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KRISLAI
Ketveri Metai.
Kitos Sriovės ir Mes.
Juozas Tysliava Už 

Roosevelta. *•
Nuo Žodžių—Prie Darbų.

Rašo R. MIZARA

Š. m. liepos 21 dieną su
kanka ketveri metai, kai Lie
tuvos Liaudies Seimas paskel
bė Lietuvą Tarybų Socijalisti- 
r»e Respublika.

Praėjo ketveri metai. Daug 
vandens per tą laiką nubėgo 
Nemunu į Baltijos Jūrą. Daug 
kraujo ilgaamžiai lietuvių tau
tos priešai, vokiečiai, praliejo 
mūsų brolių. Daug tūkstančių 
Lietuvos žmonių piliečių gy
vybių jie pasiėmė.

Lietuva, kaip ir visa Europa, 
perėjo per karo ugnį, tik Lie
tuva, šiandien atrodo, tuo lai-' 
mingesnė, kad ji jau laisvina-' 
ma ir yra vilties, jog neužilgo j 
jos teritorijoje neliks nei vie
no vokiškojo okupanto, ir mū-Į 
sų tėvų kraštas pradės atsta-1 
tyti sugriautus miestus, mies-! 
tebus ir kaimus ir visą savo 
ūkį.

Kaip ten bebūtų, per pasta-i 
ruosius ketverius metus Lietu
va buvo ir tebėra tarybinė res
publika !

Tik giliai įsisąmoninęs tuo 
faktu, amerikietis lietuvis ga
lės geriau orijentuotis, galėsi 
išvengti klaidų.

Yra amerikiečių lietuvių, ku
riems “iš principo” nepatinka 
Lietuvos paskelbimas tarybine 
respublika.

Yra amerikiečių lietuvių, 
kurie mano, kad Lietuva gali 
būti tarybinė respublika, tik 
lai ji nebus federacijoje su ki
tomis Tarybų Sąjungos respu
blikomis.

Yra amerikiečių lietuvių, ku
rie nori, kad Lietuvoje būtų 
grąžintas smetonizmas — jie 
nori istorijos ratą atgal atsuk
ti! <

Tie žmonės pamiršta vieną 
“mažmožį”: Lietuvos liaudis 
padarė, daro ir padarys ne 
taip, kaip kuriai amerikiečių 
lietuvių sriovei patinka, bet 
daro taip, kaip jai pačiai pa
tinka!

Tik tą turėdami galvoje, 
amerikiečiai lietuviai galės 
Lietuvos reikalus blaiviau su
prasti.

Kiek tai liečia mūsų sriovę, 
mes niekad nediktavome Lie
tuvos žmonėms, kokią viduji
nę santvarką jie privalo įsi
kurti.

Bet mes Lietuvos liaudį vi
suomet rėmėme. Net ir žiau
riojo smetoniško režimo lai
kais, kai tik Lietuvai grasin
davo koks nors pavojus, mes 
stodavome jai talkon.

Atsimename 1938 metus, 
kai Smigly-Rydz (Dieve duok 
jam pragare vietelę) nachališ- 
kaį barškino kardu į Lietuvos 
duris, mes uoliai stojome Lie
tuvai talkon.

Mes aukojome Lietuvos Gin
klų Fondui, mes protestavome 
prieš lenkus plėšikus, mes ra
ginome tą patį daryti kiekvie
ną pažangų žmogų.

šiandien mes renkame tary
binės Lietuvos respublikos ka
ro nualintiems žmonėms pa
galbą,—mes tą patį darytume, 
jei Lietuva nebūtų tarybinė 
respublika.

Mes manome, kad panašiai 
turėtų daryti ir tos sriovės, 
kurios šiandien nepritaria ta
rybinei santvarkai.

Šiandien vyriausias mums 
darbas stovi: gelbėti vokiškųjų 
okupantų apiplėštą mūsų tau
tą, mūsų tėvų kraštą!

Vienybės redaktorius (š. m. 
liepos 7 d.) šitaip rašė:

“Republikonų partijai pasi
rinkus Dewey kandidatu JVA 
prezidento pareigoms, šiuo at
veju lietuvių rolė yra aiški.

(Tąsa 5-me pusi.)
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ANGLAI ŠLUOJA VOKIE
ČIUS FRANCIJOJ

SOVIETAI BOMBARDUO
JA NACIUS LVOVE

Franci j a, liep. 20. —Ant
roji anglų armija rytiniame 
Franci jos fronto gale pra
laužė vokiečių linijas, nu
bloškė juos iki 7 mylių į pie
tus nuo Caen miesto ir atė
mė iš nacių 12 miestelių ir 
kaimų. Anglai, tarp kitko, 
užėmė Touffreville, Sanner- 
ville, Louvigny ir Fleury, į 
pietų vakarus ir pietų rytus 
nuo Caen.

Amerikiečiai vakariniame 
Franci jos fronto gale apva
lė nuo vokiečių St. Lo apy
linkę, perkirto naciam vieš
kelį tarp St. Lo ir Periers, 
į vakarus, ir ištiesino savo 
liniją ties Rampanu.

Anglai ir kanadiečiai per 
dieną suėmė daugiau kaip 
1,250 vokiečių kareivių ir o-

Suimtas Nacių Generolas Smer
kia Hitlerį už Didžiąsias Jų 
Nelaimes Sovietų Fronte

Sov. Kariai Pasiekę Augustavą;
Suardė Nacių Frontą ties Latvija;

Veržiasi Brest ■ Litovskan
Maskva. — Nelaisvėn pa

imtas vokiečių generolas 
Edmundas Hofmeister, ko- 
mandierius 41-mo vokiečių 
tankų korpuso, padarė pa
reiškimą, kuriame kaltina 
Hitlerį už tai, kad Sovietai 
tiek daug vokiečių apsupa, 
sunaikina bei suima. Hitle
ris liepia kiekvieną jardą 
žemės ginti ir uždraudžia

Jankiai Sparčiai Žy
giuoja Italijoje

Roma, liep. 20. — Ameri
kos kariuomenė pramarša- 
vo 9 mylias i šiaurius nuo 
savo užimto Livorno (Leg
horn) uostamiesčio.

Pirmosios amerikiečių ei
lės jau siekia priemiesčius 
Pisa miesto, svarbaus pra
monės centro.

Anglai ir lenkai rytinia
me Italijos pajūryje nužy
giavo kelias mylias pirmyn 
nuo savo užimto Anconos 
uosto.

BOMBA HITLERIUI
Berlyno radijas sakė, kad 

buvo paleista bomba Hitle
riui. Keli vokiečių genero
lai ir du admirolai, buvę su 
Hitleriu, tapę sunkiai su
žeisti, o pačiam Hitleriui 
smagenys sutrenktos, bet, 
girdi, nepavojingai. Kiti ten 
buvę generolai tik lengvai 
tesužeisti.

Nesakoma, kur įvyko tas 
pasimojimas prieš Hitlerį.

Anot United Press, tai 
Raudonoji Armija jau pa
siekus Rytų Prūsijos var
tus.

Chicago, liep. 20. — Vice
prezidento Wallace’o prieši
ninkai, atgaleiviai demokra
tai iš pietinių valstijų, piršo 
sen. Trumaną į vice-prezi- 
dentus.

ficierių. Žygiuodami pir
myn, jie užėmė pozicijas už 
2,000 jardų nuo Vimonto, 
hitlerininkų tvirtumos, 8 
mylios į pietų rytus nuo Ca
en miesto.

Tebesiaučia smarkūs arti
lerijos ir tankji mūšiai.

Skaičiuojama, kad 150,- 
000 nacių kariauja prieš an
glus - amerikiečius šiaurinė
je Franci j oje.

Amerikos ir Anglijos ka
ro laivai ir lėktuvai taipgi 
nuolat pila ugnį į vokiečių 
pozicijas.

Vis daugiau anglų prasi
veržia rytiniu Orne upės 
šonan, į pietus nuo Caen.

Anglai šturmuoja Vimont 
šia u r. Francijoj.

savo generolams pasitraukti 
iš pavojingų vietų ir ma
nevruoti, pagal reikalą, sa
ko gen. Hofmeisteris. O jei, 
galų gale, Hitleris įsako iš 
kur pasitraukti, tai būna 
jau pervėlu ištrūkt nuo ap
supančios Raudonosios Ar
mijos. Tokiu būdu tapo su
naikinti ir 35-tas ir 41-mas 
vokiečių tankų korpusai Bo- 
bruisko srityje, kaip nuro
do gen. Hofmeisteris.

Jo pareiškimas, dabar iš
spausdintas Sovietų laikraš
čiuose, sako, kad Hitleriu 
jau nepasitiki kaipo karo 
vadu nei senieji generolai 
nei Vokietijos žmonės.
HITLERIS BANDO PA
TAISYT KARININKUS
Gegužės mėnesį šiemet 

Hitleris pasišaukė į savo 
gūštą Berchtesgadeną 150 
generolų ir admirolų, mė
gindamas pastiprint karinę 
jų dvasią, nes jis žino, kad 
jų ūpas smunka. Tarp tų 
generolų buvo ir pats Hof
meisteris, kuris sako:

“Hitleris tada atrodė kaip 
ligonis. Jo veidas buvo suti
nęs, balsas žemas ir kalba 
suvelta ir vietomis nutrū
ko... Kad atsilaikyti, tai jis 
ragino mus gilintis į naciz
mą. Baigdamas, Hitleris pa
reiškė, kad mes laimėsime, 
bet nepasakė, kaip ir 
kuom.”

Toj šnekoj Hitleris pasa
kojo, kad Franci j a, Lenkija 
ir Anglija, girdi, užpuolę 
Vokietiją, ir esą, Sovietai 
būtų užpuolę vokiečius, jei
gu Hitleris nebūtų iš anksto 
užpuolęs Sovietų.

Tik jaunesnieji generolai, 
kaip kad Rommelis, tėra 
Hitlerio šalininkai tarp 
aukštesniųjų komandierių, 
pastebėjo gen. Hofmeiste
ris.

Skriejančios nacių bom
bos - robotai per dieną kri
to Anglijon.

ROOSEVELTAS VĖL
NOMINUOTAS!

Einant Laisvei spaudon, gauta žinia, kad naciona- 
lis demokratų suvažiavimas Chicagoj ketvirtadienį 
tikrai parinko prez. Roosevelta kandidatu į preziden
tus ketvirtajam terminui.

Prezidentas Franklin D. Rooseveltas, išgirdęs žmo
nių baisau apsiėmė kandidatuoti ketvirtam terminui. 
Dabar tik visi patriotingi amerikiečiai turi darbuotis, 
kad jis būtų vėl išrinktas.

Sugriuvo Japonijos
Tojo Ministerija

Washington. — Japonijos 
radijas pranešė, kad atsis
tatydino (buvo priverstas 
pasitraukt) japonų premje
ras gen. H. Tojo ir visas jo 
ministeriu kabinetas.

Išeidamas iš valdžios, To
jo ministeriu kabintas “atsi
prašė, kad jis turėjo perma- 
žai ■ jėgų” sekmingesniam 
karo vedimui.

Japonų radijas sakė, jog 
nutarta sudaryt naują stip
resnį ministeriu kabinetą,

NUTEISTAS SMET0N1NINKAS DIRAITIS UŽ 
BALSAVIMŲ KLASTAS CLEVELANDE

Cleveland. — Smetoninin- 
kas Jonas Diraitis (pasira
šąs DeRighter), miesto raš
tininkėlis, tapo nuteistas 1 
iki 5 metų kalėti už tai, kad 
jis klastavo miestinių rinki
mų balsus. Jo pati Susana 
taipgi pasiųsta kalėjiman už 
dalyvavimą naikinime bei 
klastavime balsų, paduotų 
už demokratinius kandida
tus.

Diraitis kiek įmanydamas 
stengėsi fašistinti Clevelan- 
do lietuvius ir visur plūdo

METHUEN, MASS., SVARBUS 
LAISVĖS PIKNIKAS ĮVYKS 
ŠĮ SEKMADIENĮ, JULY 23

Šį sekmadienį, July 23 d., 
Maple Park, įvyks svarbus 
piknikas naudai dienraščio 
Laisvės. Lawrence, Lowell, 

plačiau parenkant jo narius. 
Girdi:

“Šiuo lemiamuoju karo 
laiku imperatorius labai su
sirūpinęs, kadangi dabarti
nis ministeriu kabinetas 
(Tojo) yra pilnas baimės ir 
drebėjimo... taigi nutarta 
paleisti šį kabinetą, siekiant 
tikros pergalės kare.”

Žymėtina, jog premjeras 
Tojo buvo vyriausias karo 
sukurstyto jas prieš Jungti
nes Valstijas.

Sovietus. Jis lindo,net į 0- 
hio valstijos seimelį pa- 
šmeižt Sovietų Sąjungą.

Diraitis artimai bičiuliavo 
su Smetona ir laidojant jį 
buvo Smetonos grabnešis.

Diraitis ir jo pati dirbo 
Lietuviškoj Taupymo ir Pa
skolų kompanijoj.

Klastingai registruoda
mas balsuotojus, Diraitis 
padarė taip, kad ex-kalinys 
L. T. McGrain padavė net 
17 balsų už atžagareiviškus 
kandidatus į miesto tarybą.

Haverhill, Nashua ir kitų 
miestų lietuviai privalo 
skaitlingai dalyvauti šiame 
piknike ir paremti dienraštį 
Laisvę.

London, liep. 20. — So
vietų kariuomenė maršalo 
Konevo komandoje atėmė iš 
hitlerininkų Dzibulki ir Re- 
menov ir kitas pozicijas tik
tai už pusdevintos mylios 
nuo Lvovo, devynių geležin
kelių mazgo, pietiniame 
fronte. Sovietų patrankos 
jau bombarduoja vokiečius 
Lvovo priemiesčiuose.

Lvovo apylinkėje Raudo
noji Armija išlaisvino nuo 
vokiečių daugiau kaip 100 
gyvenamųjų punktų, tarp 
kurių yra geležinkelių sto
tys Sokol, Krystynopol, 
Parchač, Strychanka, Sape- 
žanka, Čestynia, Rudancy ir 
Zabolocy. Į šiaurius ir pie
tus nuo Sokolo sovietiniai 
kariai prasiveržė per Vaka

London, liep. 20. — Tre
čioji sovietinė Baltijos ar
mija pradėjo naują ofensy- 
vą į pietus nuo Ostrovo mie
sto, arti rytinio Latvijos ru
bežiaus, ir 44-rių mylių 
frontu per dvi dienas nu
žygiavo iki 25 mylių pir
myn. Per tas 48 valandas 
raudonarmiečiai, koman
duojami gen. Maslennikovo, 
atvadavo daugiau, kaip 800 
gyvenamųjų vietų, ir užėjo 
šonan vokiečiams, esamiems 
tvirtoviškai apdrūtintame 
Ostrovo mieste ir geležin
kelio stotyje.
SOVIETAI PLATINA SA
VO POZICIJAS ALYTAUS 

SRITYJE
Į šiaurius ir pietus nuo 

Alytaus vokiečių pėstinin
kai ir tankai padarė visą ei
lę naujų kontr-atakų. Jie 
stengėsi permest sovietinius 
karius atgal per Nemuną, 
iš vakarinių pakrančių j ry
tines. Raudonosioms Armijos 
kovūnai atmušė visas prie
šų pastangas; sunaikino dar 
kelis nacių tankus ir nušla
vė apie 1,000 hitlerininkų. 
Sovietai platina savo pozici
jas vakariniame Nemuno 
šone.

(Sovietai dar nieko nesa
kė apie Berlyno pranešimą, 
kad raudonarmiečiai įsiver
žė į Marijampolę, Suvalki
jos apskričio miestą, 25 my
lios nuo Rytinės Prūsijos.)

Berlyno radijas sakė ket
virtadienio rytą, kad Rau
donoji Armija pasiekus Au
gustavą, Suvalkijos miestą, 
8 mylios nuo Rytų Prūsų 
sienos.
ATAKUOJA HITLERI

NINKUS BREST-LITOVS-
KO PRIEMIESČIUOSE
Į pietus nuo Lietuvos 

fronto, sovietinė kariuome
nė paėmė Krynki, geležin
kelio stotį, 25 mylios į rytus 
nuo Bielostoko, vokiečių 
tvirtumos ir geležinkelių 
stebulės.

rinio Bugo upę į tikrąją 
Lenkijos žemę, j vakarus 
nuo 1939 m. rubežiaus.

NACIAI NAIKINAMI < 
KAIP KATILE

Raudonoji Armija visiš
kai apsupo 40,000 iki 50,000 
nacių tarp atvaduotų Brody 
ir Toporov miestų, netoli į 
rytus nuo Lvovo, ir neatlai- 

I džiai naikina priešus tame 
katile, kaip sako oficialis 
Sovietų pranešimas. Tai jau 
penktas didelis vokiečių ap
supimas per ketvertą savai
čių. Pirmesniuose apsupi
muose — Vitebsko, Bobrui- 
sko, Minsko ir Vilniaus sri
tyse buvo sunaikinta bei su
imta daugiau kaip 100,000 
nacių.

Vienas geležinkelis per 
Bielostoką eina tiesiog į 
Varšavą, kitas į Brest- Li- 
tovską. Užimdami Kleščeli 
stotį, raudonarmiečiai per
kirto vokiečiam geležinkelį 
tarp tų dviejų miestų-tvir- 
tumų. Kleščeli stovi už 195 
mylių į šiaurių rytus nuo 
Varšuvos.

(Tąsa 5-me pusi.)*

Kaunas Greit Bus 
Išlaisvintas!

London, liep. 20. — Ber
lyno radijas pranešė, kad 
Sovietai yra pasiruošę štur- 
muot vokiečius Kaune iš 
pietinio ir rytinio šonų.

United Press, amerikiečių 
žinių agentūra, iš to daro 
išvadą, kad Raudonoji Ar
mija visai greitu laiku at
ims iš nacių Kauną.

Associated Press praneši
me iš Maskvos sako, kad 
beveik sugniuždinta vokie
čių armija vakarinėje Ne
muno upės pusėje.

Raudonarmiečiai Gru
miasi Artyn Dvinsko
Maskva. — Į šiaurvaka- 

rus nuo atvaduoto Drissos 
miesto, Sovietai atėmė iš 
nacių daugiau kaip 80 gy
venamųjų punktų. Čia jie, 
šalia kitko, paėmė Nirza ge
ležinkelio stotį ir Indra mie
stą, 6 mylios į šiaurius nuo 
Dauguvos (Dvinos) upės ir 
38 mylios į rytus nuo Dvin
sko, didžio geležinkelių ma
zgo Latvijoj.

Maskva. — Sovietai liepos 
18 d. visuose frontuose su
daužė 65 vokiečių tankus ir 
nušovė 34 jų lėktuvus.

Sovietų lakūnai nuskan
dino Baltijos Jūroje dar 
vieną vokiečių transporto 
laivą, 4,000 tonų.
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Po Ketvertų Metų 
L

1940 m. liepos 21 d. Kaune susirinko 
tik ką išrinkti Lietuvos Liaudies Seimo 
atstovai. Tai buvo istorinis įvykis, lietu
vių tautos gyvenime pirmas.

Tą pačią dieną Liaudies Seimo atsto
vai priėmė deklaraciją (jos tekstas telpa 
kitoje šios Laisvės laidos vietoje), skel
biančią, kad Lietuva tampa Tarybų So- 
cijalistinė Respublika!

Ši žinia nuskambėjo per visą pasaulį 
žaibo greitumu. Lietuva patampa soci- 
jalistine tarybine respublika. Lietuva, 
kuri dar nesenai, — tik prieš birželio 15 
d., — buvo fašistų valdoma, dabar tam
pa socijalistinė!

Ir tasai istorinis perversmas, tasai pa
sikeitimas įvyko be jokių mūšių, be jokių 
išstojimų, be jokių fizinių susirėmimų, 
be kraujo lašo praliejimo!

Tai pirmas pasaulyj įvykis, kad vals
tybė pereitų iš kapitalistinės santvarkos 
į socijalistinę be jokių fizinių susirėmi
mų. Ir tą pavyzdį parodė Lietuvai

Kiekvienas akylus stebėtojas, bešališ
kas stebėtojas, tą Lietuvos istorinį po
sūkį nepaprastai įvertino, skelbdamas, 
jog tai, ką padarė Lietuva, ateityje gali 
padaryti ir kita, ir trečia, ir ketvirta, 
ir penkta valstybė.

Lietuvoje 1940 metais įvyko taip, kad 
valdžiusioji klasė, valdantieji sluogsniai 
(fašizmas) buvo taip nusigyvenę, kad jie 
valdyti ilgiau nebepajėgė, o tuo pačiu 
sykiu masės žmonių, liaudis, — darbinin
kai, valstiečiai ir inteligentija — valdyti 
troško ir buvo tam pasiruošusi!

Na, ir visiškai netikėtai Lietuva pasi
liko pavyzdžiu tam, kaip, prie tam tikrų 
sąlygų, valstybė gali greit pakeisti savo 
visuomeninę santvarką!

Tam istoriniam mūsų tautos posūkiui 
šiandien sukanka lygiai ketveri metai!

II.
Liaudies Seimo atstovai, priėmę dekla

raciją, skelbiančią Lietuvą tarybine res
publika, suprato vieną dalyką: tokia ma
ža šalis, kaip Lietuva, būdama fašistinės 
Vokietijos pasienyj, negalės išgyventi nei 
vienos savaitės naujuoju gyvenimu, jei ji 
nesidės į draugę kitų tarybinių respubli
kų, — didžiulės Tarybų Sąjungos tautų 
šeimą.

Liaudies atstovai suprato, kad Berly
ne sėdi tik ką iš Kauno pabėgęs Smeto
na su savo svita; jie žinojo, kad Smeto
na jau iš seniai darė sąmokslus su Hitle
riu Lietuvai okupuoti. Buvo kaip diena 
aišku, kad tarybinė Lietuva privalo 
kreiptis į Tarybų Sąjungą, prašant pri
imti ją į josios respublikų federaciją, į 
josios tautų šeimą.

Ir dėl to Liaudies Seimas priėmė kitą 
deklaraciją, nutardamas “prašyt Vyriau
si Sovietą Tarybų Socijalistinių Respub
likų Sąjungos priimt Lietuvos Sovietinę 
Socijalistinę Respubliką tokiais pat pag
rindais, kaip buvo priimtos Ukrainą, 
Bielorusų ir kitos sovietinės respublikos 
į Sovietų Sąjungą.”

Šitoje, antroje deklaracijoje toliau bu
vo sakyta:

“Sovietų Socijalistinių Respublikų Są
junga yra susidarius iš tautų, kurios sa
vo noru susivienijo. Jos nėra atskirtos 
viena nuo kitos, jos sudaro vienumą.

“Gyvenimas parodė, jog bendradarbia
vimas tarp sovietinių respublikų atnešė 
joms dar negirdėtą gerovę ii- audringai 
smarkų išsivystymą jų ūkio-ekonomijos 
ir kultūros. Istoriniai trumpu laiku jos 
pasidarė politiniai, ekonominiai ir kultū
riniai pažangiomis respublikomis. Viena 
respublika, stovėdama atskirai pati sa- 
vaimi, niekada nebūtų galėjus to pasiek
ti.

“Gyvenimas parode, kad tik Jungtines 
Sovietų Respublikos tegali atsispirt prieš 
imperialistines valstybes, kurios grumia
si ir veržiasi pavergt ir pajungt mažąsias 
tautas.

“Jeigu Sovietų Respublikos nebūtų 
susidėjusius į valstybinę sąjungą, jeigu 
jos nebūtų susivienijusios į bendrą kari
nę ir ekonominę jėgą, tai jos nebūtų ga
lėjusios atsilaikyti prieš suvienytas jėgas 
pasaulinio kapitalizmo kariniame ir eko
nominiame frontuose.

“Lietuviai žino, jog per visus tuos me
tus Sovietų Sąjunga vedė kuo draugiš
kiausią politiką dėlei lietuvių tautos.”

Taigi Liaudies Seimas, susirinkęs prieš 
ketveris metus Kaune, atliko du milžiniš
kos svarbos, du istorinius žygius:

(1) Paskelbė Lietuvą tarybine respub
lika.

(2) Prašė Tarybų Sąjungos priimti ta
rybinę Lietuvą į Tarybų Sąjungos res
publikų federaciją.

Abu šitie pareiškimai buvo realizuoti 
gyveniman. Viskas buvo pravesta pagal 
įstatymus, ligi tol veikusius Lietuvoje. O 
kai Lietuva jau buvo tarybinė respubli
ka, tuomet buvo pradėta leisti įstatymai 
nauji, buvo priimta tarybinės Lietuvos 
konstitucija ir pagal ją Lietuvos liaudis 
tvarkė savo reikalus, pagal ją liaudis kū
rė nauja gyvenimą.

m.
Ir Lietuvos liaudis buvo pradėjusi en

tuziastiškai kurti naują gyvenimą, san
tvarką, kurioje kiekvienas pilietis turėtų 
dirbti, santvarką, kurioje nebūtų žmo
gaus žmogumi išnaudojimo, — socijalis
tinę santvarką.

Mes čia neminėsime tų visų Lietuvos 
žmonių pasiekimų, padarytų bėgyj vie
nuolikos tarybinio gyvenimo mėnesių. 
Užtenka tiek pasakyti, kad tie pasieki
mai buvo milžiniški, tiek ūkio, tiek mok
slo, tiek kultūros srityse.

Jei ne plėšikiškas Hitlerio govėdų už
puolimas, šiandien Lietuva stovėtų auk
štame gerbūvio laipsnyj.

Deja, įvyko užpuolimas. Tarybinės Lie
tuvos žmonių pastangos ir viltys laikinai 
tapo nutrauktos. Tarybinė Lietuva, kaip 
ir daugelis kitų kraštų 'Europoje, turėjo 
pereiti per karo ugnį, turėjo išlaikyti 
tam tikrus labai sunkiu egzaminus mū
šiuose su savo ilgaamžiu priešu, su kry
žiokų ainiais, naciais.

Tie egzaminai buvo sunkūs, labai 
daug mūsų tautai lėšavę. Bet mes ma
nome, kad lietuvių tauta juos išlaikė pui
kiai. Ji parodė didelio vokiečiams ats
parumo, didvyriškumo kovoje su oku
pantais. Ir šiandien, po virš trejų metų 
žiauriosios okupacijos, Lietuva laisvina- 
si, — ją laisvina Tarybų Sąjungos, tary
binių tautų narsieji sūnūs, raudonarmie
čiai, podraug su Lietuvos sūnumis, rau
donarmiečiais ir partizanais.

IV.
Mes, Amerikos lietuviai, niekad nedik

tavome Lietuvos žmonėms, kokią san
tvarką jie privalą įsisteigti. Bet kai jie 
Lietuvą paskelbė Tarybų Socijalistinę 
Respublika, mes juos sveikinome, nes 
manėme ir manome, kad Lietuvai toji 
santvarka eis naudon, kad Lietuva prie 
tosios santvarkos pakils kukėtame kul
tūros laipsnyj, kad tarybinė santvarka 
suteikia lietuvių kalbai, lietuviškajai kul
tūrai, Lietuvos ūkiui visas progas gra
žiausiai augti ir plėtotis.

Tarybų Sąjunga plati, nepaprastai tur
tinga gamtin. turtais. Taryb. Sąjunga ga
rantuoja kiekvienai tautai, bus ji didelė 
ar maža, progą kelti savo kultūrą, tobu
linti savo kalbą, plėsti savo krašto ūkį. 
Lietuva — nedidelė trijų milijonų žmo
nių tauta — kaip tik tomis visomis pro
gomis gali naudotis ir vis kelti aukštyn 
savo žmonių gerbūvį.

V.
Ketverių metų nuo paskelbimo Lietu

vos tarybine respublika proga Lietuva 
jau atgavo savo sostinę Vilnių, — ant 
Gedemino kalno plevėsuoja laisvosios 
Lietuvos vėliava.

Jau beveik pusė Lietuvos išlaisvinta. 
Greit bus laisvas ir Kaunas, ir Panevė
žys, ir Šiauliai, ir Naumiestis, ir Telšiai, 
—visa Lietuva.

Išvargintos, vokiečių apiplėštos tary
binės Lietuvos žmonės pradės ant karo 
griuvėsių statyti naująjį gyvenimą. Tai 
bus sunkus darbas, bet jis, tikėkime, bus 
atliktas greit ir gražiai.

Į tą Lietuvos atstatymo darbą bus pa
šaukti visi mūsų tautos sūnūs, nepaisant, 
kur jie gyvens.

Bet šiandien vyriausias kiekvienam 
Lietuvos išeiviui uždavinys tebėra tik 
vienas: kuogreičiausiai padėti vokiečių 
apiplėštiems Lietuvos žmonėms!

Tiesdami jiems savo brolišką pagalbos 
ranką, raginkime ir kitus amerikiečius 
lietuvius daryti tą patį.

Atsiminkime: didžiausia pagalba su
teikiama tuomet, kai ji suteikiama lai
ku!

Kaip Atrodo Išlaisvin
tas Vilnius
Pulk. L. Visokostrovskis

Miesto Centras Išgriautas;
Didžiosios Gatvės, Išardys
tos; Senos Bažnyčios. Nepa

sidavė nei KanuolėmSi
VILNIUS,liepos 17 d.- 

Nuo kalno iš priemiesčio 
gražiai matosi visas Vil
nius. Gražus miestas—Ta-į 
rybų Lietuvos sostinė. > .Vil
nius guli ant kalnelių ir 
tarpkalnėse. Kalneliai sta
tūs ir medžiais apaugę.; 
Daug sodų.

Žemiau pakalnėj priemiė- 
stis Markučiai. Dideli me
džiai išsikėtroję virš gat
vės. Apie namus darželiai 
ir aptvarai. Kiek toliau nuo 
kelio yra Krapavicų prie
miestis, tūno savo didelių 
medžių pavėsy.

Tuojau pradedi jausti 
sunkų orą ir sarginantį 
dvokimą. Pravažiuodami 
žmonės dairosi iš kur eina 
tas neskanus kvapas.

Prie kelio sodely yra na
mai, prie jų guli vokiečių 
lavonai ir jų arkliai, užmu
šti ir dar neapkasti. Jie iš
duoda tą sarginantį dvoki
mą.

Ir gamtiniai gražumai 
negali padengti čia padary
tus vokiečių nuostolius. Pa
sitraukdami vokiečiai tiks
liai šaudė iš kanuolių ir 
tankų į namus. Jie susprog
dino daugelį trobų. Jie nai
kino ką tik galėjo. Jie pali
ko nuožmius savo pėdsakus.

Kaip tik Sovietų kariuo
menė užėmė kurią nors 
miesto dalį, naciai atakavo 
savo bomberiais.

Abiem pusėm! kelio mato
si didelės duobės išraustos 
bombų; telegrafų stulpai 
guli nukirsti.

Mažos raudonos stubelės, 
kurios iš tolo atrodo taip 
patraukiančios, arčiau pri
ėjus matosi be langų, stoge 
didelės skylės; sienos taip
gi skylėtos, sužalotos, šau
tuvais sušaudytos.

Sustojome ant kalnelio ir 
žvalgomės aplink. Tik da
bar mes gerai persitikrino
me herojišką kovą Raudo
nosios Armijos pulkų, iš
mušusių nacius iš Vilniaus.

Jau kelios dienos atgal 
mes matėme miestą iš tolo. 
Tuomet galėjome tik spėlio
ti, kokias tvirtoves priešas 
turi ir kur jos yra. Šian
dien mes galime patirti 
smulkmeningai apie jas.

Visos aukštumos aplink 
miestą turi apkasus, kurie 
apjuosia miestą pusračiu. 
Jie eina per kalnelius ir 
slėnius. Visi kalneliai turi 
cementines tvirtoves. Nega
li nepagerbti pasiryžimo ir 
išsilavinimo kariuomenės, 
kuri galėjo išgriauti tas 
tvirtoves.

Motorinis kelias persi- 
skiria į daug siauresnių 
gatvių ir kelių, einančių 
ištrižai nuo paties svar- 

■biausio kelio. Čia ir prasi
deda patsai miestas.

Mieste dar didesni nuos
toliai kaip priemiesčiuose. 
Visur matai sudaužytus 
stiklus, išgriautas tvoras, 
gatvė nuklota šmotais su
daužytų daiktų. Vienoj vie
toj stovi du civiliai. Vie
nam ant rankovės užrišta 
Žymė, kitam kaspinas ant 
kepurės. Jie žvalgosi į visas 
puses. Jie yra Lietuvos par
tizanai, kurie grūmėsi Vil
niaus srityje ir pačiame 
mieste per tris metus. Par
tizanai apleido savo slėpi
mosi vietas ir sudarė mies
to miliciją. Jie eina visas 
kasdienines pareigas—tra- 
fiko reguliavimą ir tvarkos 
prižiūrėjimą. Jie veda ko

vą prieš kontr-sabotažnin- 
kus, kuriuos vokiečiai pasi
traukdami paliko; jie gau
do šnipus ir išdavikus.

Lietuvos partizanai teikia 
Raudonajai Armijai labai 
daug pagelbos.

Mes pervažiavome gelž- 
kelį. Gelžkelio bėgiai nelie
sti, bet abejose pusėse gelž
kelio guli sudaužyti vago
nai ir pati stotis dar tebe
dega.

Toliau matosi degą san
dėliai. •

Nežiūrint kaip jie sten
gėsi sudeginti miestą, su
naikinti jo turtus, daug 
svarbios medžiagos, turtų 
vistiek pasiliko.

Raudonosios Armijos pul
kai užėmę Vilnių suėmė 
daug karo mantos.

Visi gelžkelio bėgiai bu
vo užimti gabenimui iš mie
sto visokio gero. Sugrūsti 
prieš kits kitą vagonai ir 
lokomotyvai stovi prikrauti 
maisto, rakandų, armijos 
reikmenų ir viso gero, pa
grobto iš vietos gyventojų.

Vokiečiai tikėjosi visa 
tai išsivežti, bet nespėjo. 
Sovietų kariuomenė apsupo 
ir pagalios pačiame mieste 
juos sumušė. Nei vienas vo
kiečių nepaspruko iš Vil
niaus.

Mes pasiekėme miesto 
centrą, kur upė Vileika ; įte
ka i Viliją. Ten yra gražus 
parkas. Miesto centre yra 
daugybė bažnyčių — dide
lių senų pastatų su storo
mis sienomis, kurias net ir 
sunkioji artilerija nepajė
gė sugriauti. Čia centre vo
kiečiai ir Ihikėsi stipriau
sia, bet buvo sumušti biskį 
pirmiau mūsų atvažiavimo. 
Jie rado užtektinai laiko 
savo piktam darbui. Jie su
naikino daug svarbių seno
vės architektūros kūrinių 
— paminklų.

Bandito ranka nesustojo 
griovus ir daug senų koply
čių ir kultūros kūrinių. Vi
sur aplink mus buvo chao
tiška masė griuvėsių—me
džio, geležies šmotai maišė
si su akmenimis ir cemen
tu. Seiliaus gražios Anta
kalnio, Vilniaus, Adomo 
Mickevičiaus, Didžioji ir 
Zamko gatvės dabar iš
griautos ; visur griuvėsiai 
ir degėsiai, eksplozijų ir 
minų išraustos duobės ir 
sugriauti namai.

Hitleristai barbariškai 
išgriovė miesto centrą. Jie 
bombardavo visas kitas 
miesto sekcijas.

Vakar miesto gatvėse, 
ypač priemiesčiuose, suti
kome daug žmonių j rytus 
keliaujančių. Tai gyvento
jai išlaisvintų miesto dalių, 
kurie skubinosi bėgti toliau 
nuo vokiečių banditų ir at
siduoti protekcijai Raudo
nosios Armijos. Dabar mi
nios grįžta į miesto centrą. 
Kai kurie labai patenkinti 
radę savo namus nesude
gintus, bet daugelis verkia 
stovėdami prie savo namų 
griuvėsių. Jie piktai keikia 
vokiečius.

Daug žmonių rado savo 
namus čielybėj, bet viskas 
išplėšta, išvežta.

Daug vyrų nori stoti į 
Raudonąją Armiją. Jie 
prašo ginklų, kad vejantis 
vokiečius atkeršyti jiems už 
savo miesto apgriovimą.

Netoli Vilniaus yra nedi
delė stotis Paneriai, kur 
vokiečiai nužudė SSSR 
daug piliečių. Tūkstančiai 
lietuvių, lenkų, žydų ir bal
tarusių buvo fašistų sušau- 
dyti.

Nevalgęs nekovosi, čia matome lietuvius raudonarmie
čius imant maistą prie lauko virtuvės. 

Dar sunku surasti visos 
aukos vokiečių teroro, bet 
Sovietų kariai jau surado 
krūvas sudegusių žmonių 
kaulų ir apdegusių lavonų 
—tai liekanos gestapo aukų.

Gatvėje mes sutikome se
ną žila galva žydą. Jis ėjo 
rankas ištiesęs priešais tar
tum norėjo čiupinėti orą. 
Paskui jį ėjo moteriškė vai
kutį vedina. Berniuko vei
das visas apdraskytas, pil
nas žaizdų. Jis atydžiai ste
bėjo ir ranka mojavo į pra
einančius raudonarmiečius. 
Šie trys asmenys tai viskas 
kiek liko žydų gyventojų 
mieste.

Vilniaus miestas išrodo 
kaip barikados. Rodos kau
tynės gali kilti bile sekun
dą. Tai yra betgi tik įsi
vaizdavimas.

Pulkai karo belaisvių va
romi gatvėmis.

Miesčionys vežimais pri
krautais valizų ir ryšulių 
grįžta į miestą. Sugrįžta į 
Vilnių gyvybė.

Dar vis nėra civilio auto
riteto. Bet armija paskyrus 
komandantą tvarkai prižiū
rėti. Skersgatviuose karei
viai reguliuoja trafiką ir 
pagelbsti lietuvių milicijai 
tvarką pridaboti.

Municipalis aptarnavimas 
dar neveikia, bet jau sku

Lietuvių raudonarmiečių pionierius (saperas) Martinaitis 
su magnitinių minų jieškojimo prietaisu. Dešimtis nacių 
minų jis surado, atidarė kovūnams kelią linkui priešo po
zicijų, už tai buvo apdovanotas medaliu1 “Už Drąsą

biai viskas taisoma, atstei- 
giama.

Taisoma Vilniaus vandens 
vamzdžiai, telefono vielos ir 
kitas miestui reikalingas 
patarnavimas. Griuvėsiai ir 
sudaužyti stiklai nuimama 
nuo gatvių. Jovalas nuvalo
mas. Tuojau atsidarys 
krautuvės, bus duona ir ki
ti dalykai parduodami.

Mums sakė, kad uncija 
druskos neparduota civi
liams nuo to, kai vokiečiai 
Vilniun įėjo.

Gelžkelio darbininkai ruo
šia pirmuosius traukinius. 
Raudonarmiečiai pastatė 
sargybas prie amunicijos 
sandėlių. Suimta daug vi
sokios karo mantos. Vienam 
sandėly rasta apie 1,000 dė
žių sviesto. Vienas karių 
būrys suėmė šaldytuvą, ku
ris kupinas mėsos ir kito
kio maisto.

Sandėliuose rasta motor- 
cyklių, mašinų dalių.

Virš Vilniaus ir jo prie
miesčių namų, sodų ir par
kų kabo šviesiai pilkų dū
mų debesys. Bet tai jau pa
skutinės žymės mūšių čio
nai buvusių.

Raudonoji vėliava plevė
suoja virš Tarybų Lietuvos 
sostinės Vilniaus.

Vilnius vėl Tarvbu mies
tas.
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> Kaip Lietuvos Liaudies Seimas 
Paskelbė Lietuvą Tarybi

ne Respublika
Žemiau talpiname Lietuvos Liaudies 

Seimo deklaraciją, skelbiančią Lietuvą 
tarybine respublika. Šis istorinis žygis 
buvo padarytas 1940 m. liepos 21 d. Vadi
nasi, tam istoriniam įvykiui šiandien su
kanka lygiai ketveri metai.

— Laisvės Red.
LIETUVA —TARYBŲ SOCIALISTINĖ 

RESPUBLIKA
Abejingas tikriesiems liaudies intere

sams smetoninis režimas įstūmė Lietuvą 
vidaus ir užsienio politikos srityse į ne
išbrendamą beviltišką padėtį. Lietuvos 
darbo liaudies gyvybiniai interesai buvo 
aukojami turtingų žmonių ir eksploata
torių saujos savanaudiškiems reikalams. 
Miesto ir kaimo darbo žmonių likimu 
buvo: nedarbas, netikrumas dėl ryt die
nos, badas, medžiaginis trūkumas ir na- 
cionalė nelygybė. Daugelį metų Lietuvos 
liaudis šio reakcinio režimo buvo slopi
nama.

Smetonininkų gauja laikė mūsų darbo 
liaudį sauvalės varžuose. Iš darbo masių 
buvo atimta elementarinė laisvė. Liau
dis negalėjo turėti savo politinių, profe
sinių ir kultūrinių organizacijų. Kiekvie
nas drąsesnis žodis, laisvoji mintis buvo 
negailestingai slopinami.

Smetoninė nacionalinė politika turėjo 
provokuoti nuolatinius susidiuimus tarp 
įvairių tautybių žmonių, turėjo tikslą 
kurstyti vieną tautybę prieš kitą. Tokia 
nacionalinė politika buvo Smetonos ir 
kompanijos uzurpatoriškos valdžios pa
grindu. Štai kodėl per ištisus 8 mėne
sius, praėjusius nuo to laiko, kai Tarybų 
Sąjunga pripažino Lietuvai Vilniaus mie
stą ir sritį, ir kai į valdžią atėjo liau
dies vyriausybė, nacionalinė netaiką Vil
niaus krašte ne tik kad nesusilpnėjo, bet 
dar labiau paaštrėjo.

Lietuvos liaudies interesai reikalavo 
nuolatinio ir tampriausio ryšio bei drau
gystės su Tarybų Sąjunga. Tačiau Sme
tona ir jo bendrai vedė priešingą Tary
bų Sąjungos atžvilgiu politiką. Jie stū
mė mūsų kraštą į pusiau kolonialinę pri
klausomybę nuo atskirų kapitalistinių 

grobuonių, tuo didžiai kenkdami Lietu
vos liaudžiai ir paruošdami Lietuvoj 
placdarmą būsimiems užpuolimams Ta
rybų Sąjungos.

Lietuvos liaudis negalėjo toliau pakęs
ti krašto viduje tokios sauvalės ir politi
nės išdavystės santykiuose su užsieniais. 
Liaudis likvidavo neapkenčiamą vyriau
sybę su visa valdančia viršūne ir tuo 
praskynė kelią laisviems rinkimams į 
Liaudies Seimą, kuris tikrai galėjo at
vaizduoti darbo liaudies interesus ir bu
vo sukurtas jos rankomis.

1940 metų liepos 14-15 dienos Lietuvos 
darbo žmonių gyvenime bus didžiomis 
istorinėmis dienomis. Jos davė darbinin
kų, valstiečių ir darbo inteligentų sąjun
gos užuomazgą. Jos buvo atžymėtos Lie
tuvos darbo sąjungos platformos laimė
jimu. Ši platforma subūrė visus dorus 
krašto patrijotus, visus, kuriems nuošir
džiai brangūs Lietuvos liaudies intere
sai.

Tomis dienomis Lietuvos liaudis išreiš
kė savo valią amžiams baigti politinį dva
rininko ir kapitalisto viešpatavimą, įkur
ti tikrą liaudies valdžią ir savo ranko
mis pradėti valstybinį krašto pertvarky
mą. Lietuvos darbo sąjungos laimėjimas 
yra mūsų krašto gyvenimo istoriniu pa
sisukimu, kuris laiduoja darbo žmonėms 
pilietinių bei politinių teisių visumą, ku
ris laiduoja šviesią ateitį, jiems ir būsi
moms kartoms.

Liaudies Seimas, kaipo suvereninis 
Lietuvos valios reiškėjas, pašauktas jo
sios laimėjimams, iškovotiems iš pluto- 
kratų, sutvirtinti, laiko savo vyriausiu 
uždaviniu ir pareiga naujais pagrindais 
išspręsti Lietuvos valstybinės santvarkos 
formos klausimą. Didysis istorinis Tary
bų Sąjungos tautų patyrimas moko, kad 
tiktai tarybų valdžia yra tikras darbo 
žmonių interesų reiškėjas ir gynėjas. 
Tiktai tarybų valdžia yra tikra liaudies 
valdžia, kuriai esant, kraštą valdo pati 
liaudis be kapitalistų ir dvarininkų. Tik
tai tarybos yra darbininkų ir valstiečių 
sąjungos įsikūnijimas.

Tarybų Sąjungoje visiems laikams pa
naikinta eskploatacija žmogaus žmogu
mi. Susirūpinimas žmogaus-piliečio būk
le yra Tarybų Sąjungoj vadovaujančiu 
viso gyvenimo pradmeniu. Kiekvienam

darbo žmogui Tarybų Sąjungoj laiduota 
teisė dirbti, ilsėtis, nemokamai šviestis, 
nemokamai gauti medicinišką pagelbą, 
būti materialiai aprūpintam senatvėje. 
Tarybų valdžia — demokratiškiausia 
valstybės valdžia. Kapitalistinių kraštų 
patyrimas rodo, kad kiekviena kitokia 
valdžia yra eksploatatorių saujos vieš
patavimas ir neribota sauvalė, nukreip
ta prieš darbo žmones. Visos darbo ma
sės per Tarybas pilnateisėmis dalyvauja 
valstybės valdyme, kuria visai darbo 
liaudžiai laisvą ir laimingą gyvenimą. 
Tiktai Tarybų santvarka sudaro tinka
mas sąlygas iškilti iš liaudies įvairių val
stybinio, ūkinio ir visuomeninio gyveni
mo sričių vadovams ir organizatoriams. 
Ji duoda galimybių pasireikšti liaudies 
gabumams ir talentams. Tarybų Sąjun
goje nėra nacionalinės priespaudos ir 
nacionalinės nelygybės. Tas prakeiktas 
praeities palikimas panaikintas ten ga
lutinai. Lietuvai, kur liaudies nuversta 
valdanti gauja nuolat kurstė tautybių 
kovą, Tarybų santvarkos įvedimas bus 
vienintelis ir tikriausias nacionalinės ly
gybės ir laisvo nacionalinio klestėjimo

Justas Paleckis
laidas. Tiktai Tarybų santvarka gali pa
tikrinti mums taiką, dorą, laisvę ir išgel
bėti miesto bei kaimo darbo mases nuo 
eksploatacijos, vargo ir sauvalės. Tai 
mums rodo Tarybų Sąjungos pavyzdis. 
Tiktai Tarybų valdžia laiduos mums poli
tinį, ūkinį ir kultūrinį klestėjimą.

Liaudies Seimas, išreikšdamas vienin
gą Lietuvos laisvos darbo liaudies va
lią, skelbia, kad Lietuvoje įvedama Ta
rybų santvarka.

Lietuva skelbiama Socialistine Tarybų 
Respublika. Nuo šios dienos visa valdžia 
Lietuvos Socialistinėj Tarybų Respubli
koj priklauso miesto ir kaimo darbo 
žmonėms, kurie tarybose atstovaujami 
savo atstovų.

Liaudies Seimas tvirtai įsitikinęs, kad 
visi Lietuvos gyventojai susiburs apie 
Tarybų Valdžią, kad užtikrintų gerbūvį, 
ūkio ir kultūros klestėjimą, kad suteiktų 
mūsų liaudžiai laisvę ir laimę, kad pri
vestų kraštą iki galutinio liaudies laimė
jimo.

Tegyvuoja Lietuvos Tarybų Socialisti
nė Respublika!

Tegyvuoja darbo žmonių tarybų at
stovai !

Tegyvuoja viso pasaulio darbo žmonių 
vadas ir mokytojas — draugas Stalinas!

Tegyvuoja Sovietų Sąjunga — viso pa
saulio darbo žmonių tėvynė!

Vos spėjus raudonarmiečiams įžy
giuoti į Minską, tuojau buvo imtasi kuo- 
greičiausiai organizuoti laikraščio leidi
mą. Pirmasis išvaduotajame Minske laik
raštis yra “Zviazda” (žvaigždė).

Iš viso tarybinėje Baltarusijoje iki šiol 
jau eina 70 laikraščių.

Spauda yra vienas svarbiausiųjų kul
tūriško žmogaus gyvenime dalykų. Todėl 
tarybinė vyriausybė, kai tik miestas arba 
sritis tampa kur išlaisvintas, tuojau ima
si organizuoti leidimą laikraščio.

Neužilgo išgirsime, kad ir Lietuvos so
stinėj Vilniuje pradės eiti laikraščiai, nes 
Lietuvos žmonės laisvos spaudos labai 
pasiilgę.

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

Lietuviai pionieriai—leitenantas Zelenkevičius, Martinkovas ir Levitas su magnetiniais 
minų jieškotojais, jieško vokiečių pakastų minų, kad atidaryti Raudonajai Armijai kelią 
linkui priešo pozicijų.

Patikrinta, kad Laivų Eksplo
zijoje Žuvo 350

San Francisco, Calif. — 
Patikrinimai rodo, jog per 
dviejų amunicijos laivų eks
ploziją ir gaisrus miestelyje 
Port Chicago, Cal., žuvo 
bent 350 žmonių. Dauguma 
jų — marininkai. O sunkiai 
sužeista buvo virš 500 asme
nų.

Tarybų Armėnijos Užsienių 
Komisaras

Maskva. — Aukščiausiojo 
Sovieto prezidiumas pasky
rė Saaką K. Karatentianą 
užsieniniu komisaru Armė
nijos Tarybų Respublikos.

Waterbury, Conn.

BIBLIOGRAFIJA
Perskaičius Knygą “Rainbow”

Perskaičiau Vandos Wasi- 
levskos knygą “Rainbow.” Tai 
įdomi ir naudinga knyga. Bū
tų labai naudinga, jeigu kas ją 
išverstų į lietuvių kalbą. Joj 
aprašoma apie vieną sodžių, 
kurį vokiečiai-hitlerininkai te
rorizavo. Sodžius turėjo apie 
300 šeimų.

Naciai atėmė nuo žmonių ir 
paskutinį maisto trupinį, gal
vijus, karves, arklius, kiaules, 
vištas, antis ir net šunis, kas 
tik gyvas, kas tik naudingas. 
Paliko gyventojus badu mirti. 
Laimė gyventojų tame, kad 
už mėnesio laiko Raudonoji 
Armija sumušė nacius ir so
džių išvadavo.

Teroras nacių buvo tokis 
baisus, kad skaitant sunku iš
silaikyti neverkus. Pavyzdžiui, 
vienas buvęs rusų buržujus 
Gaplik, įskundė vokiečiams 
Oleną, būk ji turinti susisie
kimus su partizanais ir žino, 
kur partizanai yra. Areštavo 
moterį. Kvotė kapitonas Kurt 
Werner per 4 ar 5 valandas ir 
nieko nesužinojo. Atidavė jų 
nacių kareiviams, liepė ją taip 
pamokyti, kad ant rytojaus 
viską prisipažintų.

Moteris buvo nėščia, jau vi
sai arti gimdymo laiko. Naciai 
ją išrengė nuogai ir varinėjo 
apie šimtą pėdų pirmyn ir at
gal, kada moteris nuvargo, 
parpuolė, tai durtuvais badė 
į strėnas ir tik kada ji jau 
buvo labai prikankinta, durtu
vų galais subadyta, tai pusgy
vę įmetė į daržinę; O tai buvo 
žiema, šaltis baisus.

Ant rytojaus moteris jau bu
vo pagimdžius sūnų, kurį nuo 
užšalimo palaikė kvėpuodama 
ant jo. Moteris buvo visai prie 
mirties. Naciai ir vėl pradėjo 
iš moters tyčiotis, net baisu ir 
pamislyti, atrodo, kad jie ne
turėjo nei motinų, nei tėvų.

Jie vėl ją nutempė su kūdi
kiu pas kapitoną Kurt. Jis, ma
tydamas, kad nieko neišgalįs, 
tai pasidėjo ant stalo vaikutį 
ir pradėjo jį kankinti, o ant 
galo peršovė per galviukę. Ta
da naciai nusivarė moterį, ne
šiną jau negyvu kūdikiu, prie 
upelio, pagriebė vaikutį nuo 
jos ir žaidė, mėtydami durtu
vais, paskui įmetė jį po ledu. 
Po to šautuvais sutrupino mo
tinai galvą, subadė ir ją įstū
mė po ledu.

Po to kapitonas Kurt gailė
josi, kad jis per greitai vaiku
tį nužudė. Jis darė išvadas, 
kad jam reikėjo skūrą nulupti 
po motinos akimis, tai gal ji 
būtų atidengus, kur yra par
tizanai.

Stebėtinai liaudis .pasišven- 
tus. Tiek moteris iškentėjo, o 
nei karto pas budelius nepra
šė pasigailėjimo. Taip didvy- 
ringai visi Sovietų Sąjungos 
žmonės kovoja.

tai ji neverkė, neprašė pas bu
delius pasigailėjimo.

Taip naciai žvėriškai ir bu
deliškai žudė žmones, bet jie 
savo tikslo nepasiekė ir nepa
sieks. Kijeve jie išžudė 52,- 
000! Odessoj 200,000! Pas 
mane ant rankų žurnalas, ku
ris sako, kad vokiečiai su sa
vo pastumdėliais išžudė 20,- 
()()(),000 žmonių.

Taip, tai svarbi ir labai ge
ra knyga. Skaitydami apie tas 
liaudies didvyriškas kovas pa
dėkime karo pastangose prieš 
nacius, kad jie greičiau būtų 
sumušti, kad greičiau karą lai
mėjus.

Petras Butkevičius.

Baltimore, Mi
Remia Lietuvos Žmones

Ir vėl pasiuntėme į Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetą 
$100, tai pusė kvotos, kuri yra 
paskirta Baltimorės miestui. 
Maąau, kad mes greitu laiku 
pasiųsime ir kitą dalį ir dar 
su kaupu, nes mūsų miesto 
lietuviai jaučiasi-, kad skirta 
per maža kvota tokiam labai 
svarbiam reikalui.

Šios aukos yra nuo Liet. Li
teratūros Draugijos 25 kuopos 
$50; drg. L. Pruseikos prakal
bose surinkta $43.17, J. Kas- 
parevičius aukavo $5, J. Pa
serskis $1.83.

Pasitikime, kad draugai bal- 
timoriečiai nuoširdžiai aukos 
pagalbai Lietuvos žmonių. Au
kas galite priduoti vietinio ko
miteto nariams: S. Meškys, S. 
Bartkienė arba J. Paserskis. 
Visi ir visos padirbėkime.

P. Paserskis.

Milwaukee, Wis.
Mes, Lietuvių Darbiu. Susi

vienijimo 100 kuopos nariai, 
turėjome labai linksmą ir pa
sekmingą pikniką. Oras buvo 
gražus ir žmonių atvyko iš vi
sos apylinkės, net iš kitų mies
tų. Kaip su kuriais draugais iš 
kitų miestų, tai jau nebuvome 
matęsi nuo pereitų metų. La
bai buvo linksma ir malonu vėl 
susitikti. Kaip kurie buvo lai
mingi ir gavo dovanų.

Viena iš mūsų buvo auka, 
tai savo rankų darbo beskutė 
ir pripildyta puikiausių rau
donų ir geltonų rožių. Jos ga
vimui visi pirko tikietukus. Ta 
graži dovana teko Mrs. Gib
art.

Prie vakaro pradėjo rinktis 
didesni biznieriai, tai piknikas 
iš naujo pagyvėjo ir tęsėsi iki 
vėlumos. Pelno bus, bet dar 
pilna sąskaita nepadaryta.

C. M.

Maskva. -L^ovietų jėgos 
liepos 16 d. visuose frontuo
se sunaikino bei iš veikimo 
išmušė 100 vokiečių tankų 
ir nušovė 94 jų lėktuvus.

Philadelphia, Pa.
Lietuvis leitenantas lakūnas, 

bombardierius Vytautas Žilins
kas yra vairuotojas didžiulio 
bombininko, kuris vadinamas 
“Skrajojanti Tvirtuma.” Pasta
ruoju laiku jis aplankė savo 
tėvelius, gyvenančius 7025 
Shelbourne St., Philadelphia, 
Pa.

Vytautas yra pasižymėjęs

VYTAUTAS ŽILINSKAS 
orlaivininkystės žygiuose. Jis 
yra pasirengęs vykti į frontus 
ir mušti mūsų priešus. Gero 
pasisekimo, lakūne!

Vytauto tėveliai priklauso 

darbininkiškose organizacijo
se ir didžiuojasi savo sūnaus 
karžygiškumu.

Rep.

Per 30 paskutinių valan
dų amerikiečiai ir anglai 
paleido 15,000 tonų oro 
bombų į hitlerininkus.

Drabužiai Lietuvių Pagalbai
Liepos 12 d. Lietuvių Lite- 

i ratūros Draugijos 28 kuopa 
laikė mėnesinį susirinkimą. Iš
klausytas raportas, Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komiteto 
piknikas, paramai Lietuvos 
žmonių, labai gerai pavyko, 
nuo kurio liko $401.40 pelno. 
Komitetas yra jau pasiuntęs 
penkis siuntinius drapanų, virš 
600 svarų ir apie tiek jau yra 
surinkta šeštam siuntiniui, 
taipgi bus nupirkta 240 nau
jų apatinių drabužių, už vij^š 
$300. Reiškia, Lietuvoj bus 
240 žmonių aprengta naujais 
drabužiais. Tai gražus darbas.

Sukėlimui daugiau pinigų 
bus rengiamas piknikas ir taip 
renkamos aukos pas geros šir
dies žmones, o tokiam prakil
niam tikslui kiekvienas gali 
paaukoti po keletą dolerių, 
kad sušelpus savo brolius ir 
sesutes.

Raudonoji Armija jau gerą 
dalį Lietuvos išlaisvino, kol su- 
kelsime reikalingą sumą, nu
pirksime drabužius, pasiųsime, 
tai jau ir visa Lietuva bus laįs- 
va. Dabar pagalba bus siun
čiama tiesiai į Lietuvą. Pirma 
buvo žmonių, kurie nenorėjo 
teikti pagalbos, nes ji buvo 
siunčiama tiems lietuviams, 
kurie buvo pasitraukę giliau į 
Sovietų Sąjungą, dabar, ma
nau, kad ir jie turėtų teikti 
pagalbą.

Kurie turite gorų drapanų, 
tai prašome jas atnešti ar at
vežti 787 Bank St., arba pa
šaukite telefonu 3-5591, tai 
mes paimsime. Visi ir visos pa
dėkime Lietuvos žmonėms.

J. Strauss.

Vitaminai, Vitaminai, Mineralai, irgi— 
Vaikams Pienas Yra Pienas ir Jums!

(g) Borden Co.

BORDENS HOMOGENIZED
VITAMIN E>

"Ths Children's Milk"
Tune in every Monday: “Bright Lights o£ New York”, WOR, 7:30 p.m.

VAKACIJOS
DIDELIAME SODE, ANT AUKŠTO KALNO 

IR GRAŽIOJE LYGUMOJE

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

Didele upe (bėgantis vanduo) 
kur galima maudytis

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

patogių pataisymų.

Užtenka liepos 5 d., Lais
vėj pasiskaityti apie lietuvių 
tautos didvyrę Marytę Melni- 
kaitę, kuri drąsiai kovojo prieš 
nacius, ir kada buvo suimta,

Talkininkai Franci joj per 
dieną vidutiniai sunaikina 
po 50 nacių trokų ir auto
mobilių.

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

Pabaltijo Tautų Kova Prieš
Vokiškuosius Okupantus

WORCESTER, MASS.

(Tąsa)
Masinius šaudymus hitlerininkai Kau

ne įvykdydavo tiesiog aikštėse, Šančių 
garaže ir Kauno apylinkėse. Vien tik ties 
Kauno 9-ju fortu sušaudyta daugiau 
kaip 30,000 žmonių. Sunku ir apytikriai 
suskaičiuoti, kiek žmonių hitlerininkai 
sušaudė Vilniuje, bet skaitlinė 60,000 ku
ri buvo pranešta spaudoj anksčiau ir ku
ri sukėlė siaubingo nepasitikėjimo, yra 
per maža. Iš Vilniaus atvykę liudininkai 
sako, kad aukų buvę žymiai daugiau. 
Milžinišku kapinynu yra virtę Paneriai 
ties Vilnium, kur hitlerininkai veždavo 
masėmis žudyti savo aukas. Pivonijos ši
le ties Ukmerge hitlerininkai išžudė iki 
12,000 žmonių. Utenos apylinkėse nužu
dyta apie 9,000 žmonių.

1942 m. gegužės mėn. vokiečių laikraš
tis “Deutsche Zeitung in Ostland” prane
šė, kad už partizanų nužudytus 2 hitleri
ninku valdininkus Vilniaus krašte 
esą sušaudyta 400 žmonių. Bet kaip vė
liau paaiškėjo iš tikrųjų ten buvo sušau
dyta keli tūkstančiai žmonių.

Tas pats vyko Latvijoj, kur per oku
pacijos laiką išaugo milžiniški brolių ka
pai. Rygoj vien tik Rumulių kapuose pa
laidota apie 80,000 žmonių, hitlerininkų 
aukų. Rygoj žmonėms žudyti vokiečiai 
naudoja “mirties automobilius (”’duše- 
gubki”, kaip juos vadino Krasnodaro ir 
Charkovo procesuose). Liepojoj užmuš
ta 10,000 žmonių, Rezeknėj daugiau kaip 
2000 žmonių, 1943 m. birželio mėn. Izra- 
lių valsčiuj, Latgali joj, vokiečiai sušaudė 
30 žmonių ir sudegino jų namus vien tik 
todėl, kad 1941 m. kovose su Raudonąja 
Armija hitlerininkai neteko 8 kareivių.

Estijoj iki 1942 m. vasario mėn. oku
pantai nužudė apie 20,000 žmonių. Vie
name Tartų mieste nužudyta 2000. Ypač 
smarkiai siaučia vokiečiai Estijoj dabar, 
kada jie žino, jog Raudonoji Armija ar
timiausiu laiku padarys galą jų viešpata
vimui. 1944 m. vasario 5 d. vokiečiai at
varė į Rygą 2000 estų ir juos girdė ap
nuodyta kava. Visi tie estai mirė kan
kinama mirtim.

Per okupacijos laiką hitlerininkai iš
naikino visose trijse Pabaltijo respubli
kose 350-400,000 žmonių. Tai mums mil
žiniškos aukos, nes visoj Pabaltijy tėra 
apie 6 milijonus gyventojų.

Vokiečiai naikina Pabaltijo tautas ne 
tiktai teroru, bet ir išvarydami stipriau
sius ir sveikiausius žmones į katorginius 
darbus Vokietijoj ir pafrontėj. Pirmais 
okupacijos mėnesiais vokiečiai bandė su- 
verbuoti savanorių darbininkų ir varė 
atitinkamą agitaciją, girdami darbo ir 
gyvenimo sąlygas Vokietijoj. Tačiau ma
žai atsirado norinčių eiti į vokiečių jun
gą. Hitlerininkai pradėjo skelbti priva
lomas registracijas, ir vykdyti priversti
nas darbo jėgos mobilizacijas. Tačiau ir

tai negelbėjo. Gyventojai visais gali
mais būdais vengė važiuoti į Vokietiją. 
Tada šių dienų vergvaldžiai pradėjo gau
dyti sau vergus surengdami žmonių me
džiokles. Vokiškieji vergų medžiotojai 
Pabalty apsupa žmonių susitelkimo vie
tas—rinkas, susirinkimus, kinematogra
fus, bažnyčias, ištisus kaimus. Jie gaudo 
žmones, suvaro juos į sutelkimo punktus 
ir iš ten varo į Vokietiją arba į pafron
tės darbus.

Žmogieną bemedžiodami hitlerininkai 
griebiasi įvairių suktybių. Daugely mies
tų jie paskelbė melagingus oro pavojus. 
Visi gyventojai skubėjo į slėptuves. Hit
lerininkų policija ir esesininkai apsupę 
slėptuves, suiminėjo darbui tinkamus vy
rus ir moteris, gabeno į stovyklas ir ka
lėjimus, o iš ten Į Vokietiją. Hitlerinin
kai medžioja žmones ir vieškeliais. Taip 
nuo birželio iki rugpjūčio mėn. 1943 m. 
vokiečiai Latgali jos vieškeliuose sugavo 
ir nuvarė kažkur apie 3000 žmonių. Pe
reitą rudenį iš vienos .tik Latgali jos vo
kiečiai išvežė 80,000 žmonių. Iš Estijos 
jau 1942 m. pavasarį buvo išvežta apie 
30,000 estų darbininkų.

Po sutriuškinimo ties Stalingradu klau
simas dėl žmonių rezervų hitlerinėj Vo
kietijoj pasidarė ypatingai opus. Vokie
čiai paskelbė “totalinę mobilizaciją” ne 
tiktai Vokietijoj, bet ir Pabaltijy, žy
miai sustiprinę darbo jėgos išvežimą iš 
ten.

1943 m. kovo mėn. okupacinė valdžia 
įvedė baudžiavą. Ji išleido parėdymą, pa
gal kurį valstiečiams leidžiama jų valdo
muose ūkiuose palikti tik aprėžtą darbo 
jėgos kiekį. Pav., ūkiuose iki 5ha palieka
mas 1 žmogus, nuo 5 iki 10 ha — 2 
žmonės ir t.t. Pilnaverčiais darbininkais 
toj baudžiavos santvarkoj laikomi pa
augliai nuo 14 metų ir seniai iki 60 me
tų. Kiti šeimos nariai privalo dirbti pas 
stambiuosius žemvaldžius, pirmoj eilėje 
pas vokiečių dvarininkus ir kolonistus, 
arba išvežami į Vokietiją. Kol eina karas 
ir ūkio sumetimai reikalauja išspausti 
kas galima iš Pabaltijo kraštų ūkio, vo
kiečiai yra priversti kai kurį kiekį žmo
nių palikti, kad jie dirbtų vokiečiams 
reikalingus darbus. Ypač jiems rūpi kuo- 
daugiausiai iš mūsų kraštų žemės ūkio 
maisto išspausti.

Vokiečiai stengiasi įvairiai pažeminti 
okupuotųjų gyventojų žmonišką savigar
bą ir ciniškai iš jų tyčiojasi. Būdingą tuo 
atžvilgiu vaizdą papasakojo partizanas 
P. Vieno kaimo Utenos apskr. jaunimas 
susirinko į vakarėlį. Pro šalį važiavę ese
sininkai apsupo namą. Automatais gra
sindami esesininkai privertė merginas ir 
vyrus nusirengti ir nuogus šokti jų aki
vaizdoj. Pakankamai pasityčioję, vokiš
kieji smurtininkai išvarė tą jaunimą į 
Vokietiją.

(Bus daugiau)

Aukos Lietuvos Laisvintojams
Birželio 22 d. sukako trys 

metai didvyriškos kovos Sovie
tų Sąjungos ir Lietuvos liau
dies prieš hitlerininkų užpuo
limą. Trys metai atgal Hitle
rio fašistines gaujos, naktį, už
puolė mūsų tėvų žemę Lietuvą, 
degino miestus ir sodžius, žu
dė senus ir vaikus. Pirmieji 
smūgiai hitlerininkų teko tary
binei Lietuvai, kaipo Vokieti
joj pasienyj esamai. Lietuva 
buvo pirmoji tarybinė respu
blika, per kurią naciai-baraba- 
rai žengė gilyn į Sovietų Są
jungą nešdami vargą ir mirtį.

Hitlerininkai, apsvaigę be
protiškomis svajonėmis, kad 
jie yra kokie tai “virš-žmo- 
nės,” užpuolė laisvų žmonių ir 
tautų šalį, kad pavergus ją ir 
paskui visą pasaulį. Tada Hit
leris ir jo razbaininkai dar ne
žinojo, kad padarydami tą už
puolimą, jie patys sau pasira
šė mirties sprendimą.

Birželio 18 dieną Worceste- 
rio ir apylinkes lietuviai gra
žiai minėjo 25-kių metų jubilė- 
jų įsteigimo Olympia Parko 
per Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugiją. Tatai įvyko išvaka
rėse 3-jų metų tos baisios Lie
tuvos žmonių nelaimes — hit
lerininkų užpuolimo.

Kalbėtojams išaiškinus pa
dėtį, mūsų lietuviai nuošir
džiai sveikino didvyringą Rau
donąją Armiją ir jos eilėse lie
tuvių pulkus, kurių pergalin
gos kovos naikina mūsų ben
drus priešus ir išgelbėjo milio- 
nų gyvastį ir mūsų šalies jau
nuolių. Suaukavo $500, už ką 
tapo nupirkta 1,250 pakelių 
cigaretų arba kvoderis milio- 
no cigaretų, kurie per Lietu
vai Pagelbos Teikimo Komite
tą pasista lietuviams kovū- 
nams.

Tai gražus darbas! 25-ki 
metai atgal pažangiųjų lietu
vių grupelė nupirko vietą, kur 
šiandien yra Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų galingos draugijos 
garsusis Olympia Parkas. Per 
25-kis metus parke įvyko dau
gybė kultūriškų parengimų, 
per 25-kis metus šis parkas 
tarnavo plačiai lietuvių visuo
menei, ir štai, birželio 18 d. 
vėl susirinkę į tą parką mes, 
atėjome į pagelbą Lietuvos 
žmonėms, lietuviams kovū- 
nams, kurie dabar jau muša 
priešą ir varo laukan iš Lietu
vos.

Aukavo sekamai:
Po $10: J. Raulušaitis, B.

Krasauskas, S. S. Sakavičia, 
M. Sukackienė ir Ed. Kielly.

Po $5: J. Ješkiavičia, K. Ko- 
sulis, J. Skliutas, J. žalimas, 
J. Špokauskas, E. Egeris, V. 
Vilkauskas, A. Čiaponis, J. 
Daugėla, Mr. Jakaitis, J. Pet- 
kūnas, Mr. Balsiavičia, O. Bui- 
vidienė, Mr. Tamošiūnas, A. 
Kanapkis, O. J. Juslus, S. H. 
Januliai, Mr. Žalinga, L. M. 
Žukai, Mrs. Andreliūnienė, L. 
B. Valančiauskai, Mr. Sakavi- 
čią, K. Urbonas, Z. Dvarec
kas, P. Sadauskas, A. B. Na- 
rusiavičiai, J. Urbonas, V. M. 
Navikai, A. Baris, V. Valan- 
siavičius, F. Balčiūnas, Mr. Sa- 
banskis, Mr. Miklužis, J. To- 
zaravičia ir Mr. Kaulakis.

A. Pilkauskas $4.
Po $3: A. Minkiavičia, M. 

Miliauskas ir J. Norvaiša.
Po $2: J. Bakšys, J. Karso- 

kas, J. Juodaitis, M. Mozur- 
kienė, B. Praslauskas, M. Lu- 
kienė, K. Gerdžius, I. šiupė- 
nas ir T. Ausiejienė.

Po $1: J. Traupis, A. Rau- 
linaitis, F. Statkus, N. čiapo- 
naitė, V. Jaučius, J. Balčiūnas, 
B. žalinienė, L Arbačienė, N. 
Zikas, A. Kuzmickas, A. Va- 
silienė, F. Kunigauskas, Mr. 
Rainis, S. S. Slavic, J. Sen
kus, E. Stiega, J. Skeltis, W. 
Ergauskas, J. Wallent, V. Na
vikas, J. Kižis, P. Griniavičie- 
nė ir P. Baciavičia.

Po 50c: N. J. Kudarauskas 
ir V. Rcpecka.

K. Silvaitis 30c.
Viso surinkta parko $280.30. 

Lietuvai Pagelbos Teikimo Ko
miteto skyrius pridėjo $219.- 
70, tai pir sudarėme $500. 
Gal kurių vardai ir bus netei
singai užrašyti, tai atsiprašo
me, arba prašome mums pra
nešti.

Kip Sukelsime $300 Kvotą
Lietuvai Pagelbos Teikimo 

Komitetas paskelbė dienrašty
je Laisvėje, liepos 6 dieną, at
sišaukimą į Amerikos lietu
vius ir paskyrė didesnėms ko
lonijoms speciales kvotas su
kelti, kad tuojau paruošus šeš
tą siutini į Lietuvą. Dabar 
siuntinys eis jau tiesiai į Lie- 
tuvš, nes iki kol jis pasieks, tai 
visa Lietuva jau bus laisva.

Lietuvos žmonėms ir kovū- 
nams reikalinga muilo, apati
nių drabužių, čeverykų ir dau
gelio kitų dalykų. Worceste- 
rio kolonijai paskirta kvota 
$300. Tai nedidelė kvota, tiks
las labai svarbus ir greitas, o 
Worcesterio lietuviai prašymą

gali greitai atlikti.
Vietinis Lietuvai Pagelbos 

Teikimo Komitetas atsikreipia 
į visus lietuvius prašant, kad 
tuojau visi stotume darban ir 
sukeltame minėtą kvotą.

Jau aplaikėme keturis pun
delius nuo A. Mikelaitienės, B. 
Mizaros, A. Pilkausko ir Edy 
Kelly ir auką $1.50. Ačiū! 
Visi ir visos stokime darban, 
ateikime į pagelbą savo bro
liams ir sesutėms, kuriuos taip 
labai nuvargino hitleriški raz
baininkai. M. S.

Toronto, Canada
Paminėjo Draugų Railų 

Sukaktuves•
Draugai Mary ir Vladas 

Railai, keli metai atgal išvy
kę į Čikagą, buvo atsilankę į 
Torontą, kur daug metų pra
leido lietuvių pažangiam ju
dėjimui darbuodamiesi. Ka
dangi šiuo metu sukako L1 me
tų nuo jų vedybų, tai draugai 
Sarapai, tėvai ir uošviai, su
rengė balių, į kurį buvo pa
kviesta būrelis torontiečių, Rai
lų draugų ir pažįstamų.

Besikalbant ir besivaišinant 
skaniais užkandžiais, draugė 
Byrienė įteikė visų dalyvių 
vardu Railams dovaną — sida
brinį “tea set’ą,” o visi kiti su
kilę sudainavo Ilgiausių Metų, 
linkėdami jiems susilaukti dar 
daugiau tokių sukaktuvių.

Svečiai sekmadienio rytą iš
vyko atgal į Čikagą.

Dalyvavęs.

<♦>

<♦>

Lowell, Mass. ; dotis. Tačiau šiaip taip prisi
taikome kitoje vietoje: Char
les Freemano puikiame miške

Forest City, Pa.
Labai susirgo draugas Juo

zas Gulbinas, kasicrius Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
kuopos. Jis gyvena ant RFD 
No. 1 kelio. Visi draugai ir 
draugės, kuriems laikas lei
džia, tai prašomi aplankyti li
gonį, nes tas priduoda dau
giau energijos ligos nugalėji
mui. Vėlinu drg. Gulbinui 
greitai pasveikti.

J. K.

Lawrence-Haverhill 
Lowell-Nashua

Rengia Didelį Pikniką Dien
raščio Laisves Naudai Lietuvos 

Išlaisvinimo Proga

Piknikas įvyks 

Liepos-July 23 
MAPLE PARK

METHUEN, MASS.

Rengėjai ne juokais ėmėsi 
šio didelio darbo. Turime su
ruošti tokį pikniką, kokio dar 
nesame turėję. Šiais didžiai
siais laimėjimais prieš nacius, 
džiaugsmu ir entuziazmu pri
valome remti savo dienraštį. 
Skaitlingai dalyvaukite šiame 
piknike. Pasilinksminkite ir 
paremkite savo dienraštį.

Komisija.

MATEU ŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS 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.

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

r

IŠ Mūsų Vasarinio Veikimo Ir 
Kaip Rengiamės Pasitikti 

Liepos 23-čią Dieną
Mums vasaros laike yra blo

giausia su veikimu dėl to, kad 
neturime vietos vasariniams 
parengimams - piknikams. O 
be to nėra kaip susišaukti di
desnius būrius žmonių, su ku
riais galima būtų sueiti, tartis 
ir kalbėtis apie šių karinių die
nų reikalus; svarbiausia apie 
Lietuvos gelbėjimo reikalus. 
Karštose dienose ne taip pa
ranku turėti parengimus sve
tainėje, nors ir turime neblogą 
kliubo svetainėlę, kurioje vė
sesniuose sezonuose einasi ge
tas veikimas.

. Buvome parsitraukę iš Lie-
tuvai Pagalbos Teikimo Komi
teto, Brooklyne, 20 dėžučių 
(kits), kurios liko pripildytos 
ir per drg. S. Paulenką pasiųs
tos atgal pilnos. Tačiau dar 
viena yra pas mane namie, ku- 
frią mes bandysime pripildyti 
ir greit pasiųsti šeštam siunti- 
hiui.

Piknikų Problema
Mes per keletą metų turė

davom puikią vietą piknikams 
rengti, bet tai buvo prieškari
niais metais, kuomet galima 
buvo automobiliais suvažiuoti, 
bet dabar, dėlei stokos gazo
lino, nebegalima ta proga nau-

— 8 mylios nuo Lowellio. Jau 
turėjome ten vieną piknikėlį 
—pamėginimui, visiems labai 
patiko naujoji vieta. Ypatingai 
gerai, kad yra geras naujas 
pastatas, kuriame ne tik nuo 
lietaus galima pasislėpti, bet ir 
šokiams grindys geros. Pikni
ką ten turėjome birželio 25 
dieną ir dabar vėl bandome 
surengti toj pačioj vietoj kitą, 
tik jau daug didesnį pikniką, 
liepos 30 dieną. Bet apie tai 
bus vėliau pranešta, kuomet 
transportacijos klausimas bus 
galutinai išspręstas.
Liepos 23-čia Diena, Tai Mūsų 

Rugiapjūtė
Kadangi mūsų apylinkė, ku

rią sudaro: Nashua, Haverhill,
Lawrence ir Lowell, bendrai 
rengia didelį ir gražų pikniką, 
Maple Parke, Methuen, Mass., 
Šį sekmadienį, liepos 23 dieną, 
tai mes, lowellieciai, visomis 
pajėgomis rengiamės važiuoti 
ir dalyvauti labai skaitlingai 
savo piknike.

Mat, piknikas rengiamas 
pagelbėjimui finansiniai ir mo
raliai savo lietuviškoms bran
gioms įstaigoms, būtent, dien
raščiui Laisvei ir Lietuvių Li
teratūros Draugijos 7-tam Ap
skričiui. i

Tai svarbus reikalas ir to
dėl kiekvienas demokratinis

lietuvis jaučia šį reikalą sau 
artimu ir pareiginiu. Todėl, 
kaip visoje apylinkėje, taip ir 
pas mus, rūpestingai ruošia
mės skaitlingai dalyvauti.

Draugas Jonas Daugirda tu
rėjo 20 knygučių įžanginių ti- 
kietų, tai jau paskutinės par- 
sidavinėja. Jeigu ir pritruktu
me tikietų, tai kiti pasipirktu- 
mėm prie parko vartų, tik 
rengkimės visi dalyvauti ir ne
atsilikti nuo kitų kolonijų.

Piknike turėsime vieną labai 
gerą kalbėtoją iš Brooklyn, 
kuris kalbės apie pasaulio vy
riausiu žygius — karo eigą — 
Lietuvos išliuosavimą iš po 
barbarų hitlerininkų. Klausy
dami vėliausius pranešimus, 
kuriuos geras kalbėtojas da
rys, visi liepsnosime džiaugs
mo liepsnele dėl puikiausių pa- 
s i s e k i m ų demokratiškame 
fronte.

Džiaugsimės Lietuvos išliuo- 
savimu, kuomi džiaugiasi ir 
mūsų senos tėvynės nuvargin
ta, bet dabar jau išliuosuoja- 
ma kovinga liaudis.

Kurie nežinote, kaip pasiek
ti Maple Parką, ateikite, ne 
vėliau dešimtos valandos ryte 
į Lietuvių Piliečių Kliubą, 338 
Central St. ii* iš čia visi kartu 
trauksime į Lawrence miestą. 
Bušą imsime iš Lowellio 11 
vai. ryte.

J. M. Karbonas.

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
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 16lh S, N. Y.
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

(Jsist. 28 m.)

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

Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

6-S-8 >-£-9 e-«>s e—S—- •-$—t •-£-< £ t-$-: ♦-£-> ♦«

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:

j GREEN STAR BAR k GRILL f
Z Lietuviškas Kabaretas ±
J ★ ★ .'* g

Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišoktiS užeina pas “Green Star Bar and Grill,’’ nes žino, wę kad visados bus patenkinti.

* Parė Kiekvieną Šeštadienį J
< ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS. »
Ž GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE ±
* 459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. ♦

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

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdėšlo valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimai 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
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Sovietų Kariai Pasiekę 
Augustavą

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Už pusdevintos mylios į 

šiaurius nuo Brest-Litovs- 
ko, šešių geležinkelių maz
go, Sovietai paėmė Imenin 
miestelį su stočia ir kitus 
artimus punktus. Raudonoji 
artilerija bombarduoja prie
šus Brest-Litovsko priemie
sčiuose.

(Jau diena pirmiau buvo 
neoficialiai pranešta, kad 
Sovietų kariai užėmė pozici
jas už ketverto mylių nuo 
Brest - Litovsko ir puola 
nacius jo priemiesčiuose.)

Bielostoko ir Brest-Litov
sko srityje, viduriniame 
fronte, Raudonoji Armija 
per dieną atvadavo 347 mie
stus, miestelius, geležinke- j 
lių stotis ir kaimus.

Viso 800 mylių ilgio fron
to linijoje tą dieną buvo už
mušta virš 4,000 vokiečių ir 
suimta daugiau kaip 1,600.

SUČIUPO JAU 21 NACIU 
GENEROLĄ SOV. FRONTE
Maskva. — Antroji Bal

tarusijos armija prasiveržė 
per Svisloč upę; paėmė Bo- 
brovniki miestą prie Volko- 
vysko - Bielostoko plento, 
paliuosavo daug kitų gyve
namųjų vietų ir, tarp kitko 
suėmė generolą Oxnerį, ko- 
mandierių 31-mos vokiečių 
pėstininkų divizijos. Oxner 
yra jau 21-mas vokiečių ge
nerolas paimtas nelaisvėn 
dabartiniame ofensyve.

VOKIEČIAI GINASI DESPE
RATIŠKU ĮTŪŽIMU

Maskva. — Lvovo srityje 
naciai desperatiškai ginasi, 
ir atskirose to fronto dalyse 
jie mete į mūšius po 300 sa
vo bombanešių ir po 100 ir 
daugiau tankų.

Pirma Sovietų lakūnai 
apdaužė sukauptas priešų 
jėgas, o paskui Raudonosios 
Armijos artilerija, tankai ir 
pėstininkai šlavė nacius at
gal.

Veltui Hitlerininkai Zuja 
Dėl Taikos su Sovietais

Stockholm, Šved. — Kar
tojasi gandai, kad nacių po
litikierius dr. Bruno Kleist 
siuntė savo tarpininkus pas 
Sovietų atstovę Švedijoj, A- 
leksandrą Kollontai ir sten
gėsi kaip nors pradėt su ja 
pasišnekėjimus apie atski
ros taikos darymą tarp Vo
kietijos ir Sovietų Sąjungos. 
Bet Sovietų atstovė iš tolo 
nesileido į jokias kalbas su 
Hitlerio agentais ar jų tar
pininkais.

Kleist esąs Al. Rosenber- 
go Ostlando ministerijos 
narys.

Amerikos Submarinai Nu
skandino Dar 14 Jap. Laivy

Washington. — Paskuti
nėmis dienomis Amerikos 
submarinai nuskandino dar 
14 Japonijos laivų, o tarp 
jų ir vieną karinį priešo lai
vą - naikintuvą. Kiti dabar 
pasiųsti jūros dugnan japo
nų laivai buvo prekiniai bei 
transporto laivai. Nuo karo 
pradžios iki šiol Jungtinių 
Valstijų submarinai sunai
kino jau 654 Japonijos lai
vus.

Maskva. — Jau matome 
Lvovą ir puolame jį, rašo 
Izviestija.

41-nas Sovietų generolas 
dalyvauja ofensyve prieš 
vokiečius Lvovo srityje.

TYSLIAVA PLŪSTA SOVIETUS IR 
GAILI HITLERIO RAZBAININKŲ
New Haven, Conn.

Sekmadienį, liepos 9-tą die
ną, iš ryto pranešė per radiją, 
kad eina žiaurūs mūšiai Rau
donosios Armijos su naciais 
Lietuvos sostinėje Vilniuje. Tą 
patį rašė ir laikraščiai.

Prisiminė man 1941 m., bir
želio 22 d., kaip naciai užpuo
lė Tarybų Sąjungą, kartu ir 
Lietuvą. Kaip po to nacių pa- 
salingo užpuolimo ant Lietu
vos ir Tarybų Sąjungos tam 
tikri kalbėtojai ir laikraščiai 
rašė ir džiaugsmu netrivojo; 
nuo to neatsiliko ir lietuviški 
kalbėtojai ir laikraščių redak
toriai, net ekstra laidas išleido 
iš džiaugsmo ,kad Hitlerio go- 
vedos naikina Lietuva ir žmo
nes.

Na, sakau, dabar jau Lietu
voj vėl mūšiai eina. Raudono
ji Armija ir prie jos lietuviš
kų dalinių pulkai muša nacius 
iš Tarybų Sąjungos ir jau pra
dėjo varyti iš Tarybų Lietuvos. 
Eina mūšiai Lietuvos sostinėje, 
kad po kiekvieno smūgio ga
lingo artinas priešui pražūtis. 
Bet ką sako tie redaktoriai, ką 
rašo jųjų bendradarbiai, ku
rie tada išleido ekstra laidas 
savu laikraščių ?

Nusprendžiau iš maudynių 
anksčiau parvažiuoti namo ir 
važiuoti į Union City, Conn. 
Ten buvo SLA Conn, valstijos 
apskr. piknikas; na, ten kal
bės, pamaniau sau, P. Laukai
tis, J. Tysliava, dr. M. J. Col
ney. Pastarasis iš Waterbury, 
tai paklausysiu, kaip dabar 
kalbėtojai atsineš į dabartinius 
įvykius Lietuvoje.

Nelaimė mano buvo tame, 
kad nesuspėjau pribūt anks
čiau į pikniko vietą ir negir
dėjau pono Laukaičio prakal
bos, bet ir nebuvęs laiku ir ne
girdėjęs, kiti pasakojo, kad 
kalbėjo prastai, be jokios lini
jos, be pagrindo ir nieko nepa
sakė čia susirinkusiems SLA 
nariams, kaipo SLA preziden
tas.

Kalbėjo dr. Colney. Jo kal
boj buvo svarbiausias jam da
lykas, tai prašyti lietuvius, kad 
laikytų naudotus drabužius ir 
neduotų tiems, kurie dabar da
ro rinkliavas ir siunčia lietu
viams. Jis tvirtino, kad tie dra
bužiai netenka lietuviam, o ki
tokiems žmonėms, nes jie siun
čia ne į Lietuvą, bet į kitas 

| valstybes. Jis ragino neduot 
jiems nieko. Nesuminėjo nei 
kas gi tie toki, ką dabar dra
bužius renka ir siunčia ir ne
sakė, į kokią gi svetimą vals
tybę. Tik sakė, kurie turite at
liekamų drabužių ir batų, tai 
ir laikykit, laukit, kada mes 
jus paraginsim duoti, tai tuo
met jau duokite drabužius, o 
mes juos pasiųsime lietuviams.

Tokią nešvarią anti-lietu- 
višką propagandą varo tarpe 
lietuvių, žinoma, kuomet Lie
tuva bus laisva ir bus jau ga
lima tiesiog pasiųsti į Lietuvą, 
tuomet vėl sakys, toks smeto
ninis Colney, kad ten jau lie
tuvių nėra, ten jau ruskiai. 
Tokią nešvarią propagandą va
ryti daktarui netinka! Dabar 
jau pribrendo laikas ir labai 
greit reikia rinkt visokią para
mą Lietuvos žmonėms, nes ligi 
prirengsime siuntinį, tai jau 
Lietuva bus laisva ir tiesiai į 

’Lietuvą tie siuntiniai pateks.
Kalbėjo ir J. Tysliava, Vie

nybės redaktorius, tas “Poor 
Devil” redaktorius, kuris, kaip 
Hitlerio legijonai užėmė Lietu
vą, 1941, birželyje, tai išlei
do net ekstra numerį savo 
laikraščio iš džiaugsmo. Atsi
stojęs kalbėt, pirmiausia pasa
kė, kad “mano šiandien galva 
visai tuščia,” o ši kačerga 
man per trumpa (garsiakalbį 
vadino kačerga). Jis pradėjo 
pasakot savo atsiminimus apie 
velionį kun. Varnagirį, kaip 
kun. Varnagiris padėjo vienai 
lietuvaitei merginai vaikiną su
rast ir apvesdinti. Tikras ko- 
medijantas, neigi Tysliava pa
žino kun. Varnagirį. Dar Tys
liava be kelnių Lietuvoj viš

tas ganė, kai Varnagiris 
Brooklyne klebonavo.

Toliau pasakojo, kaip se
niau lietuviai atvažiavę į Ame
riką, į mainų apylinkę, nemo
kėjo spjaudyti, tik jau dabar 
lietuviai New Yorke tokie kyt- 
ri, kad subvėse ant grindų ne
spjaudo ir tokiu būdu suseivi- 
na $500 pabaudos nemokėda
mi. Klausiausi ir pamislinau, iš 
tikro, jis ir sakė, kad jo šian
dien galva visai tuščia, kad 
tokiame svarbiame momente 
niekus pasakoja.

Toliau šaukė, kad per ma
žai parapijonų prisirinko jo 
kalbos klausytis. Bet atsidusęs 
pasakė, dabar pradėsiu jau 
rimtai kalbėti. Na, ir pradėjo, 
tai tam jo “rimtumui” nebu
vo pabaigos ir trūko kelio
nėms net lietuviškų žodžių. 
Koliojosi net nesuprantamos 
kalbos žodžiais. Toliau sakė 
Tysliava, dabar Raudonoji Ar
mija su vokiečių armijomis 
mušasi Lietuvos sostinės gat
vėse. Bet apsigaus Stalinas be- 
sibriaudamas į Lietuvą.

Ką Tysliava turėjo mintyje, 
nepasakė, ką Stalinas, jo nuo
mone, turėjo daryti, kaip at
varė Raudonoji Armija nacių 
armiją,į Lietuvos parubežius? 
Dar kartą pasakė, kad apsi
gaus Stalinas, Molotovas ir vi* 
si “čortai,” kurie briaunas! į 
Lietuvą, nes Amerika turi Eu- 
ropėj virš šešių milionų armi* 
ją ir su valdys Maskvą.

Prie Stalino, Molotovo var
do vis pridėjo ir tokį būdvar
dį, kad tik vienam J. Tyslia- 
vai viešai, kaipo tuščiagalviui, 
galima išsireikšti. O iš kur J. 
Tysliava žino, kiek Amerikos 
jėgų yra Europos šalyse?

Toliau jau pradėjo verkš
lent ir graudinti tas motinas, 
kurios turi savo sūnus Ameri
kos karo jėgose. Ar tai Tyslia
va gerai pasielgė, graudinda
mas tas motinas, kurios turi 
sūnus armijos jėgose? Juk mo
tinom ir be Tysliavos pasako
jimo spaudžia krūtines. Vietoj 
mažint motinų sielvartą ir pri- 
duot joms ūpo, kad ir moti
nos būtų taip pasiryžusios 
priešą nugalėti, kaip ir jųjų 
sūnūs, kurie pasiryžusiai prie
šą kovoja, tai Tysliava moti
nom ūpą puldo ir graudina jų
jų širdis.

Ant galo pasakė, kad, nors 
Lietuva yra karo nuteriota, tai 
jau ne pirmas kartas, kad Lie
tuvos liaudis ir vėl pradės ant 
Nemuno krantų kurt sau lais
vą ir nepriklausomą gyvenimą 
po šio karo, kaip sukūrė po 
visų kitų pirmesnių karų. 
Taip, ponas Tysliava, Lietuvos 
liaudis sukurs ant Nemuno 
krantų laisvą ir laimingą gy
venimą ir nepriklausomą gy
venimą, bet ne tokį, kaip jūs, 
ponai, manote. Lietuvoj liau
dis sukurs nepriklausomą gy
venimą be ponų ir išnaudoto
jų. Negalės jau į Lietuvą su
grįžti Smetonos inkvizicijos 
laikai ir tie inžinieriai, kurie 
inkvizicijoms, kalėjimams ir 
kartuvėms planus braižė ir dir
bo inkvizitoriams įrankius ant 
Lietuvos liaudies, kur šampa- 
lus-botagus kentė vargšų kū
nai po smetonininkų valdžia!

Tysliava save ir visą kryžio
kų gengę vadino demokratais, 
žiūrėkit, Lietuvoj buvo smeto
niniai fašistai, o jau Amerikoj, 
subėgę iš Vokietijos, pavirto 
“demokratais” ir mano, kad 
liaudį taip veidmainingai ap
gaus, o jau jeigu pasiseks pa
siekti Nemuno krantai, tai ir 
vėl fašistais bus.

O kad naciai okupantai bai
gia naikinti Lietuvą, kurie jau 
ir vardą panaikino, išdegino iš
tisus kaimus, varo į Vokietiją 
Lietuvos jaunus vyrus-mergi- 
nas, tai Tysliava nė neužsimi
nė. Bijosi užgauti herr Hitler!

O jau Sovietų aukštus parei
gūnus ir armijos komandie- 
rius, tai ir mokėjimas keikt ir 
šrpeižt ir dar vis pasididžiuo
damas ir klausosi sustojęs, ar

kl aušo vai juokiasi iš jo švan
kių žodžių!

Bet žmonės nesijuokė, nei 
neplojo jam, tai tuojau ir nu
stojo keikęs. Kas negerai Hit
leriui, tas negerai Tysliavai ir 
visam lietuviškų kryžiokų šta
bui. Nesulaiko Hitlerio jėgos 
Raudonosios Armijos su gink
lais, nesulaikys nė Tysliava, 
Bajoras, Grigaitis, ' Michelso- 
nas ir visi kiti “čortai” ir vi
sas kryžiokų smetoninis šta
bas! Raudonoji Armija jau 
laisvina Lietuvą, o Hitleris ir 
jo visi pastumdėliai lai dreba 
iš baimės!

M. Antanuk.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

“Jeigu tik Rooseveltas kan
didatuos šioms pareigoms, tai 
milžiniška Amerikos lietuvių 
dauguma rems dabartinį pre
zidentą.

“Jeigu mes palyginsime De
wey su Rooseveltu, tai tuojau 
įsitikinsime, kad pirmojo ne
matyti per antrąjį.,

“Pagaliau, karo biznis dar 
nėra baigtas.

“Šioje istorinėje rolėje tuo 
tarpu Roosevelto niekas negali 
pakeisti.”

Pasisakyta, kaip matome, 
aiškiai ir atvirai. Daugeliu ki
tu klausimu mes nesutinkame 
su Vienybe, bet šiuo klausimu 
sutinkame šimtu nuošimčių.

Taip, Rooseveltas nūnai yra 
nepavaduojamas. Jis kandida
tuoti apsiėmė. Jis tapo nomi
nuotas. Už jį Amerikos lietu
viai balsuos.

Tačiau, neprivalome nei mi
nutei pamiršti to fakto, kad 
republikonai. sukaitę darbuo
sis už išrinkimą Dewey.

Roosevelto šalininkai priva
lo daryti tą patį.

Reikės labai organizuotai, 
apgalvotai ir veikliai pravesti 
rinkimų kampaniją, kurioje tu
rės būti išaiškinta žmonėms 
Roosevelto rolė mūsų krašto 
gyvenime, karo užbaigime ir 
taikos vykdymo metu.

Lietuviai turėtų įkurti spe
cialius komitetus, kurie dar
buotųsi dėl Roosevelto išrin
kimo. Tie komitetai, mano 
nuomone, turėtų būti visiškai 
nepartiniai, neliesti jokių kito
kių klausimų, o tik rūpintis, 
kad Rooseveltas būtų išrink
tas.

Siunčia Nacius iš Francijos 
Prieš Sovietus

Maskva. — Iš dabar pa
imtų nelaisvėn vokiečių pa
tirta, jog ir paskutiniu lai
ku naciai siuntė savo kariuo
menės junginius iš Franci
jos fronto į rytų frontą 
prieš Sovietus.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
SU MECHANIŠKAIS PALINKIMAIS

Mokytis komercijinio geso naudojamųjų dalių 
prijungimo darbo.

NUOLAT; PROGA PAKILIMAM.
GAS CONSUMERS ASSOCIATION, 

350—6TH AVE., N.Y.C.
(172)

AUTO SPECIALISTAI
MECHANIKAI

Pas Savininką Populiarių Karų Įstaigoje 
APMOKAMA VAKACIJOS

LIGOJE PAŠALPA 
PUIKIAUSIA ALGA 

POKARINIS UŽTIKRINIMAS

NORMAN MOTORS
1872 East Tremont Ave.

TAlmadge 9-4844 (174)............ .......... ............ - - --------—-■■■■

SUSTATYTOJAI
IR NELAVINTI DARBININKAI

TAIPGI APVALYTOJAI
DIENINIS DARBAS-VIRŠLAIKIAI

MeGLYNN, HAYS & CO., 
328 Belleville Turnpike, 

Arlington, N. J.
(173)

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

APVALYTOJAI
DIENĄ IR NAKTĮ

NAKTIM 
MOTERYS VALYMUI

5 DIENOS, 40 VALANDŲ

HEARN’S
74_5TH AVĖ., N.Y.C.

(174)

VYRAI! VYRAI!
VIRŠIAUSIOS ALGOS
CHEMICAL ENGINIERIAI, 

PATYRĘ
NUOLATINIAM PLATAUS 

MASTO PROCESUI
LYDYTOJAI, PATYRĘ 

ACETYLENE & ELEKTRA LYDYMUI 
NE METALINIAM TIRPINIMUI 

Ir Kietam Suvirinimui
Garinių Vamzdžių Sutaikytojai ir 

Pagelbininkai
Plokščių Metalo Darbininkai 

MAŠINISTAI 
DAILYDES 
KREIPKITĖS

JAMES E. CURRAN
THE KELLEX CORP.

FOOT OF DANFORTH AVE., JERSEY CITY.
(175)

STALIORIAI
NUOLATINIS DARBAS; GERA ALGA 

Patyrusioms stalioriams.
MAYFLOWER SHOW CASE, 

159 Mercer St., N.Y.C.
_______________________________________ (172)

TOOLMAKERS
MAŠINISTAI 

MILLING MAŠINŲ 
DARBININKAI

Dirbti mašinšapčje, siūlančiai pokarines 
progas.

MOKAMA AUKŠTOS
KAINOS

Puikiausios darbo sąlygos. 
Prisilaikykite WMC taisyklių.

C. C. CAWTHORNE & CO., 
330 MORRIS AVĖ.

ELIZABETH, N. J.
ELIZABETH 2-6435

 (171)

Philadelphia, Pa.
Philadelphijos Apylinkės Lais
vės Šiemetinis Piknikas Įvyks 

Laikotarpyj Lietuvos 
Išlaisvinimo

Philadelphijos apylinkės ir 
artimesnių kolonijų lietuviai, 
žinokite, kad tradicinis Lais
vės piknikas įvyks DEER PAR
KE, N. J., 3 d. rugsėjo, prieš 
Labor Day.

Pereitais metais negalėjom 
įvykdyti pikniko dėlei karo 
patvarkytų aplinkybių, apie 
kurias visi žino, šiemet situa
cija keičiasi priešo nugalėji
mu ir palengvinimus jau ma
tom ir jaučiam.

Todėl, jokių abejonių nerei
kia turėti, šitas piknikas lie
tuviams bus istorinis ir pilnas 
džiaugsmo: Lietuvos išlaisvini
mas ir galutina karo pergalė 
jau čia pat.

Rengkimės, lietuviai, visokių 
pakraipų, kurie rėmė šio karo 
pergalę, vykti į šį pikniką, ku
riame susitiksime savo drau
gus,drauges, pažįstamus, gimi
nes ir gerus prietelius.

Šiame darže graži gamta 
dar daugiau energijos suteiks 
pasilinksminti. Prašome visų 
pagelbėti, ypač philadelphie- 
čių draugių ir draugų ir <erų 
Laisvės patrijotų, kurie skaito 
Laisvę per daugelį metų. At
siminkite, kad jūsų visų pagal
ba labai reikalinga.

Bušai bus pasamdyti ir jie 
eis iš Camden, N. J.

Vėliau pranešime plačiau.
Komisija.

MALIORIAI
Aukštos klasės rezideneijiniam viešbučiui.
$40. Sy2 DIENŲ SAVAITĖ

Kreipkitės I Headpainter,
HOTEL ONE FIFTH AVENUE, 

5th Avenue, prie 8th Street.
(171)

MERGINOS IR MOTERYS 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

$25—40 VALANDŲ 
LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKIUS 

HIGH SCHOOL GRADUATES 
DIRBTI KAIPO 

Laboratorijos Pagelbininkės 
KREIPKITĖS 

JAMES E. CURRAN
THE KELLEX CORP.

FOOT OF DANFORTH AVE., JERSEY CITY. 
__________________________________________(175)

VALYTOJOS 
MOTERYS 

BENDRAM VALYMO 
DARBUI

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

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST. 

PHILADELPHIA, PA. 
__________________________________________ (182) 

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
Geros algos. Kreipkitės j Timekeeper. 

HOTEL BARBIZON FOR WOMEN 
140 East 63rd Street.

(171)

SIUVĖJOS
5% dienų savaitė.

Geros algos. Kreipkitės j Timekeeper.
HOTEL BARBIZON FOR WOMEN 

140 East 63rd Street.
(171)

MOTERYS
Eleveiterių Operavimui. 

Geros algos. Kreipkitės j Timekeeper.
HOTEL BARBIZON FOR WOMEN 

140 East 63rd Street.
(171)

Penktas Puslapi®

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

NEBŪKITE NERVUOTI
KODĖL KENČIATE

Dėl Nevirškinimo ir Gesų 
Po Kiekvienu Valgiu?

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

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

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.

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

THOMPSON’S NATURAL FOOD CO.
45-42—41at 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)

APVALYTOJAI
NAKTIM DARBAS

.$33.73 I SAVAITĘ
6 P.M. IKI 2 A.M.

Sekmadieniais Nedirbama.
KREIPKITĖS 6 P.M.

ROOM 503, 350—5TH AVE. 
_______________________________________ (174)

SALDAINIŲ DARYTOJAI
VIRŠIAUSIOS ALGOS

PRISIDEDA PROCENTAI 
Maža, darbšti, švari dirbtuvė

NUOLATINIAI DARBAI.

ANDERSON CANDY,
25 Lackawanna Place, 

Bloomfield, N. J.
(174)

VYRAI, NUOLAT
KAIPO PAGELBININKAI

LABORATORIJOJE.
STIPRŪS, VEIKLŪS. AMŽIAUS 45 IKI 

48 TIKTAI
6 DIENOS, $41.60

ŠAUKITE MR. WHITE,
LEHIGH 4-2552.

(174)

MOKINIAI, ELEKTRAMS PAGELBININKAI, 
MAŠINISTAI, METALO ŠVEITĖJAI, PA- 
KUOTOJAI. ELEKTROS TRANSFORME- 
RIAI, STATEJAI, MOKINIAI prie apdirbimo 
elektrinių produktų. Aukštai būtina pramonė 
laike karo ir taikoje; prisilaikykite WMC 

taisyklių.
Hanovia Chcm. & Mfg. Co.,

233 N.J.R.R. Ave., Newark, N. J.
__________________________________________(173)

KUBILU STATEJAI 
REIKALINGI 

‘SUVERŽTI BAČKAS’
Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo 

Pareiškimo.

AMERICAN MOLASSES CO.,
280 RICHARDS ST. BROOKLYN.

(170)

NAKTIMIS VALYTOJAI
Kreipkitės

JOHN WANAMAKER
PERSONNEL OFISE

12-tos lubos
9th ir Broadway, N.Y.C.

 (170)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS—MOTERYS
Būtina pramonė ir karinis darbas. Sweateriu 
dirbtuvė. Dirbti ant visokių rūšių siuvamų 
mašinų ir kitokie darbai. Patyrimas pagei
daujama, tačiau mes išlavinsime nemokančius 
ir mokėsime jums laike mokinimosi. Jei in- 
teresuojatės nuolatiniu uždarbiu, kreipkitės.

Jei dirbate būtinus darbus, nesikreipkite.
JOHN KISS & SONS 

TEXTILE MILLS, 
68—69TH ST., GUTTENBERG, N. J.

(176)

MERGINOS PASIUNTINfcJIMUI 
Geros algos. Kreipkitės j Timekeeper.

HOTEL BARBIZON FOR WOMEN 
140 East 63rd Street.

__________________________________________(171)

TELEFONŲ OPERATORĖS 
Daliai laiko ir pilnam.

Geros algos. Kreipkitės j Timekeeper.
HOTEL BARBIZON FOR WOMEN 

140 East 63rd Street.
_______ __________________________________ (171)

VALYTOJOS
MOTERYS

VALYTI OFISUS
$22 Į SAVAITĘ

Sekmadieniais nedirbama. 6 P.M. iki 1 A.M.
KREIPKITĖS ROOM 503,
350—5TH AVE., 6 P.M.

(174)

MERGINOS—MOTERYS
KOSMETIKŲ FABRIKUI 
NUOLATINIS DARBAS.

6 DIENOS, $23.40

ŠAUKITE MR. WHITE, 
LEHIGH 4-2552.

(174)

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 « P.M.
5 P.M. IKI 9 P.M. 

5 DIENOS

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N. Y.

ČX>

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)

REIKIA MOTERŲ
VALYMUI

Valandos 5:80 — 12:80 P. M. 
5 DIENŲ SAVAITfi

Kreipkitės

JOHN WANAMAKER 
9th & Broadway, 12-tos lubos 

Personnel Ofise
i . (KO)
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Visi į Laisvinamos Lietuvos Pasveikinimo
Masinį Mitingą, Piliečių Kliubo Salėj!

Majoras Ragino Pra
vesti Karo Baloto Die
nas, Unijos Tai Remia

Liga Churinską Uždarė 
Namie

&

Jau baigiasi ketvirta savai
tė, kai Isidore Churinskas, 
Laisvės skaitytojas, gyvenantis 
1383 E. 93rd Street, Brookly- 
ne, randasi namieje, kaipo li
gonis. Jis negali paeiti, turi 
kojų ligą. Jeigu ir bando pa
eiti, tai turi šlubuoti. Ligonis 
pageidauja, kad jo draugai 
pažįstami jį aplankytų.

Liepos 21-mos vakaro sulau
kę, šį penktadienį, visi patrau
kite į Lietuvių Amerikos Pilie
čių Kliubo salę, 280 Union 
Avė., Brooklyne, išgirsti įdo
mių prakalbų apie Lietuvos 
laisvinimą ir pasveikinti išlais
vintą Vilnių. Prakalbas sakys:

ROJUS MIZARA
JONAS GASIUNAS 
D. M. ŠOLOMSKAS
Visi geri kalbėtojai, visi 
karo frontų padėties ir

saulinės, taipgi amerikinės po
litikos žinovai. Tai grupė iš ne
didelio būrelio vadovaujančių 
lietuvių tautos vyrų Ameriko
je, kurie nesidavė Hitlerio pro
pagandos apgaunami, kurie 
prieš tris metus, juodžiausioje 
Lietuvos tautai valandoje, per-

ri
ar

ge- 
pa-

Susiveda
Olga Ruth Karpavičiūtė, 

Jono ir Kastancijos Karpavi
čių duktė, liepos 21 dieną, 
1944 m., susiveda su Charles 
Louis Skelley iš New York Ci
ty, New York. Jaunoji gyve
no 86-88 Jersey Ave., Brook
lyne. Jų palydovais bus Jean 
Chudzwich su Joseph J. Ben
nett. Šliūbą ims civilišką. Po 
visų ceremonijų jaunavedžiai 
išvažiuos medaus mėnesiui.

Olga yra gerai pažįstama 
brooklyniečių lietuvių jauni
me, kadangi ilgoką laiką yra 
dainavus Aido Chore ir būda
vo tanki pramogų dalyvė.

Linkime laimės šeimos gy
venime !

matė priešfašistinio pasaulio 
pergalę ant fašizmo ir ją skel
bė Amerikos lietuviams. Tai 
žmonės, kurių kalbos ir darbai 
praeityje rodo, jog jais galima 
pasitikėti dabarties ir ateities 
svarbiais klausimais.

Be Lietuvos ir karo proble
mų, šiose prakalbose bus gvil
denama ir amerikiniai, taipgi 
pasauliniai politikos klausimai, 
turintieji veikmę į padarymą 
teisingos ir pastovios taikos po 
karo, į sukūrimą geresnio gy
venimo visiems žmonėms.

Kviečiame visus-visas. Pra
kalbas rengia Brooklyno lietu
vių organizacijos. Pradžia 
7:30 vai. vakaro. įžanga ne
mokama.

Būriai Merginų Atakoj 
Praeivių dėl Bony

New Yorko miesto visuose 
didesniuose centruose ir bildin
guose liuosnorės darbuotojos 
atakuoja praeivius ir ofisų sa
vininkus. Priežastis: miestas 
tesukėlė tik 65.9 savo kvotos 
individuališkais, atskirų asme
nų perkamais E bonais. Dar 
vis trūksta virš 34 nuošimčių.

Majoras LaGuardia pereitą 
sekmadieni savaitinėje savo 
kalboje per radiją atsišaukė į 
miestiečius pravesti Karo Ba
loto Dienas liepos 22 ir 23-čią.

New Yorko unijos ir kitos 
demokratiją mylinčių žmonių 
organizacijos širdingai parė
mė tą obalsi. Tomis dienomis 
tūkstančiai liuosnorių lankysis 
po namus, susirinkimus ir įstai
gas įteikti kuo
skaičiui kariškių tėvų 
gų baloto aplikacijų

Kariškių tėvai ir 
prašomi tas atvirutes 
savo kariškiams

DABAR PAS JŪSŲ KRAUTUVININKUS

Imkite 6 butelius, Šiandien!

Pepsi-Cola Company, Long Island City, N.Y. 1

R.

Turėkite su Savimi 
Drafto Kortas!

Policijos Departmentas pa
skelbė, kad visi vyrai, tarp 18 
ir 64 metų amžiaus, kuriems 
teks lankytis to departmento 
bildinguose, bus reikalaujami 
parodyti registracijos kortą. O 
jaunesni 45 metų turės paro
dyti ir klasifikacijos kortą.

Nemanoma, kad šiuo laiku 
būtų vedama plačia skale me
džioklė ant drafto taisyklių 
peržengėjų, tačiau einant pa
renkamosios tarnybos (Selec
tive Service) patvarkymais yra 
teisėta policijai ar tam įga
liotiems kitiems pareigūnams 
bile kada ir bile kur paklaus
ti tų kortų. O užklaustasis pri
valo turėti su savim, kadangi 
visi ir visur privalo turėti su 
savimi registracijos kortas. 
Asmuo gali būti baudžiamas 
vien už neturėjimą kortos su 
savimi.

Miesto Mokyklos Pagel 
bėjo Karo Darbams ir 

Darbininkams
Miesto mokyklose paruošta 

246,000 darbininkų karo dar
bams, kaip paskelbė mokyklų 
superintendentas John E. Wa
de ir komisionierius Anthony 
Campagna, švietimo Tarybos 
specialės komisijos pirminin
kas.

Karo Industrijoms Lavini
mo Komisijos priežiūroje nuo 
1940 liepos iki 1943 metų bir
želio toji programa “išlavino, 
aprūpino ir pasiuntė industri
jos frontan 500 batalionų arba 
virš ketvirtadalį miliono darbi
ninkų,“ sako jie savo raporte.

Iš miesto mokyklose lavin
tų karo darbams 246,000 dar
bininkų, vyrų buvo 230,000, 
moterų 16,000. Apie 66 nuo
šimčiai visų tų darbininkų bu
vo lavinami prieš pradėsiant 
dirbti, niekad tokiose industri
jose nebuvo dirbę. Kiti buvo 
lavinami jau gavus darbą, pa
gelbėti tapti geresniais me
chanikais.

Lavinimas darbininkų mo
kyklose pagelbėjęs paskubin
ti produkciją ir apsaugojęs 
nuo sugadinimo daug medžia
gų ir mašinų.

Long Island City dvi kariš
kių žmonos įkaitintos apvagi
nėjime apartmentų.

Rengėjai.

Lietuvos Žmonėms Drabužių 
Centro Žinios

ir siuvinių, 
skelbta atskirai), penk- 
siuntiniui dėvėtų drabu- 
siuvimui, taipgi punde- 
reikmenų atnešė šie

Laisvėje jau buvo minėta, 
jog penktasis siuntinys drabu
žių Lietuvos žmonėms išsiųstas 
daug didesnis už pirmesnius. 
Prie jo dideliu šėru prisidėjo 
daugelio kolonijų lietuviai. 
Bet ne mažai prisidėjo ir 
brooklyniečiai.

Be pirmiau skelbtų (taipgi 
be visai naujų, atskirų punde
lių, be mezginių 
kurie 
tajam 
žiu ir 
liams
Brooklyno ir artimų priemies
čių gyventojai:

(Pastaba: užmiestiečiai čia 
skelbiama tik tie, kurių antra
šas neįrašyta knygoj, negali
ma pakvituoti. Visiems kitiems 
užmiestiečiams komitetas siun
čia pakvitavimą, tad jie Brook
lyno korespondencijon nede
dama, paliekama aprašyti tų 
kolonijų korespondentams.)

Birštonas 
Pranas Norbuta iš 

mond Hill
Ignas Daužickas 
Louis Neuman 
W. Waicule
F. Kazakevičienė iš Jamai

ca, 6 naujas dresiukes ir 
žiurstuką.

J. W. ir S. Thompsonai,
Sunnyside, L. L

Anna Bajoras 
Mrs. Pažereckas 

Frances Pakalniškienė
Charles Pakulis (iš Bridge

port, Conn., Piliečių Kliubo at
vežė daug drabužių)

A. ir D. Veličkai
J. ir M. Juškai 
Eva Mizarienė
K. Rušinskienė 
George Gemidge 
J. Sadauskas 
McCormick
M. Kulikienė 
Ona Walmus (naujų) 
Anna Cibulskis
O. Stankaitienė 
M. Petkauskas
P. Stankevičius 
Mrs. Ressigine
Kazys Stelmoką daug gerų, 

išvalytų drabužių.
O. Budraitienė
G. Belinis 
Anna Dobilas
J. Brettschneider 
Charles Geissler 
Mrs. E. Allen ir Hilliard iš 

Maspetho.
Spellman Motor Sales Co., 

Greenpoint.
J. Mockaitis, 

Ambrazaitienė, 
Valatkienė iš 
Conn.

K. Dzevečkas
Miss Dzevečkas

tų, bet labai gerų, taipgi nau
ju)

M. Jakštienė (pasiuvo 6 
sukneles ir 1 marškinius iš 
centro medžiagos. Jinai yra 
pasiuvus daug drabužių pir
miau ir po to)

Petras Cibulskis iš Nanti
coke, Pa.

Peter Dumblys

Pvich-

Meškelienė, 
P u d ymienė, 

Bridgeport,

iš New Yorko 
(daug dėvė-

Vincas ir A. Žilinskai iš 
Harrison-Kearny LLD ir LDS 
kuopų narių suaukotų ir su
rinktų labai daug drabužių.

Victoria Balkus pasiuvo 
sijonus iš savo medžiagos.

Elenora Songailienė 
Josephine Guzikienė 
Antanas Gražulis 
V. J. Stankai iš Easton, 
Petras Satkus 
Mary Wilson 
Joseph Vaičikauskas 
Walter Sherbert 
E. Menkeliunienė 
P. Petrauskas 
Mrs. Nappi.
Komitetas dėkoja visiems, 

prisidėjusioms kuo nors.
Reikia Daugiau Drabužių ir 

Visokios Talkos
Sekamas, šeštasis siuntinys, 

kuris išeis prieš Labor Day, 
turės būti dar didesnis, kadan
gi jis eis jau išlaisvinton Lie
tuvon. Ir Lietuvą pasieks pra
džioj žiemos, 
reikalingiausis. 
skubiai surinkti 
mus drabužius,
tys šiaip taip galite apsieiti ir 
paprašyti pas kitus žmones. 
Ne visi galite siūti. Siuvėjai- 
siuvejos, gražus būrys jų pa
švenčia daug laiko siūdami 
naujus ir taisydami senus dra
bužius. Kiti prašomi pasidar
buoti rinkime drabužių.

Pagelbininke.

6

Pa.

kada drabužis
Visi prašomi 

savus nu liek a- 
be kurių pa-

Moteris teisėja Anna M. 
Kross nuteisė moterį rūkorę 
užsimokėti $1 už rūkymą sub- 
vėj. *

PASILINKSMINKITE 
Central Brooklyne 

pas 

ANDRIU A. PUR1CKĮ
GERAS ALUS 

IR 
VALGIAI

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

didžiausiam 
ir drau- 
kortas. 

draugai 
pasiųsti

tuojau, kad 
. jie žinotų, kur ir kada pra
šyti balotų (balsavimui korte- 

Kpl. Edwardas Karpavičius * ) •

Tarp Lietuvių

atostogomis lankėsi 
na Dorothy, taipgi 
Joną ir Kastanciją 
čius. Liepos 14-tą 
gal į Camp Pickett,

Michael Woodmere, 24 me
tų kariškis iš Woodmere, L. L, 
teisme prisipažino mušęs 15 
metu mergaitę Rockaway pa
jūryje.

firmai “storekeeperiu.“ Pietų ' 
laiku apylinkės tavernoj kiti1 
girdėję jį murmant, kad “jis j 
užbaigsiąs viską,“ bet kas bu
vo tas “viskas“ niekas nekrei
pė domės.

Po pietų užsikėlęs ant 64-to i 
aukšto, atidarinėjęs įvairių 
raštiniu duris ir radęs ne tuš- 1 
čiomis, raštininkių paklaustas, 
ko norįs, išeidavęs. Bet vienoj 
pagaliau įsidrąsinęs praeiti pro mą kainą, 
raštininkę, išmušęs langą ir iš-. daVgi?y. 
šokęs, išsigandusiai raštininkei ' ‘ 
spiegiant pagalbos. Tėvas ma- : Parsiduoda gera Tailor’s Singer

i t •• v ■> . i Sewing Mašina No. 3115. Taipgi no-no, kad JIS zudęsis del nesvei-|riu pJrduoti Elecu.ic Fan 
katos, vaikystėje buvęs pažeis-i atsišaukti bile laiku. A. Jesmontas, 
, . v. ‘ 294 Suydam St., Brooklyn, N. Y.tas paralyžiaus. I (168-170)

PARDAVIMAI
REAL ESTATE

jų šeimynų mūrinis namas. At- 
ai statytas, aplink langai. Cyp- 
Hills. Garadžiai, žemė 40x100. 

Prekė $7500. Parsiduoda už prieina- 
.. Turi būt parduota. Dėl 

i informacijų, telefonuokite: 
REpublic 9-1506. (169-171)

Yra moksliškai aprokuota, 
kad jeigu mūsų kariškiai ne- 

Karpavi- gautų tų kortų, mažiau, negu 
išvyko at- O-tas nuošimtis visų šios vals- 
ya ; tijos kariškių vyrų ir moterų 

' neturėtu teisės balsuoti atei
nančiuose rinkimuose.

Nežiūrint visos valstijos uni
jų ir kitu organizacijų reika
lavimų ir delegacijų, kurios 
lankėsi pas gubernatorių De
wey prašyti priimti federalį 
kariškiams balsavimų įstaty
mą, gubernatorius Dewey at
sisakė. Federalis įstatymas au
tomatiškai duotų teisę balsuoti 
visiems kariškoje tarnyboje 
esantiems vyrams ir moterims, 
kariškiams ir civiliniams.

pas zmo-
pas tėvus,

Karys Edward J. Pūkas 
tapo sužeistas Viduržemio Jū
ros srityje. Jo žmona« Helen 
gyvena Jackson Heights.

Pasilinksminsime su 
Siuvėjais

Šį šeštadienį, liepos (July) 
22 d., visi būkime ACW of A 
54 lietuvių skyriaus piknike. 
Bus visokių gėrimų ir skanių 
valgių. O svarbiausia, tai bus 
gražus pasimatymas su tūks
tančiais lietuvių, brooklyniečių 
ir iš apylinkės.

ANTANO 
KESTRA C
Piknikas prasidės 
dieną. Įžanga tik 
DEXTER PARK.

Pasiruoškite iš
dalyvaukite šiame gražiame 
sąskridyje. Niekur gražiau ir 
įspūdingiau laiko nepraleisite, 
kaip čia, gražiame parke, ty
rame ore, su daugeliu malonių 
žmonių, v

Nusižudė Jaunas
Turtuolis

2- 
skir

L=A RESTAURANT
STANLEY RUTKONAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE

PAVlDžlO OR- 
ŠOKIAMS.

2 :30 vai.
25c. įvyks

anksto ir

George II. Baker, Jr., nusi
žudė iššokęs iš 64-to aukšto 
Chrysler Bildinge, New Yor
ke. Jis nukrito ant bildingo iš
kyšulio stogo, 5-tam aukšte.

Baker, 28 metų, buvo sūnus 
New York Central gelžkelių 
firmos viršininko iš Spring
dale, Conn. Ir patsai dirbo tai

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ
Tel. EVcrgreen 4-9612

Rengėjai.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS I 
(VALGYKLA IR ALINE) Į 

Didelis pasirinkimas visokių | 
Vynų ir Degtinės |

Kasdien Turime t
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ Į 

Juozas Zeidat ; 
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn .

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

BROOKLYN

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE 

jQ LIETUVIŠKAS KABARETAS 
*5) " Q)\ STANLEY MISIŪNAS

/■ I' Z“>J| SAVININKASSAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
'rikoniškais. 
jkalui 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

». V 'V><‘^‘4

17

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

□
VALANDOS: f rJte 

į 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

F. W. SH ALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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 

h————— ... .

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 -1-6864
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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 STagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS.




