavežamu lobiu, 47 žuvelėm. 
Vietoj, atostogos, visą dieną 
sekmadienį jiedu praleido va
lydami žuvis. Priedams, Fran
ces, dar praleido pusvalandį 
kitą belsdama į arčiau gyve
nančių draugų duris, kad pa
mylėti šviežia žuviena.

Majoras Tikisi Gauti 
Miestui Darby

Mokina Merginas Karo 
Raštiniy Darbams

Viešėjo Scrantone

Masiniai Pasveikinsime Jau 
Išlaisvintus Lietuvos 
Miestus ir Kaimus

Visi, ką džiugina išlaisvini
mas Lietuvos miestų ir kaimų 
iš nacių vergijos, susieisim šį 
penktadienį Piliečių Kliubo sa- 
lėn bendrai pasidžiaugti tais 
laimėjimais. Sueisime visi, ku
riem tik sveikata ir darbo są
lygos leis.

Aišku, kad šis svarbiausio
mis Lietuvos laisvinimo dieno
mis įvykstąs mitingas pasvei
kins Vilnių ir per jį kitas jau 
išlaisvintas Lietuvos sritis. Kas 
žino, gal ir Kaunas jau bus iš
laisvintųjų skaičiuje mūsų su
sirinkimo metu. Kiekvienam

Lietuvos ir laisvės mylėtojui 
bus garbė ir smagu būti tame 
istoriškame išlaisvintos ir lais
vinamos Lietuvos pasveikinimo 
mitinge. Bus miela bile kada 
prisiminti, jog ir mūsų balsas 
pridėta prie to pasveikinimo.

Tas masinis Lietuvos pasvei
kinimo mitingas įvyks jau šio 
penktadienio vakarą, liepos 
21-mą, Piliečių Kliubo salėje, 
280 Union Avė., Brooklyne. 
Kalbės R. Mizara, J. Gasiūnas 
ir D. M. šolomskas. Kviečiame 
visus. Komisija.

Pirmieji Kariautojai Prieš 
Fašizmą Reikėtų Broliškai 

ir Masiniai Paremti
Sūkuryje didžiųjų mūšių stovaujančių 250,000 įvairių 

prieš hitlerizmą-fašizmą, k ar- tautų ir rasių darbininkų, 
tais mūsų domė nukrypsta nuo Konferencija, kaip aiškino 
liaudiškos Ispanijos. Tačiau j L vakaro pirmininkas Ambrogio 
n ni’O ta o m i včf o on 0*1 f oi him   . .nėra pamiršta, kadangi tai bu
vo Ispanijos liaudis, kuri per 
dvejus metus veik pati viena 
atlaikė pirmiausius fašizmo- 
hitlerizmo karo smūgius. At
laikė juos padedant tik būre
liams liuosnorių didvyrių iš

Donini, sušaukta atžymėti 
svarbiai sukakčiai, šiais me
tais, 18-tą liepos, sukanką ly
giai 8 metai, kai sužvėrėję fa
šistai, su pačios Ispanijos iš- 
daviku-kvislingu Franco prie- 

Į šakyje užpuolė ant demokrati- 
desėtkų pasaulio tautų, be Pa-j ngs Ispanijos respublikos, 
ramos, be talkininkystės iš tų i 
tautų vyriausybių.

New Yorko darbo žmonės 
ir abelnai demokratiška visuo
menė Ispanijos liaudies žygius 
ir šiandien įvertina ne mažiau, 
kaip tuomet, kada toji liaudis 
kovėsi barikadose. Birželio 
21-mą, viešbutyje Commodo
re, New Yorko mieste, įvyku
sioj draugiškoj Ispanijos pa
bėgėlių pašalpos konferenci
joj dalyvavo 110 delegatų nuo 
daugelio draugijų ir unijų, at-

Tai buvo ir pradžia šio an
trojo pasaulinio karo.

Tai aštuonių metų sukak
čiai atžymėti yra rengiamas 
didžiulis piknikas liepos 23 d., 
Harmony Parke, Staten Island. 
Delegatai buvo prašomi apie 
tai pranešti savo organizaci
joms. Kaipo lietuvių organiza
cijų atstovas, prašau lietuvius 
dalyvauti tame masiniame pa
rengime.

Delegatas A. M.

Lietuvių Tarpe
Ona Gribienė, nuo 103-22 

Flatland Ave., Canarsie, ser
ga. Buvo kiek laiko ligoninėj, 
dabar randasi namie. Norėtų, 
kad draugai bei pažįstami ją 
atlankytų.

Jonas Adomėnas, 69 Irving 
Ave., serga, randasi namie.

Kostantas Masionis, 788 Ma
con St., serga. Buvo ilgą laiką 
ligoninėj, dabar randasi na
mie. ,

★

Char-Liepos 15 d. apsivedė 
les šukevičius, nuo 178 
Ave., su Irene Folkin. šliūbas 
buvo Apreiškimo bažnyčioj, j 
Vestuvių pokilis įvyko Grand ■ 
Paradise svetainėje. Svečių bu
vo daug ir šukevičiai labai ge
rai vaišino.

šukevičiai ir beveik visi sve-

Mergina Vyriškį Surai
žė Peiliu

K. Viltrakis Džiaugiasi 
Lietuvos Išlaisvinimu

Majoras LaGuardia savaiti
nėj radijo kalboj pereitą sek
madienį raportavo, jog Kari
nės Produkcijos Taryba leido 
vartoti kai kurias medžiagas 
gamybai reikmenų civiliniams. 
Tas patvarkymas, sakė majo
ras, pagelbsti miestui. New 
Yorko miestas nori pradėti ga
mybą civiliniams reikmenų ar
timiausioje ateityje.

PASILINKSMINKITE 
Central Brooklyne 

pas

ANDRIŲ A. PURICKJ

GERAS ALUS 
IK

VALGIAI

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

Barney Brown, 20 metų, ta
po pavojingai suraižytas peiliu 
susikirtime su jauna moteriš
ke prie Broadway ir Varet St., 
Brooklyne. Barnis - pjovynės 
įvyko sekmadienio vakarą, 
apie 9 vai. Sužeistasis nuvež
tas St. Catherine ligoninėn. Jo 
padėtis, sakoma, kritiška. O 
kaltininkė pabėgus.

Brown gyveno 28 Floyd St.

išlaisvino Vilnių ir

Windsorai Atvyko į 
New Yorką

Aną dieną susitikau gerą 
laisvietį K. Viltrakį. Pasidžiau
gęs tuo faktu, kad Raudonoji 
Armija
sparčiai vaduoja visą Lietuvą, 
K. Viltrakis įteikė man $6.05 
ir prašė, kad iš tų pinigų būtų 
užmokėta už jo prenumeratą, 
(1/2 metų), už tikietą į Laisvės 
buvusįjį pikniką Brooklyne ir 
$2 per Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komitetą nuo karo nu- 
kentė j tįsiems Lietuvos žmo
nėms šelpti.

Tai gražus, patrijotiškas K. 
Viltrakio darbas.

Laisvietis.
Pereitą sekmadienį iš Miami 

Beach, Fla., į New Yorką pri
buvo Windsor© kunigaikštis ir 
kunigaikštienė. Juos pasitiko 
Pennsylvania stotyje Britani
jos generalis konsulas Frank 
Evans ir kiti jo štabo viršinin
kai. Windsorai apsistojo vieš
butyje Waldorf-Astoria.

Windsorai Jungtinėse Vals
tijose ketiną praleisti ketver
tą savaičių ir gal atlankysią 
Kanadą.

Arti pustrečio tūkstančio 
Long Island gvardiečių išvyko 
metiniams pratimams į kem
pę Smith, Peekskill, N. Y.

Joseph Kusten, 51 m., nu
krito mirtin per 4-to aukšto 
langą savo apartmente, 945 E. 
180th St., Bronx.

Pakelia Atliekamos 
Popieros Kainas

Kainų Administracija leido 
pakelti kainas už surinktą at
liekamą popierą iki $2 per to
ną daugiau abelnai publikai ir 
iki $5 daugiau perkupčiams.

Pakėlimas kainų esąs pir
mas nuo 1941 metų, spalių, mė
nesio, kada buvo uždėtos 
mosios lubos atliekamos 
pieros kainoms.

Leidimas pakelti kainas 
rodo, kad popieros labai 
kia.

pir-
po-

pa- 
rei-

Atostogų proga, Uršulė Sin
kevičienė ir Marytė Sinkevi
čiūtė, laisvietė, buvo nuvyku- 
sios kelioms dienoms į Scran
ton, Pa., atlankyti marčią-bro- 
lienę Aldoną Sincus. Aldona, 
brooklyniečio kariškio Antano 
Sincus žmona, su dukryte 
Charlene gyvena pas savo tė
vus Janušauskus, Scrantone. 
Ten ji persikėlė po Antano 
išėjimo kariškon tarnybon. Sin
kevičienė su Maryte arti me
tai nebuvo jų mačiusios, išsi
ilgusios abiejų. Džiaugiasi ra
dusios abi sveikomis ir stiprio
mis.

Antanas Sincus jau randasi 
užjūryje.

Brownsvillej Rado
Nušautą Vyrą

Valstybinė darbų davimo 
agentūra atsišaukė merginų 
svarbiems karo įstaigos rašti
nių darbams. New Yorko ir 
apylinkės merginos-moterys ra
ginamos tuojau užsirašyti 12- 
kos savaičių kursui. Jame mo
kins greitraštystės, mašinėle 
rašyti ir pamatinių raštinės 
darbo dalykėlių. Už kursą nie
ko nereikės mokėti. Jį užbai
gus, siųs į Washingtona prak
tiškai darbui.

Kandidatės turi būti ne jau
nesnės 17 metu ir ne senesnes 
50. Turėti vidurinės (high 
school) mokyklos baigimo di
plomą 
sus ir 

lioncs'icš^ke’ j Važinėjimas Mašinomis
Aplikantėms užsiregistruoti 

paskutinė diena liepos 18-ta, 
10 E.

Paul Abernovich, 20 pietų 
amžiaus, rastas negyvas, su 
dviem kulkom . galvoje ir su 
skustuvėliu sugniaužtu mirusio 
rankoje. Menama, kad tuo 
skustuvėliu jis mėginęs ginti 
savo gyvastį.

Lavoną rado prie Junius St. 
ir Sutter Ave., Brook lyne, sek
cijoj vadinamoj Brownsville. 
Toj sekcijoj žmogžudžių gau
ja seniau buvo nudėjus ąrba 
kitur nudėtus čia 
kelis asmenis.

Ai* tas jaunas 
jiems prasikaltęs 
m u į vadovybę, o
ręs pavojingu dėl nekooperavi- 
mo, kol kas dar neišaiškinta, 
žinia tiek, kad jis sausio •mė
nesį, 1942 metų, buvo pasiųs
tas Į Elmira pataisų kalėjimą 
už vagystę ir prieš metus lai
ko iš ten paleistas.

išmetus jau

vyras buvo 
lenktyniavi
mai pasida-

Gerai išlaikiusios kur- 
priimtos darban gaus

40th St., New Yorke.

MIRĖ
Margaret Raulinaitis, 68 me-i 

! tu amžiaus, mirė Centerport, j 
čiai tai Alytaus-Miroslavo ‘I™-1 Long Island, liepos 14-tą. Bus' 

palaidota liepos 18-tą, šv. Jo-' 
no kapinėse, 
grab orių J. Garšvą, 
ford Ave., Brooklyn.

Paliko nuliūdime 
Antoniną Yankus, 
Walter Yankus.

kai; smagiai linksminosi, nesi 
tą dieną buvo pranešta, kad | 
Alytus atimtas iš nacių.

Rep.

Buvęs broklynietis, dabar 
gyvenąs Bridgeport©, laisvietis 
P. Baranauskas, rašo savo 
prieteliui laisviečiui Brooklyne 
ir per jį sveikiną visus draugus 
su linksmomis žiniomis iš rytų 
karo fronto:

July 16, 1944 
Sveikas Prieteliau I

Jau vasara persviro į antrą 
puse. Ir, atrodo, jūs nematy
site Bridgeport© pajūrio. Va
kar prasidėjo mano vakacijos
— nežinau, nei kaip jomis nau
dotis. Veikiausiai, pabandysiu 
kiek padirbėti prie vietinio 
laikraščio — “Bridgeport Te
legram.” Kitą dalį laiko leisiu
— parke ir pajūryj.

Seku linksmas naujienas iš 
laikraščių, kad Dzūkijos sosti
nė Alytus jau paimta Sovietų ! 
Tai tuom kart viso gero jums 
visiems!

Baranauskų familija.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame.

Rei- 
ir

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planas.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

Rep.

Pašarvota pas
231 Bed-

Triboro Tilto viršenybė skel
bia, jog per jos kontroliuoja- 

‘ mus penkis tiltus automobi
liais važinėjimas žymiai pa
daugėjęs. Per pirmą pusme
tį šių metų Triboro Tiltais per
važiavę 9,218,216 fėrą mokan
čių motorinių vežimų. Pernai 
tuo pat laiku pervažiavo til
tus tik 6,195,839 vežimai.

Viešbutyje Lexington palik
ta 4 metų gražuolė mergytė. 
Jos motinos dingimo priežastis 
neišaiškinta. Moteriškė buvus 
užsiregistravus po vardu Do
rothy Turn ini.

Mrs. Rose Ecker, 66 m., už
simušė nukritus iš 5-to aukšto 
apartmento į kiemą.

du kterį
ir žentą

metų am- 
19th St., 

Brooklyne, mirė liepos 16-tą, 
Highlands, New York. Bus pa
laidota liepos 19-tą, Šv. Jono 
kapinėse.

Anna Babicke, 68 
žiaus, gyvenusi 403

J. Garšva.

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St.

Akis Ištiria
GYDYTOJAI 

100 nuoK. unija šapoj
Tclcf.: GR. 7-7553

nr. rnniTP. > 2539 AVoodwald Avenue BMKUllh. j 602 Hofmann Bldg.
N. SHAFFER, WM. VOG.EL, Direktoriai

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

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

VALANDOS:

F. W. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4490

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

L=A RESTAURANT
STANLEY RUTKūNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE 
Kiekvieną dieną yra didelis pasilenkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE 

p LIETUVIŠKAS KABARETAS 
*7 O STANLEY MISIŪNAS

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti j mūsų

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

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

PRESIDE*'

14950

oOtti

14950

PUIKUS PASIRINKIMAS DOVANŲ: 
Dirmavonėm ★ Motinos Dienai Mokyklos Baigimo ★ 

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanot

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

Telephone BTa« 2-2171 ATDARA VAKARAIS.




