
KRISLAI
Prasti Santykiai.
Prezidentas ir Žurnalistas.
Bet Dalykai Nepataisyti.
Reikia Tikėtis, Kad Bus

Invazija ir Kitur.

Rašo R. MIZARA
i  —.... -

Pastaruoju laiku nepapras
tai daug rašoma ir kalbama 
dėl Amerikos-Soviety-Anglijos 
santykių. Tie santykiai, kaip 
žinoma, nėra geri, nėra toki, 
koki atsakyty momentui.

Tenka stebėtis, kiek daug 
tūla spauda apie tai rašo, dėl 
to visko primesdama kaltini
mą Tarybų vyriausybei. Toji 
spauda nuduoda nesuprantan
ti, ko Tarybų Sąjunga nori.

Gerai andai pastebėjo vie
nas žymus kolumnistas, Samu
el Grafton:

—Nėra jokios paslapties, ko 
nori Tarybų Sąjunga — ji 
nori, kad Anglija ir Amerika 
greičiau atidarytų antrąjį fron
tą Europoje.

Pasakyta aiškiai.

Ne dažnai Jungtinių Valsti
jų prezidentas mato reikalo 
viešai išstoti ir pasmerkti vie
ną ar kitą savo krašto žurna
listą.

Prezidentas Rooseveltas, ta
čiau, pereitą antradienį prieš 
vieną išstojo — išstojo labai 
piktu tonu.

Prezidentas pavadino ko- 
lumnistą Drew Pearson’ą ne
pataisomu, “chronišku mela
giu.“ Galima suprasti, koks. 
tai stiprus pasakymas, — pa
sakymas, padarytas krašto 
prezidento!

Kodėl prezidentas šitaip pa
reiškė ?

Todėl, kad Drew Pearson 
per radiją yra pasakęs,’ jog 
Amerikos valstybės depart
ment© galva, Mr. Hull, norįs 
matyti Tarybų Sąjungą išeik- 
vojančią paskutinį savo krau
jo lašą kovoje su hitlerine Vo
kietija. 4 J' •

Supyko dėl to Mr.-Hull. Dar 
labiau supyko ' prezidentas 
R o o s e v eitas, pareikšdamas, 
jog tokis Pearson’o pasakymas 
labai kenkia mūsų santykiams 
su Tarybų Sąjunga.

Ką į tai atsako kaltinama
sis ?

Mr. Pearson laikosi savo. 
Jis mano, kad mūsų santykiai 
su Tarybų. Sąjunga nėra nor
malūs šitais, būtent, punktais:

1. Mes nepradedame antro
jo fronto Europoje.

2. Mes nesitarėme su Tary
bų Sąjunga dėl karo paliaubų 
siūlymo Italijai.

3. Sulaikėme ir nepaleidžia- 
me tarybinių laivų, priklau
sančių Tarybų Sąjungai — lat
viškų, estiškų ir lietuviškų 
(“lietuviškas“ laivas tėra tik 
vienas), laivų, kurie turėjo 
pereiti Tarybų Sąjungos žinion 
po to, kai Estija, Latvija ir 
Lietuva patapo tarybinėmis 
respublikomis.

Kaikurie stebėtojai sako, 
jog žilmalistas Pearson’as pa
laikąs artimus ryšius su Sum
ner Welles’u ir šis jam tą vis
ką pasakęs.

Į tuosius ginčus mes neina
me, bet vieną žinome, jog mū
sų santykiai su Tarybų Sąjun
ga nėra užtenkamai geri, — 
jie turi būti gerinami ir geri
nami greit!

Yra vilties, kad jie bus pa
taisyti.-

šiuos žodžius rašant, britai 
jau pradėjo invaziją į Italiją. 
Tai gan geras ženklas.

Prezidentas Rooseveltas ir 
ministerių pirmininkas Chur- 
chillas kadaise pareiškė, jog 
šiemet talkininkai priešą muš 
ne tik vienoje Europos vieto
je, bet keliose ant sykio.

Todėl reikia tikėtis, kad 
nebus tenkinamasi tik Italijon 
įsiveržimu. Tenka manyti, kad 
bus padaryta invazija ir kitose 
Europos vietose. 0 tai reikš
tų, jog hitlerizmas dar šiemet 
būtų sunaikintas ir karas lai
mėtas 1 , .
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Pittsburgho Konferencija 'Ne
Tokia, Kaip Norėta ir Tikėta \

Raudonoji Armija Gręsia 
Apsupt Miestą Stalino,
Svarbiąją Nacių Bazę

London, rugs. 6. — Sovie
tų kariuomenė užėmė Char- 
tsiiską, 15 mylių į šiaurių 
rytus nuo miesto Stalino, ir 
Mospino, 14 mylių į pietų 
rytus nuo Stalino, kuris 
yra didis anglies ir plienę 
pramonės centras ir svar
biausia vokiečių bazė, Do- 
neco Baseine, vadinamoj 
“sovietinėj Pennsylvanijoj.” 
Per dabartinį ofensyvą 
raudonarmiečiai atvadavo 
jau daugiau kaip pusę to 
svarbiausio kasyklų ir me
talo fabrikų ploto.

Užimdami stambų miestą 
Artemovską su geležinkelių 
centru, 45 mylios į šiaurius 
nuo Stalino, Sovietai per
kirto naciams geležinkelį 
tarp Sumy ir Slaviansko 
miestų. Be to, raudonar
miečiai per dieną Stalino 
srityje atvadavo Dzeržins- 
ką, Komsomolską ir 115 ki
tų anglies-geležies-plieno 
miestų ir miestelių.

NACIAI RENGIĄSI 
APLEIST STALINO

Dviem šonais nužygiuo
dami dar 6 iki 10 mylių pir-

Rusų Bažnyčios Galva 
Pas Staliną

Maskva. — Veikiantysis 
rusų pravoslavų bažnyčios 
patriarchas Sergius, po pa
sikalbėjimo su Stalinu, pa
reiškė, jog Amerika ir An
glija “turėtų duoti jau tik
ros paramos Rusijai.”

Sovietų vyriausybė leido 
sušaukt visų pravoslavų vy
skupų suvažiavimą ir įkurt 
pastovią jų bažnytinę tary- 
bą-sinodą.

Vokiečiai vis daugiau ce
chų ir lenkų stato į mūšius 
prieš Sovietus.

Berlyno radijas sakė, jog 
Raudonoj; Armija ir į va
karus nuo Viazmos pradėjo 
ofensyvą.

• Smolensko fronte Sovie
tai atkariavo dar kelis kai
mus bei miestelius ir gru
miasi artyn to miesto, svar
biausios nacių tvirtumos.

Amerikos-Sovietų-Ang- 
lų Komisija Italijai

London. — Tapo sudary
ta valdinė komisija iš Ame
rikos, Anglijos ir Sovietų 
atstovų tvarkyti Sicilijai ir 
nukariaujamai Italijai.

Romos valdžia per radiją 
smerkė anglus ir amerikie
čius, kad jie priėmė komisi- 
jon Sovietų atstovus, girdi, 
“bolševikinti Italijai.”

Italų valdžia verksmingai 
pageidavo “garbingos tai
kos,” bet ne besąlyginio pa
sidavimo.

myn, raudonarmiečiai su
siaurino jau iki 28 mylių 
spragą naciams pasitraukt 
iš Stalino. Neoficialiai pra
nešama, kad hitlerininkai 
pradėjo sprogdint ir degint 
įvairius Stalino pastatus, 
besiruošdami sprukt iš to 
miesto, kad išvengt visiško 
apsupimo ir sunaikinimo.

Sovietų kovūnai atgriebė 
nuo priešų jau trečdalį 
strateginio geležinkelio ei
nančio iš Briansko į Kono- 
topą.

Šiame fronte raudonar
miečiai per dieną paėmė 
Chutorą Michailovskį ir 
150 kitų gyvenamų vieto
vių. O visose fronto dalyse 
per 24 valandas buvo už
mušta 8,400 hitlerininkų ir 
sunaikinta bei sužalota 92 
jų tankai, nušauta 70 lėk
tuvų ir atvaduota 270 vie
tovių.

Į pietų vakarus nuo Char
kovo per milžinišką trijų 
dienų mūšį Sovietai užėmė 
Merefą mieštą su geležin
kelio stočia ir kitaip žymiai 
pagerino savo pozicijas.

Sovietai Dalyvausią Pa
sitarimuose su Amerika 

ir Anglija
London. — Čia atvykęs 

Ivanas Maiskis, buvęs So
vietų ambasadorius Angli
jai, sutiko su Jungtinių 
Valstijų ambasadorium 
Johnu G. Winantu ir anglų 
užsienio ministerių Antho
ny Edenu, kad reikėtų su
šaukt šių trijų kraštų už
sieninius ministerius į ben
drus pasitarimus. — Mais
kis dabar yra Sovietų už
sieninės prekybos vice-ko- 
misaras.

Dar nepaskirta nei lai
kas, nei vieta Amerikos, 
Anglijos ir Sovietų minis
terių sueigai.

LIETUVIŠKO MENO ŠVENTE MASKVOJE
Maskva. — Rašo Jonas 

Šimkus:
Maskviečiai jau 1941 m. 

laukė lietuvių meno pama
tyti ir išgirsti — tada buvo 
skelbiama Balti j o tautų me
no iškilmė. Vokiečių įsiver
žimas, . tačiau, privertė at- 
šaukt mūsų męno šventę, 
kurios vieton jie atnešė 
kraujo liejimą, mirtį ir nai
kinimą. -Dešimtys ir dar de
šimtys lietuvių menininkų 
žuvo nuo vokiečių budelių 
rankos. Lietuviai betgi ne
nusiminė. Kuomet vokiečiai 
naikina tautinį lietuvių me
ną užimtoj Lietuvoj, -tai lie
tuviai jį auklėja ir plačiau 
išvysto Sovietų Sąjungoje.

Tarybų Lietuvos valsty
biniai meno ansambliai lan-

Amerikos Lietuvių Tary- Daužvardis, Budrys, buvu-
bos konferencija atsidarė 
Penn Viešbutyje, Pitts- 
burghe, rugsėjo 2-roš ryto 
10 vai. sugiedojimu Ameri
kos himno, “Lietuva tėvynė 
mūsų,” su malda, atkalbėta 
kun. Jono Švagždžio ir su 
Amerikos vėliavai ištiky- 
mybės pareiškimu, kurio 
SLA “aukščiausis” prezi
dentas Bagočius nemokėjo 
ir iššaukė delegatuose ne- 
laiku juokelį.

Konferencija skaičiumi 
delegatų anaiptol ne tokia, 
kokios norėta ir tikėtasi. 
Išvakarėse paduotuose 
spaudai pareiškimuose sa
koma, jog konferencijoje 
dalyvauja 500 delegatų. 
Nuo tiek pat pasiųsta prez. 
Rooseveltui ir valstybės se
kretoriui Hull pasveikini
mai gale 2-ros sesijos. Bet 
delegatų vardošaukyje, ku
ris atlikta galop 2-ros sesi
jos, išskaityta 350 su pa
kartotais ir nepribuvusiais 
(atstovaują po dvi grupes 
ar daugiau buvo šaukti tiek 
kartų, kiek grupių atstovau 
ja). Sąraše apie 20 kunigų.

Šiuos žodžius rašant, pir
mai darbo dienai pasibai
gus, pradžia konferencijos 
dar nebuvo baigta; nera
portuota, kokias draugijas 
kas atstovauja, bet jau bu
vo aišku, kad didžiuma bus 
rožančinės. Taipgi atsto
vaujama visos sviete esan
čios trockistų LDD ir soc.- 
trockistų LSS kuopos, ku
rios tūlose kolonijose susi
deda iš čielos šeimynos ar 
poros • šeimynų, Kai kurias 
kolonijas atstovauja “ponas 
su ponia.” Taipgi delegatus 
bus atsiuntusios daugelis 
tų SLA kuopų, kurios ran
dasi ponų ir trockistų kon
trolėje.

Iš viso ko matyti, jog 
konferencija eina “tautos 
vado” Smetonos pilnoje 
kontrolėje, nors jo paties 
kol kas čia dar nebuvo. Su
skrido čia ponai, Žadeikis, 

kosi Maskvoj nuo šių metų 
rugpjūčio 12 d. Tos lietuvių 
artistų grupes susidarė 
sunkiuoju karo metu, susi
buriant žmonėms dar pir
mą kartą įžengiantiems į 
meno dirvą. Buvęs kalvis 
tapo dainininku: buvusi 
siuvėja ar raštinės tarnau
toja virto šokike. Skudučių 
ansamblis, buvo sukurtas 
vieno Pečiūros pastango
mis. Nebuvo laiko ilgiems 
pratimams (praktikoms); 
tačiau šiandien žmogus, tė- 
mydamas gerai organizuo
tus ansamblių veiksmus, 
matai, kokie stebėtinai ga
būs yra mūsų lietuviai.

Lietuvių meno vaidini
mas rugpjūčio 12 d., Cent- 
raliniame Rūme Sovietų 

šieji Smetonos valdžios at
stovai. Sušaukta čia ir bu
vusieji estų ir latvių eksce- 
lencijos, kurie savo nuobo
džiomis ir tuščiomis kalbo
mis vienus delegatus už
migdė, o kitus išvaikė į ko
ridorius. Ponų kalbos gero
kai apšlipuotos, atakos ant 
Sovietų Sąjungos daugiau
sia išreiškiamos tik impli
kacijomis, ne atvirai. O 
vienu kart p. Budrys net 
išsitarė, kad lietuviai ga
benami Vokietijos vergijon 
— skriaudžiami, bet mobili
zacijos sumušimui tų prie
šų, padėjimui Lietuvos 
žmonėms kol kas čia nebu
vo. Tūli išreiškė jau žinomą 
nusistatymą, kad Ameri
kos kariuomenė po karo at- 
steigsianti Lietuvoj “demo
kratiją,” žinoma, smetoniš
ką, nes Amerikos vyriausy
bė tebelaikanti juos Lietu
vos ministeriais, o ne “ek- 
sais.”

Pradžioje konferencijos 
ją sveikino tūlas vietinis 
įstatymdavystės "narys, se
natorius James M1. Tunnell 
iš Delaware ir majoro raš
tinės atstovas. Iš ameriko
nų kalbos gavosi suprati
mas, jog jie mano, kad čia 
esąs patrijotiškas sąskri- 
dis (rally), kuriame bus 
parduota ar mobilizuojama- 
si parduoti 5 milijonų ver
tės karo bonų, ir jie toje 
dvasioje kalbėjo. Ypač se
natorius Tunnell entuzias
tiškai kalbėjo už sumušimą 
barbarų nacių ir atsteigi- 
mą visoms tautoms laisvės. 
O kokiu būdu ta laisvė bus 
atmieruota ir atribota, da
bar aiškaus “blueprint” 
(plano) niekas negali mums 
duoti. Sumuškim nacizmą, 
sakė senatorius.

Jisai, beje, tik vienas 
šiandieną suminėjo naciz
mą. Kitiems nacizmas tai 
tik “vakarų kaimynas” ar
ba .“rudoji ožka,” žinoma, 
lygi “raudonajai ožkai.”

Rep.

Sąjungos Meno Darbuoto
jų, buvo patiektas sovieti
nių artistų rateliams.

Vadovaujantieji Sovietų 
menininkai, puikiausių vei
kalų žinovai, susirinko ste
bėti ir pasiklausyti lietuviš
kų vaidinimų.

Mūsų artistai, todėl, ma
tė, kad jie vaidina rim
tiems, tačiaus draugiškiems 
ir gero linkintiems žiūro
vams.
PASIRODĖ GERIAU NE- 

GU KAUNE
Vyrų, moterų ir mišrieji 

chorai čia geriau pasirodė 
artistiniu požiūriu, negu 
Kauno Valstybinės Operos 
Choras ar bet kuris kitas 
choras Lietuvoje. Publika

Anglai Paėmė Eilę Italų 
Miestų; Talkininkai Įsiver-

žė ties Lae, N. Guinejoj
šiaur. Afrika. — Anglų- 

kanadiečių kariuomenė už
ėmė Bagnarą, San Giovanni 
ir apie tuziną kitų miestų, 
uostų, geležinkelio stočių ir 
miestelių iki Melito, vaka
rinėje pusėje pietinio Itali
jos iškyšulio, vadinamo

Talkininkai Užklupo 
Japonus N. Guinejoj
Australija, rugs. 6.—Ge

nerolas MacArthur prane
šė, kad galingos amerikie
čių ir australų jėgos iš lai
vų netikėtai japonams įsi
veržė į apylinkę karinės 
priešų bazės Lae ir perkir
to japonam susisiekimus su 
Salamaua, kita japonų tvir
tuma^ į pietus nuo Lae, 
Naujojoj Guinejoj. “Jau 
prasidėjo Lae apgula,” sako 
gen. MacArthur, kuris as
meniškai komanduoja tal
kininkus. Oro kovoj nukirs
ta žemyn 21-nas japonų lėk
tuvas.

Churchill Aukojo Ru
sam Pirmutinį Trečios 

Karo Paskolos Boną
Washington. Anglijos mi- 

nisteris pirmininkas Chur- 
chillas nupirko iš Amerikos 
iždo sekretoriaus Morgen- 
thau pirmutinį trečiosios 
karo paskolos boną už $100 
ir pareiškė, kad jis šį boną 
aukoja Karinei Rusų Pa
galbai. Churchillas sakė, 
jog bonas bus perduotas jo 
žmonai, kuri veikia kaipo 
vadovė Karinės Rusijai Pa
galbos Komiteto Anglijoje.

Tas bonas bus parduotas 
iš varžytinių, ir aišku, kad 
už jį bus daug daugiau gau
ta Sovietų kovotojams pa
remti, negu bonas perkant 
lėšavo.

šiltai aplodismentais sveiki
no visas lietuvių liaudies 
dainas ir šokius. Didelį pa
sisekimą laimėjo lietuvių 
džiazzo ansamblis, patiek
damas gabiai sutaisytą 
tautinių melodijų progra
mą. Publika ypač gėrėjosi 
skudučių ansambliu — tai 
buvo giliai tautinis ir visai 
nepaprastas lietuvių meno 
pavyzdys.

Po koncerto aš girdėjau 
gražiausių apie jį atsiliepi
mų.

PIRMUTINIS VIEŠAS 
PASIRODYMAS

Pirmutinis viešas lietuvių 
eno pasirodymas Maskvoj 

vyko dviem dienom vėliau, 
(Tąsa 5-me pus.)

“nykščio.” Anglai pasiekė 
Paimi į šiaurius nuo Bag- 
naros ir paėmė nelaisvėn 
virš 2,000 priešų karių, 
daugiausiai italų. Anglai 
užvaldė jau 45 mylių ilgio 
pajūrį.

Vokiečiai pasitraukė iš to 
“nykščio” linkui šiaurių, 
susprogdindami kai ku
riuos karinius įrengimus; o 
patys italai tik silpnai tesi
priešina, kaip sako talki
ninkų pranešimas. Gyven
tojai visur iškėlę savo bal
tinius kaip baltąsias pasi
davimo vėliavas.

(Romos radijas skelbė, 
kad, girdi, italai atkakliai 
priešinąs! ir gyrėsi, būk 
kelis kartus suvarę anglus 
atgal į jūrą tarp Bagnaros 
ir Paimi.)

Talkininkų lakūnai bom
bardavo Mannheimą ir Lu« 
dwigshaveną, Vokietijoj. .

Rusų pravoslavų bažn 
sūrįnko jau 8,000,000 ru 
tankams prieš nacius.

Anglą Lakūnai Pleškino 
Nacių Valdžios Rūmus 

Berlyne
London. — šimtai Angli

jos bombanešių naktį iš 
penktadienio į šeštadienį 
numetė į Berlyną daugiau 
kaip 1,100 tonų bombų.

Berlyniškiai švedų korės* 
pondentai pranešė, jog an
glai susprogdino bei sude
gino nacių valdžios rūmus 
viduryj Berlyno ir supleški
no įvairius fabrikus ir ki
tus karui svarbius pasta
tus.

Kiti anglų lėktuvai tą pa* 
čią naktį naikino nacių fa
brikus, geležinkelius, orlai
vių aikštes ir kitus karinius 
punktus vakarinėje Vokie
tijoje ir šiaurinėje Franci- 
joje.

Viso negrįžo 22 anglų 
bombanešiai.

JAU NUSKANDINTA TREČ
DALIS JAPONŲ LAIVŲ

Washington. — Jungtinės 
Tautos 'Ramiajame Vande
nyne nuskandina bent vie
ną trečdalį visų Japonijos 
laivų, kuriuos ji turėjo 
pirm karo ir dasistatė pa
ties karo metu, — pareiškė 
Jungtinių Valstijų laivyno 
sekretorius Frank Knox* 
Tokiu būdu sunaikinta pus* 
trečio miliono tonų preki
nių ir karinių Japonijos lai* 
vų. Vien tik Amerikos sub- 
marinai pasiuntė dugnan 
77 procentus šių priešo lai
vų. _____

Anglai greit pasitaisė Su
ardytus italų gelžkelius.
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Teisingi Balsai Vis Garsiau
Skamba
. Didžiausias Amerikos žmonių troški
mas, kad šis karas pasibaigtų kuo grei
čiausia, kad hitlerizmas būtų nušluotas 
dar šiemet. Todėl juose vis garsiąų ir 
garsiau skamba balsas už atidarytą an
trojo fronto prieš Vokietiją be atidelip- • 
jimo. Visi jaučia, kad sąlygos toĮęiąųi 
frpntųi labai prielankios. Ko dar. reikia, 
tai pasiryžimo ir norų iš Jungtinių Tąu- 
|ų vadovybės pusės kirsti priešui mirti-

IXierikos žmonių nuomonę išreiškia Wil
liam Ž. Foster, kai jis Daily Workeryje 
Tąso: J

. “Ateities militariniai istorikai patei
sins sovietinių militarinių vadų pozici
ją šiame didžiam ginče, kuris tebeina 
apie atidarymą antrojo fronto be atidė
liojimo. Nėra jokius abejonės, kąd me
džiaginės sąlygos formoje kareivių ir 
amunicijos pilnai pribrendusios ir jau 
ęuo seniai pribrendusios tokiam laipsny
je, kad leistų atidaryti antrą frontą. į{o 
iki šiol stokavo iš Amę.rikos ir Anglijos 
pusės, tai ne medžiaginių šaltinių, o ryž- 
tingęsnės karą laimėti politikos. Be jo- 
kįo klausimo, jeigu amerikiniai ir ang
liški militariniai ir politiniai vądai veik
tų nors biskį tokioj dvasioje, kokia iš- 
jjąukia iš Sovietų Sąjungos žmonių, tąi 
antras frontas būtų 4mVęs atidarytas 
uar 11942 metais ir karas jau būtų buvęs 
seniai laimėtas ”

Taip šiandien jaučiasi didžiuma poli
tiniai susipratusių amerikiečių. Po ilgų 
dvięjų metų ruošimosi, po tų milžinįškų 
gamybos rezultatų, kokius yra davusios 
Amerikos ir Anglijos pramonės, po dvie
jų metų įtempto lavinimo ir ruošimo 
įpili joninių armijų, joks sveiko proto 
Žmogus negali sakyti, kad mes ir Angli
ja medžiaginiai tebesame nepasiruošę 
tiesioginiam puolimui ant Hitlerio euro
pinių tvirtovių. Niekas negali nuošir
džiai dar ir dabar tvirtinti, kad šios dvi 
šalys nepajėgtų muštis bent jau nors 
su 50. vokiškų divizijų, kuomet Sovietų 
Sąjunga viena per du metu su virš gru
miasi su daugiau kaip dviem šimtais tų 
divizijų.

‘ Toks tvirtinimas butų didžiausias įžei
dimas mūšų kraštui, mūsų žmonėms, 
mūsų ginkluotoms jėgoms.
. Taigi, teisingai kąlbą tie, kurie sako,’ 
Jkad mums stokuoja ne militarinio pasi
ruošimo ir ne mUitarimų jėgų, bet pasi
ryžimo ir noro karą laimėti trumpiau
siu laiku. / :

tiftyios Kmtoį^i Džiaugiasi 
Mūsų Parama ir Linftėjimais

Sovietų Sąjungpję leięlžįamam laikraš
tyje “Tarybų Lietuva” birželio įO (įieną 
tilpo ilgokas straipsnis apie ąmerikipciųs 
lietuvius ir jųjų nuoširdžią parąpią lie
tuvių tautos kpvotpjąms. Matyt, Sovie
tų Sąjungos gilumpn pasitraukę lietuvių 
tąųtųš sunūs ir dukros labai aukštai 
įyprtipa mūsų teikiamą jiems nęįrs ųią- 
Žytą paramą ir laikas nuo ląikp, pąsiu'n- 
čląmųą jiems pasveikimus įei padrą- 
siąįmųs. Tą įdppų strąipąnį čionai pą- 
dubaąme, jis SKambą:

Hadą Amerikos lietuvių tarpe pradeda
ma kąlbą apie lietuvius raudpparmiečįąs 
ir parti^ąnu?, kovojaųčius dėl Lietuvos i$- 
yądąyimo iš vokiškų okupantų jungo, — 
jy tarpe išnykstą bei kokie ginčai. Vardas 
aktyvaus ^ovq|cįjo dėl Lietuvos laisvės 
ąi^ėnkięčiąms lietuviams yra Švęptąą. 
Apie tokį kovotoją galima kąlbfcti yįen su 
pagarba — tokia vieninga visų Amerikos 
jiętuyiy nuomonė.

Ir tiktaL amerikiečiai visaip stengiasi 
tą savo pagarbą pareikšti, Amerikietas

liętįvės ąąfe meįlę pąrbi^kia perdamos 
Jutus d|,|6Jz|us raųdonąrmiečiaips. įtei
kia tiesiog ęiębętįš tų pagyvenusių mote
rį kantrybe ir patvąrujnų ištisomis dieno
mis su virbalais bęąeri Ančių pirštines, ko- 
S”nes, liemenes. Lietuye Kąlvaitienė iš 

fąspetho miestp riūh^r^ jau dąugiau kaip 
50 nertinukų. Per vieną tik pereitų, metų 
lapkričio mėnesį ji nunėrė 5 nertinukus 
su rankovėmis ir aukštais kaklais. Ame
rikos lietuvių laikraštis Laisvė, išspausdi
nusi jos portretą, apačioje padėjo para
šą : “Ji muša Hitlerį su yirpąląis.”

Rpčęstęrio lietuvės nėrė jos pei’ metus 
Įąiko nunėrė 314 pęrtinukų be rankovių, 
£7 — su ifeom rankovėm, 316 porų koji
nių, 7? po’rąs pirštinių, 76 šalikus, 36 ke
pures ir t.t. Iš viso jos pasiuntė raudon
armiečiams 89.8 atskirus gąbalus visokių 
nunertų, daiktų. Ročesterięčių lietuvių mo
terų tarpe ąktingiausios nėrejoš yra Gri
cienė O., nunėrusi 100 porų kojinių, Dųo- 
bienė Įk, nunėrusi 46 nertinukus be ran
kovių ir (j — su rankovėmis, Bulienė — 
35 be rankovių ir. 14 — su rankovėmis 
ir t.t.

Bruklynietės lietuvės per metus laiko 
nunėrė ir pasiuntė raudonarmiečiams 534 
atskirus gabalus, o šių metų vasario 2 d. 
įšęiunte dar vieną savo nertinių partiją — 
Į28 atskirus gabalus tiesiai lietuvių rau
donarmiečių, kovojąnčių Tarybų Sąjun
goj^ adresų. Viena šių nėrėjų užrašė ant 
balto audinio ir įsiuvo į savo nupertą ner- 
tinuką tokį pasveikinimą lietųviaips rau- 
donąrmiečiąms: “Draugai Raudonosios 
Armijos kovotojai! Šis megztinis yra nu
megztas narės Amerikos Lietuvių Moterų 
Apšvietos Kliubo. Tai jau vienuoliktas iš 
eilės mano numegztas nuo darbo atlieka
mu laiku. Mes, Amerikos lietuvės mote
rys, neatšiliekąme nuo kitų tautų, moterų 
ir visos kartu, pagal savo išgalę dirbame, 
kad tik kaip pagelbėjus jums, draugai, 
kovos lauke su Hitlerio razbaininkais” 
(Laisvė, 1942 VIII. ^3).

Ąktingai dirba ir čikagietės bei Oak- 
ląndo ir $an Francisco lietuvės. Jos taipgi 
yra nunėrusios ir pąsiuntusios raudonar
miečiams šimtus atskirų gabalų įvairių 
drabužių, žinomojo Lietuvos poeto Ju
liaus Janonio motina, sužinojusi apie šiuos 
nėrėjų patriočių darbus, prisiuntė san- 
franciskietėms laišką, kuriame išreiškė vi
sų Amerikos lietuvių, nuomonę šiuo reika
lu. Savo laiške ji rašo: “Sveikinu mez
gėjas ir. linkiu joms tęsti šį prakilnų dar
bą tol, kol Hitlerio įsiutusi gaują bus su
triuškinta” (Laisvė, 19.43. I. 2^j. i .,

Kitą forma, kuria Amerikos lietuviai 
pareiškia shvo pagarbą lietuviams rau
donarmiečiams ir partizanams, yra aukų 
rinkimas medikamentams Tarybų Sąjun
gai nupirkti. Nėra to susirinkimo, pikni
ko — gegužinės ar šiaip keleto draugų 
pobūvio, kur nebūtų surinkta keletas do
lerių, kaip amerikiėčiai sako “medikalei 
Tarybų Sąjungos pagalbai.” šių metų sau
sio 24 d. Masačiuzeto lietuvių komitetas 
sušaukė lietuvių mitingą Montello mies
te, kuriame buvo nutarta surinkti lėšų, 
sanitąriniąms automobiliams nupirkti. Vie
ną sanitarinį automobilį Masąčiuzeto lie
tuviai per^a Amerikos Raudonajam Kry
žiui, o kitus du — lietuviškiems Raudono
sios Armijos daliniams Tarybų Sąjungo
je. Tame pačiame mitinge iš karto buvo 
surinkta automobiliams pirkti 483 dole
riai. Sanitarinius automobilius ruošias 
pirkti ir kitos lietuvių kolonijos Ameri
koje.

Hostpno lietuviai nusamdė miesto cen
tre krąutuyp, kur įvairiais atsišaukimais 
įcyięčia nešti ir aukoti drabužius, avaly
nę ir visokius kitus reikalingus daiktus 
kovojančiai t^rybįpęi liąudziaij hųfentėją- 
siai nuo vokiškų grobikų okupacijos. Ęos- 
taniečįąi taip pąt’ aplanko lietuvių butus 
ir ten vietoje surenka nemaža reikalingų 
drabužių. Bostoniečius pasekė Ročesterio 
lietuviai. Be drabužių rinkimo, r.očeste- 
rįečiąi atidarė siuvyklą, kurioje siuva dra
bužius išvaduotųjų iš vokiečių jungo ta
rybinių rajonų gyventojams.

Bene ryškiausiai Amerikos lietuvių pa
garbą lietuviams raudonarmiečiams ir 
partizanams išreiškė Ląisyės pajininkų su- 
va|iąvimąs Šių metą ęausio 3^ d. priimtoj 
re^plįuęijoj svęikiniąie “lietuviškiems Rau
donosios Armijos pulkams ir Lietuvos par- 
tižahams/* ^tanie sV^iktaitae Ąmerikos lie
tuviai rašo : “Jūs, rtiūsą broliai ir sesutės, 
ęą ginklu rankoje, aukodami savo brangią 
gyvybę, ginate lietuvių tautos garbę ir 
laisvę. Jūsą k^ęžygiški darbai, jūsų pa
siaukojimas, jūsų atsidavimas didžiajam 
žmonijos laiąyūs idę^ųi pasiliks amžinu 
pasididžiavimų, kiękvięnp nuoširdąųs lie- 
tųvip.

Męs. žemai nulenkiam galvas prieš tuos, 
kurie §ioje koV.oje tiž Liętuyos ir visos 
žmonijos laisvę jau Rądfjp galvą ir amži
nai Usiąi ž^elėję. Ją pralietas brangus 
kraujas nehįiį vęįįui. Pasilikusieji atkeršys 
vokiš.kięips barbarams už kiekvieną krau
jo lasą, už kiėięvĮeną gyvybę!”

Paž^mėjį, 'kad iukątaiij&i lietuvi^ ka
riaują amerikiečių armijoj prieš fašizmą, 
lafsviečiai savo svbikininlė toliau rašo :

Mokėkime puokles
Visoms kuopoms, kuriose 

įiar yrą skcįlihgų narių, ta
po išsiuntinėta lakstai su tų 
narių vardais. Kuopų val
dybų pareigą greitaį maty
ti tuos narius,. išrinkti jų 
duokles ir prisiųsti į cent
rą. Jeigu kurie nariai atsi
sako, tai apie tai praneški
te, kad jiems būtų sulaiky
ta “Šviesa”.

Kaip kurių kuopų nariai 
jau pradeda mokėti ir už 
1944 metus. Tai geras da
lykas, kad moka iš anksto. 
Tuo kartu visi ir visos de
kime daugiau pastangų, 
kad gavus naujų narių į or
ganizaciją.

• JDienraščių Vąjai.
Tuojau prasidės dienraš

čių “Laisvės” ir “Vilnies” 
vajai už naujus skaitytojus 
ir atnaujinimą senų prenu
meratų. Mes manome, kad 
tai gera proga pasidarbuoti 
ir gavimui haujų narių į 
Literatūros Lraugiją. Dar 
daug yra mūsų skaitytojų, 
kurie nėra Literatūros 
Draugijos nariais, o jie tu
rėtų būti.

LĮ)S Boflnberio Yūjus.
Lietuvių Darbininkų Su

sivienijimas paskelbė vajų 
už sukėlimą $175,000 karo 
laimėjimo bonusais, kad 
nupirkus bomberį. Mes ra
giname, kad Literatūros 
Draugijos kuopos, apskri
čiui ir visi nariai nuošir
džiai turi ręipti šį LDS 
bpmberio nupirkimo vajų. 
Mes privalom? patys pirkti 
karinės paskolos bonusų ir 
kitus kalbinti tą daryti ir 
kredituoti LDS bomberio 
fondui.

Platinkite Knygas,
Orui atvėsus prasidės 

daugiau svetainėse pa
rengimų. Manome, kad 
tai bus daugiau progų pla
tinimui mūsų dienraščių, 
‘^Šviesos” ir "knygų. Litera
tūros Draugijos ęėntrę yra 
daug ir gerų knygų, kurios 
pigiai parsiduoda. Manome, 
kad kiekviena kuopa, kiek
vienas narys turime dau
giau platinti knygas ir li
teratūrą. Ypatingai reikia 
platinti vėliausius mūsų lei
dinius: “Tarybų Galybė”, 
“Amerikos Demokratijos 
Steigėjai,” “Didysis Lietu
vių Tautos Priešas” ir bro
šiūras.

Nominacijų Pasekmės
Nominacijose Centro Ko

miteto kandidatų 1944-1945 
metams dalyvavo 64 kuopos 
su virš 1,300 narių. Žemiau 
skelbiame vardus, kurie lai
ke nominacijų gavo virš 15 
balsų. Neužilgo bus pa
skelbta balsavimai, kada 
gausime nuo nominuotų at
sakymus.

į Centro 
Ęomitętą

P. Janiūnas .........
V. Tauras ...........
y. Valaitis ....... 
L. Kavaliauskaitė .
P. Ęųknys ....... 
J. Weiss ................
V. Paukštys .........
V. Rudaitis .........
J. Gasiunas ...........
P. Bečys...............
A. Petriką ........... .
(J. Warisonas .......
V. J. Senkevičius . 
J. Barkus.............
V. Bovinas ...........
V. Čepulis .............
J. J. Mockaįtis ....
V. Bunkus ...........
J. Bimba ........ 
F. Kazakevičienė .
F. Pakalniškienė ..
St. Jasilionis .........
J. Kovas ...............
V. Zablackas....... .
P. Šolomskas .......
N. Pakalniškis .... 
S. Kuzmickas .......
L. Pruseika .........

t ‘ i • .

P. Pąkalnįškis ....
G. Štąsiukaitis ...
J. Gužas ...............
Ą. Mųreika .........
K. Rušinsikenė ...
M. Vitartienė ___

Nominuoti į Alternatus
G. Stasiukaitis....... 253
F. Kazakevičienė ... 208

Bečys ................  179
Depsienė .......... 134
Tauras ............. 130

R. Maziliauskas .... 103 
J. Bimba ...........
Ig. Urbonas.......
P. Šolomskas .... 
J. Weiss .............
J. Kuraitis .......
P. Buknys .........
R. Mizara .......
A. Smitas ......
M. Sinkevičiūtė ..
F. Lideikis .......
J. J. Mockaitis ..
B. Sęnkevičienė .
A. Mureika .... 
J. Gasiunas .....
A. Matulis .........1

V. Boyinas....... .
L. Kavaliauskaitė
G. Warisonas ...
J. Bender......... .
H. Žukauskienė .
V. Valaitis .......
A. Gilmanas ....

337
325
304
273
180
108

96

65
64

56

50

44
41
40
319.
36
35

32
31
30
29
29

26
18
16

O

102
9.7
96
81
73
70
66

63
56

46

36

33
33
31
30

elėję. Ją pralietas brangūs

vokįškįęips būtbąramš už kiekvieną krau-
- lasą, už Kiekviena gyvybę!”

ftažyni6j|, 'kąj iuk0ah£iai lietuvi^ ka-

Laisvės Reikalai
Šis mėnuo yra planavi

mui, kaip sėkmingiau išves
ti Laisvės vajų’ gavimui 
naujų skaitytojų. Pilniausia 
turime prisirengti šį mene
sį, o su pirma diena spa
lių - Oct. turime stoti į dar
bą.

Laisvės platinimas tai 
yra karo laimėjimo darbas. 
Nes dienraštis Laisvė moki
na savo skaitytojus pasiry
žusiai “dirbti fabrikuose, 
mainose ir farmose karo 
laimėjimui. Dienraštis Lai
svė ragina savo skaitytojus 
pirkti Karinius Taupymo 
Bonus, kad valdžia turėtų 
pinigų gaminimui ginklų. 
Dienraštis Laisvė šaukia 
savo skaitytojus remti Ame
rikos Raudonąjį Kryžių, au
kojant jam pinigų ir krau
jo gydymui sužeistų karei
vių. Taigi Laisvė visais bū
dais remia savo šalį už ka
ro laimėjimą ir todėl Lais
vės platinimas yra karo lai
mėj ibio darbas.

Visi, kurie norite padėti 

kėms greit laimėti karą, 
stpkite į kontestą gavimui 
Laisvei naujų skaitytojų. 
Stokite iš pat pradžios va
jaus.
. Jau minėjome, kad su 1 
d. rugsėjo vėl pakilo popie- 
ros kaina. Visi suprantame, 
kaip tas atsiliepia į mūsų 
dienraštį. Visi žinome, kaip 
labai reikalinga Laisvei fi
nansinė parama.

Pereitą savaitę aplankė 
mūsų dienrašęio įstaiga Al
bertas C. žvįųjgilas, iš Bos
tono apylinkės farmerys,

K. čiurlis .......
Dr. A. Petriką ..
Ą. Pakalniškienė
P. Balsys .......
V. Paukštys .. 
K. Petrikienė .
A. Zablackienė 
A. Strepeika .
S. Sasna .......
K. Šolomskienė 
Eiva Mizarienė 
A. Dagys ....
F. Bunkus ...

Sūnus Antano Žvingilo, Ke
leivio įsteigėjo. Albertas C. 
Žvingilas paaukojo dienra
ščiui Lindėjo dįęnraš- 
Čiųi ąpsiginti nuo užpuoli
kų. A- C. Žvingilas ląbąi no
rėjo pasimatyti su rędakto- 
rium Mizara, nes jie nuo se
niai turi gražią pažintį, bet 
tuom tarpu, kai Žvingilas 
užėjo, Mižara jau buvo išė
jęs. Miząrą taipgi apgailes
tavo praleidęs progą pasi
matyti su Žvingilu.

fordo, Conn, pe 
dienraštį su $1 
aukų gavome:

Po $5: Antanas Makulis, 
New Haven, Conn., P. But
kevičius, Worcester, Mass.

Pį> $3: Draugai Šmitai, 
Los Angeles, Calif, ir Anta
nas Valda, New Yprk City. 
Pastarasis paskyrė po $1 
mašinai, bylai ir bendriem 
reikalam.

Po $2: A. Lideikienė, 
Great Neck, N. Y., Bertha 

Amerikai ir jos talkinin-t Brazauskienė, Detroit, 
kėms greit laimėti karą, Mich., A. Bloznelięnė, Cats

kills, N. Y., B. čubarkiėnė, 
S. Boston, Mass., ($1 Popie- 
ros Fondui ir $1 bylai).

John Diamont, Pitts
burgh, Pa., $1.50.

Po $1: F. Bepirštis, 
Brooklyn, N. Y., Tony Bro- 
sky, Elm Grove, W. Va., A. 
Dilius, Paterson, N. J., J. 
Mataeiūnas, Paterson, N. J.

Širdingai dėkuojame už 
aukas ir tikime, kad 
aukščiau sužymėti aukuotuo
ju vardai primins ir kitiems 
reikalingumą paremti dieh- 
rastį.

Laisves Ądiųiųi^t^iją.

au

27

20
19
18
18
18
16

D. M. šolomskas,
ALDLD. CK Sekretorius,

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, 6, N. Y.

CLEVELAND, OHIO

balsų 
. 926 
. 914

D. M. Šolomskas
Antanas Bimba
Dr. J. J. Ęaškiaųčius 863
K. Petrįkienė
Eva Mizarienė
S. Sasna .....
R. Mizara ...
G. Kuraitis ..
O. Depsienė ..

777
774-

.. 434

.. 339
Upijisjės darbipipkęs aplankė Fort Meadę, tyld., ka- 

ręiyiiji kempę. Jos irgį dąlyvavo armijos pratimuose.

“Jūs, Lietuvos partiząnaį, ir jūs, lietuvių 
tautos sūnūs raudonarmiečiai po rąudoną- 

, ja vėliava, ir mes čionai dirbtuvėse ir fab
rikuose, ir mūsų jauni sūnūs armijoje .po 
trispalve Dėdės Šamo, vėliava, v.isf dirba

me ir. kovojąm? už tą Patį didįjį idealą, 
.. kad fahizmąs būtų nušluotas, kad taika 

vej žydėtų WįrpA ŽmodįJ ir tautų, kad 
paprastasis žmogus, anot niūsų vičeprezi- 
dehto’ Welleso, susilauktų šviesesnės die-

nc$.
Jūs partizanai ir raudonarmiečiai! Mes 

sveikiname jus per plačias jūras ir toli
mus laukus ir aukštus kalnus, mes tiesia
me jums savo dešinę!

Tegyvuoja Lietuvos partizanai!
Tegu gyvuoja lietuviškieji raudonarmie

čių pulkai!
Tegu gyvuoja karžygiškoji Raudohoji 

Armija!” ’ . <

.. ... \

Ruoškimės Visi Prie Koncerto
OLVK komitetas jau einą 

prie pabaigos to Clevelandui 
istorinio vajaus sukėlimui $2,- 
000 paramai lietuvių raudon
armiečių, kurie jau spėjo taip 
daug atsižymėti karo fronte 
už išlaisvinimą mūsų giminių, 
mūsų mylimųjų, kuriuos kan
kina vokiški barbarai Lietuvo
je. Aišku, kad kuo daugiau 
mes suteiksime paramos lietu
viams raudonarmiečiams ir 
abelnai Raudonajai Armijai 
tuo greičiau Lietuva bus iš
vaduota ir tuo greičiau pasi
baigs tos kančios bei daugiau 
gyvasčių bus išgelbėta.

Apvainikavimui to prakil
naus darbo Komitetas rengia 
labai įdomų koncertą, kuria
me, apart Lyros ir Moterų 
kliubo Chorų bei įvairių solis
tų, dalyvaus Cleveland Gra
phite Bronze Choristų Rtiubas, 
vadovybėj Dr. Čharlės b. f)a- 
we. Tas pats Daktaras Da
we, keli nittai tam atgal, su 
kitu savo choru, davė koncer
tą Maskvoje.

Todėl visi ruoškimės prie 
šio koncerto, pasikvieskime sa
vo kaimynus ir pažįstamus, 
kad visi turėtume prdgbs iš
girsti tą puikų muzfkalį pro
gramą, kuris taip stropiai yra 
prirengiamas. Tai bus vajaus 
pabaigtuvių koncertas.

Koncertas įvyks sekmadie
nį, rugsėjo }2 dieną, Lietuvių 
svetainėj, £835 Superior Ave. 
Prasidės lygiai 5 yaįanda va
karo. J. N. S.

Nąęįų radijau $a^o, jcąd 
Sovietai pradėjo dar vieną 
galingą of ęnsyvą vidurinė
je Donęco. syltyję.

STAMPS
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KRISTUPAS
B. Kirstukas. LIETUVI AI TARYBŲ 

SĄJUNGOJE
Vakaras. Pirkelėje tylu. Kristupas sė

dėjo prie krosnelės, rankomis parėmęs 
galvą, ir žiūrėjo į gęstančias anglis. Jo 
vaizduotėje lėkė, vienas antrą pralenk
dami, netolimos praeities vaizdai. Čia jis 
mato Kristupėlį — baltaplaukį, begau- 
dantį drugelius pievoje, čia jis su tėvais 
išeina iš gimtosios pirkios, čia vėl ant
stolis išveda žaląją. Pagaliau ateina bol
ševikai, kurie duoda Kristupui 8 ha že
mės. Koks linksmas buvo tada pavasa
ris! '■ • i

Kristupo veidas šypsosi, čia vėl rim
tėja... Karas. Ateina vokiečiai, išveža sū
nų Petrą ir dukterį Ona darbams į Jeną. 
Nepraėjus nė mėnesiui, jo žmoną- iš
niekina vokiečių karininkas. To Kristu
pas negalėjo pakelti, ir paleido į vokietį 
iš už kampo šūvį. Už tai sušaudė jo žmo
ną, ir jis pats vos spėjo pasprukti į miš
ką. Ilgai Kristupas klaidžiojo jame. Jis 
degė pykčiu ir keikė savo likimą.

Jį taip beklaidžiojantį sutiko vienas 
partizanų.

— Gal užsirūkysime, — pasiūlė parti
zanas. — Aš taip pat liūdėjau, kai se
serį pakorė Rokiškyje...

— Pakorė? — su nusistebėjimu pra
bilo Kristupas. — Ir ką pats dabar vei
ki?

—Keršiju....

kas lūžo, krito, trupėjo, griuvo... Atsipei
kėjęs Kristupas pasijuto bebėgąs mišku, 
net nejausdamas kojos skaudėjimo.

...Siauru miško takeliu partizanai 
traukė toliau, kur jų laukė nauji žygiai: 
tiltai, traukiniai, sandėliai, okupantų 
gaujos. ’

Kristupas ėjo pirmose eilėse ir šypso
josi.

—Mes kovojam prieš vokiškuosius oku
pantus, kad darbo žmogui būtų geresnis 
gyvenimas. Jei nori—prisidėk prie mū
sų, — kalbėjo partizanų vadas Kairys.

Ilgai viešpatavo tyla. Partizanai žiūrė
jo į'Kristupą, kuris nesiryždamas gal
vojo.
< — Sutinku, — pagaliau pratarė Kris
tupas, pasikeldamas iš vietos.

— Sveikinu! — spausdamas jam ran
ką, pasakė Kairys. — Priimkite jį į savo 
'tarpą, vyrai.

Liudas Gira

Kur Vakarai...
Kur vakarai, kur saulė leidžias jūron, 
Ten Lietuva, ten mūs tėvų šalis.
Graži, linksma—šiandieną ji paniuro, 
Smagi daina iš jos čia neatklys. 
Fašistas ten dabar šeimininkauja — 
Mirtis už mirtį! Kraujas jam už kraują!
Ten, jūron mūs, pro miestus ir pro 

sodžius,
Kaip visad, plaukia Nemunas ramus.
O broliai mūs tik tuo vienu ten guodžias, 
Kad tikis greit namie sulaukti mus.
Pirmyn, pirmyn! Į vakarus mieluosius! 
Tėvų namus iš priešo išvaduosim!
Kur vakarai, tenai mum kelias skirtas 
Sugrįžti, grįžt su saule iš Rytų.
Širdis drąsi, o rankos stiprios, tvirtos, 
Žygiuot vis tiek mum bet kuriuo metu: 
Žaliais laukais, ar per miškus 

> snieguotus —
Mum gera bus žygiuot tėvynės plotais!
Pirmyn, pirmyn, į vakarų šalelę, 
Kur laukia mūs tėvai, bičiuliai, sesės. 
Na, pasitrauk mums, vokieti, iš kelio, 
O ne — kapus tik Lietuvoj sau rasi! 
Ateisim greit tėvų šalies vaduoti, 
Mūs teismo lauk, mirties tu lauk, 

kryžiuoti! j

Lauke šąlo, kad net tvoros pyškėjo, o 
sniegas, šokdamas suktinį, bėgo pamiš
ke ir, šuoliu perlėkęs geležinkelio pyli
mą, dūmė laukais. Partizanai tokias nak
tis “auksu” vadindavo ir laukdavo jų.

Kažkas tyliai tyliai pasibeldė į pirkelės 
Mūris. Kristupas krūptelėjo ir pašoko iš 
vietos. Apmetęs akimis tamsą, automa
tiškai tvėrėsi už juodos pistoleto ranke
nos. Į vidų įgriuvo kamuolys garų ir 
kartu neaukšta, kailiniais apsivilkusi fi
gūra. Tai buvo Antanas. Jo pavardės 
niekas nežinojo ir vadindavo vardu. Iš 
tarenos buvo aišku, kad jis kilęs nuo 
Juodupės. Jis buvo tylus, sumanus ir 
ryžtingas. Už tai buvo mėgiamas parti
zanų, ir neseniai būrio vadas Kairys pa
skyrė jį savo pavaduotoju.

— Kaip koja? — klausiamai kreipėsi 
Antanas. — Galėsi... ar liksi čia?

— Tokią naktį! Pažiūrėk, kaip pusto... 
Jokiu būdu neliksiu! Ir koją nebe taip 
jau skauda.

Buvo antra valanda nakties. Būrys 
partizanų laukė prie pylimo traukinio, 
kuris turėjo tarp 2-ros ir 3-čios valandos 
praeiti fronto link. Kristupas sėdėjo pri
siglaudęs prie beržiuko. Jo akys nekan
triai žiūrėjo į pylimą, kuris juodavo to
lumoje. Kristupo uždavinys — antrajam 
vagonui pasiekus pušelę, sujungti laidus 
ir skubiai nešdintis į mišką. Laikas bė
go, o traukinys nesirodė. Partizanai ėmė 
nerimauti. Antanas jau antrą kartą ap
ėjo visus patikrindamas, patardamas.

Staigiai, pro vėjo nešamą sniegą, Kri
stupo akys pagavo tamsų traukinio si
luetą.

Kristupas laukė, kada garvežys praeis 
pro pušelę. Atrodė, kad metai praeis, kol 
jis susilauks antrojo vagono. Pūškuoda
mi prabildėjo garvežiai, pasirodė vago
nai su brezentu pridengtomis patranko
mis, tarp kurių kyšojo sargybinių silue
tai. /.i-

Kristupas sulaikė kvapą. Jo rankos 
drebėjo, o širdis, rodėsi, iššoks iš kruti
nės. Jis užsimerkė ir, nesitverdamas 
džiaugsmu, kad gali atkeršyti vokie
čiams už žmoną, Petriuką, Onutę, spus
telėjo rankenėlę.

Nepaprastas trenksmas. Oro banga 
vos neparbloškė Kristupo. Ausyse ūžė, 
cypė, akyse stovėjo stulpai ugnies, kaž-

St. Zajančkauskas

Lietuva
Nusėta kartuvėm, kalėjimais, kryžiais, 
Ištroškusi laisvės visa širdimi — 
Tu kovai atbundi, gyvent pasiryžus, 
Ginkluota skaisčio ateities viltimi!

-Tu bundi tarp šūvių narsių partizanų, 
Nemirštamam žygy didvyrių narsių, 
Kovoj žūtbūtinėj prieš kraugerį seną 
Už laisvę ir garbę gimtinės laukų.
Tu bundi širdyse sūnų patriotų, 
Gimtinės ir laisvės didžiam ilgesy, 
Patrankų gaudime, karių marširuotėj, 
Akorduos dainos ir ginklų žvangesy.
Tu bundi dirbtuvių motorų urzgime,. 
Prie vairo kombaino, kolchozų laukuos, 
Saulėtam Kaukaše, kur Stalinas gimė, 
Džambulo šaly ir prie Volgos plačios.
Tu bundi stovykloj, kuklioj palapinėj, • 
Blindaže, griovy ir drėgnam apkase, 
Su mirtinu priešu kovoj žūtbūtinėj, — 
Lyg motiną, Lietuva, minim tave!
Tu bundi už toliui melsvųjų Atlanto — 
Visur, kur tik plaka lietuvio širdis. 
Į kovą garbingą, į kovą mūs šventą 
Mus šaukia tėvynės laisva ateitis.

V. Valaitis.
A takon Žengiu

Tarsi sapnas tos dienos man menas, 
Kai jaunystė dar skraidė drugiais, 
Kai šlamėjo man beržas tas senas, 
Kur prie vrtų kerojo plačiai.
Tyliomis naktimis mėnesienos 
Jojo šneką tada aš klausiau;
Svajos gi apie dalią vargdienių 
Mokė laisvę mylėti karščiau.

Ir, šiandieną tarp griausmo patrankų 
Beržo šnabždesį tarsi girdžiu:
— Mano tėviškei surištos rankos, 
Mano žemė paplūdus krauju.
Verkia ji, rauda, mano gimtoji, 
Okupantų žiauriai plėšiama.
Laukia sesė sugrįžtančio brolio, 
Laukia motina, laužo rankas.
Ir nebaisūs man minų sprogimai, 

Virpa muskulai keršto šauksmu.
Užu motiną, sesę, tėvynę — 
Aš atakon į priešą žengiu.

JIS DIRBA PERGALĖS 
VALANDAI PRIARTINT

Drg. Paulauskas žmogus 
nebejaunas. Tarybinėj Lie
tuvoj jis dirbo Jonavos val
sčiaus finansų, inspekto
rium, aktyviai dalyvauda
mas visuomeniniam darbe. 
Šiandien drg. Paulauskas 
gyvena ir dirba išvaduota
me iš vokiškųjų kraugerių 
okupacijos Kalinino mieste. 
Lietuvoje liko jo žmona ir 
šeši vaikai, apie kurių liki
mą jam ir pagalvoti baisu... 
Išlaisvintuose mūsų srities 
rajonuose ir pačiame mies
te, kaip veidrody, atsispindi 
vaizdas, kurį rasim Lietu
voje... Kruvinų XX-jo am
žiaus kanibalų. orgijų pėd
sakai neišdildomi. Drg. 
Paulauskas puikiai supran
ta, kad kuo greičiau bus ap
valyta mūsų žemė nuo ru
dųjų skėrių, tuo mažiau bus 
aukų, todėl jis, nepaisyda
mas savo amžiaus, ryžosi 
dirbti taip, kaip pirmūnai 
fronte. Partija ir vyriau
sybė patikėjo sąžiningam 
lietuviui pramonės kombi
natą. Nuo 1941 m. gruodžio 
26 dienos drg. Paulauskas 
yra šios didelės įmonės di
rektorius. Per trumpą lai-, 
ką, nepaisant sunkių sąly
gų, vokiečių okupacijos me
tu sugriautame mieste įmo
nė keleriopai išaugo. Buvo 
tik trys silpnai veikią sky
riai: stalių, siuvėjų ir šalt
kalvių. Šiandien karišku 
tempu veikia keturiolika 
skyrių. Didvyriškos Rau
donosios Arniijos 25 metų 
sukakčiai pagerbti, įmonė 
išleidžia spacialių prekių 
narsiesiems kariams už 
300,000 rublių. Įmonėje 
vyksta gyvas skyrių ir 
individualus soclenktyniavi- 
mas? Drg. Paulauskas rūpi
nasi ir dirbančiųjų buities 
reikalais. Poilsio dienomis 
jis vaikščioja po butus ir 
tikrina, kam reikia pagal
bos. Ir šis Tarybų Tėvynei 
atsidavęs lietuvis savo au
gančioj įmonėj naudojasi 
pelnyta pagarba.

Drg. Paulauskas sako: 
“Jaunystę praleidau kovo
damas už tarybinę Lietuvą. 
Mėtė mane smetonininkai 
po kalėjimus, ir štai, atėjo 
diena — Lietuva tarybinė. 
Nepaisydamas nuovargio 
dirbau tarybų valdžiai sus
tiprinti ir niekados nebu
vau taip laimingas, kaip to
mis dienomis. Vokiečiai iš
plėšė tą didžiąją laimę—už
grobė mūsų jauną tarybų 
respubliką. Šiandien aš Ka
linine vėl dirbu nepaisyda
mas nuovargio; dirbu per
galės valandai, į Lietuvą 
grįžimo valandai priartinti.

E. Grodženskaite.
♦

VOKIŠKIEJI GROBIKAI KĖSINASI I TAVO GYVYBĘ
(Tarp daugybės kitų, Lie

tuvoje buvo labai plačiai 
paskleistas šis lapelis.

—Red.)

9 milijonų kareivių ir ka
rininkų, tame skaičiuje ke
turių milijonų užmuštų, ne
teko vokiečių kariuomenė 
kare prieš Tarybų Sąjungą.

Per paskutiniuosius tris 
Raudonosios Armijos puoli
mo mėnesius sutriuškinta 
112 vokiečių divizijų, su
naikinta 112 vokiečių divi
zijų, sunaikinta 700,000 hit
lerininkų ir 300,000 paimta į 
nelaisvę. Laužydama įtūžin- 
gą priešo pasipriešinimą, 
Raudonoji Armija eina į 
Vakarus, išlaisvindama iš 
vokiško jungo vis naujus 
miestus ir kaimus. Jau vėl 
yra tarybiniai Stalingradas, 
Kurskas, Rostovas prie Do
no, Vo*rošilovgradas, Kras- 
nodaras, Voronežas, Veliki- 
je Lūki, šliselburgas, Rže- 
vas. “Prasidėjo masinis 
priešo vijimas iš Tarybų 
šalies,” pažymėjo draugas 
Stalinas savo įsakyme 25- 
rių metų Raudonosios Ar
mijos sukakties proga. Ne
betoli ta diena, kada visos 
laikinai vokiečių okupuotos 
tarybinės žemės — Krymas 
ir Ukraina, Bielorusija ir 
Karelų Suomių respublika, 
E'stija ir Moldavija, Lietu
va ir Latvija — vėl bus lais
vos.

Vokiškieji grobikai blaš
kosi nuo galingų Raudono
sios Armijos smūgių. Jie į- 
tempia visas jėgas, kad iš
silaikytų, kad atitolintų ne
išvengiamai artėjančią ka
tastrofą. Jie siaučia paverg
tose Europos šalyse, ieško
dami naujos patrankų mė-

sos, kad mestų ją prieš ga
lingai puolančią Raudonąją 
Armiją.

Lietuvos jaunime! Hitle
riniai okupantai varo tave į 
vadinamuosius “tėvynės”, t. 
y. banditų legionus, kad ta
vo krauju ir gyvybe prail
gintų nekenčiamą savo oku
paciją Lietuvoje.

Jie varo tave į savo plė
šikų legionus, kad krisdami 
į bedugnę nusitemptų kar
tu ir tave. Jie nori suversti 
ir ant tavo pečių atsakomy
bę už savo piktadarybes, už 
išlietas karčių ašarų jūras, 
už padarytus žmonijai var
gus, jie nori priVersti tave 
surišti savo likimą su Hit
leriu. Pasityčiodami jie ža
da už tai atiduoti tau tą že
mę, kurią jie pagrobė iš 
tavo tėvų. Jie švaistosi len
gvai pažadais, nes žino, 
kad tu iš fronto jau nesu
grįš! tos žemės pasiimti.

Kas iš jūsų su ginklu 
rankose stos prieš Raudo
nąją Armija, prieš savo

brolius lietuvius, kovojan
čius jos eilėse, tas ne tik iš
duos savo tautą, bet už
trauks gėdą ir negarbę sau 
ir artimiesiems. Kas iš jūsų 
išdrįs stoti į banditų legio
nus, turi žinoti—pasigailė
jimo jam nebus, jo laukia 
gėdinga mirtis. Iš tarybinio 
fronto vokiečiai ir jų ben
drininkai negrįš atgal.

Šimtmečius kovojo lietu
vių tauta prieš vokiškuos 
sius grobikus. Verdančia 
smala ir strėlėmis gynė mūį 
sų protėviai savo žemes nuo 
apsišarvavusių šunų rite
rių. Prie Durbės ir Saulės, 
Vytauto vadovaujami prie 
Žalgirio mūsų senoliai visai 
sutriuškino teutonų galybę 
ir tik tokiu būdu užkariavo 
sau vietą pasaulyje.

Pirmosios vokiečių oku
pacijos metu 1915—1918 m. 
tavo tėvai stojo į “miškų 
brolius” ir savo pačių dirb
tais šautuvais naikino voki
škuosius žandarus. Šian
dien vokiškasis grobikas vėl 
grasina amžinai pavergti 
mūsų tautą ir fiziškai ją 
sunaikinti. Atėjo tavo eilė 
ginti Lietuvos žemę ir lie
tuvių tautos garbę nuo vo
kiškųjų grobikų. Nenu-

(Tąsa 4-tajne pusi.)
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Lietuviai Sveikina Staliną
Maskva, Kremlius,
Draugui J. V. Stalinui.

Drauge Josifai 
Visarionovičiau!

Mes, lietuviškojo tautinio 
junginio dalinių kovotojai, 
vadai ir politiniai darbuoto
ja, susirinkę į mitingą kar
tu su Lietuvos KP (b) CĘ 
ir Lietuvos TSR Vyriausy
bės atstovais, siunčiame 
Jums savo liepsningą svei
kinimą. Lietuvių tauta pra
eityje didvyriškai kovojo 
su vokiškaisiais grobikais. 
Šiandien lietuvių tautos sū
nūs ir dukterys drąsiai

žiauriuose 
vokiškuo-

Viršutiniame paveiksle parodoma grupė rusų, ku
rie buvo išlaisvinti iš nacių vergijos Oriolo mieste. 
Jie ten buvo laikomi kaipo kaliniai. Pirmu sykiu po 
daugelio mėnesių jie gavo sovietinį laikraštį ir jį 
skaito. Apatinis paveikslas parodo dalį Oriolo mies
to sugriautų pastatų.

kaunasi su savo amžinuoju 
priešu Tėvynės karo fron
tuose. Mūsų tautinio jungi
nio kovotojai 
mūšiuose prieš
sius fašistus jau parode 
narsumo ir didvyriškumo 
pavyzdžius. Kovotojas Hai
tis per vieną dieną nukovė • 
iš kulkosvaidžio 18 vokie
čių. Jaun. seržantas Likau* 
skas išvedė iš rikiuotės du 
pnįošo kulkosvaidžius ir pa
ėmė iš priešo vieną sunkų
jį kulkosvaidį. Komjaunuo
lis seržantas Gužauskas du 
kartu sužeistas nepasitrau
kė iš mūšio lauko, ėmėsi 
vadovauti kuopai ir įsiver
žęs į priešo apkasus, nuko
vė 8 vokiečius. Sanitarijos 
instruktorė Dieninaitė su
žeista nepasitraukė iš mū
šio lauko ir per vieną die
ną išnešė 63 sužeistus ka
rius su jų ginklais.

Mes iškilmingai pasiža- 
dam Jums, brangus drauge 
Josifai Visarionovičiau, * 
kad ir būsimuose mūšiuose 
dėl Tarybų Lietuvos ir už 
Tarybų Sąjungos laisvę, 
mūsų junginio kovotojai,- 
vadai ir politiniai darbuoto
jai, negailėdami nei krau
jo, nei pačios gyvybės, ko
vos su prakeiktuoju fašiz
mu ligi galutinės pergalės, 
dėl visiško mūsų didžiosios 
tėvynės išvadavimo iš vo
kiškųjų fašistinių plėšikų.

Lietuviškojo Tautinio N. 
Junginio Dalinių Mitingo 
Dalyvių Vardu

Macijauskas, Bieliauskas, 
Aleksandravičius, Valaitis, 
Marcinkevičius, Gorlano
vas.

v

Kurie norite, kad jūsų dovanos bei pundeliai lietuviams Sovietų Sąjungoje išeity su antruoju 
siuntiniu, pasiskubinkite prisiųsti Pundelių Vajaus Komitetui. Antras siuntinys jau ruošiamas, už 
gautas finansines aukas daiktai supirkinėjami. 1i

Ypatingai atsikreipiame į lietuvių motery kliubus ir mezgėjas. Mes žinome, kad jūs, draugės, 
galite paruošti pundelių bei mezginių, kai kurios gal jau turite paruošusios. Tuojau atsiųskite ko- £
mitetui. Kadangi šis siuntinys pasieks mūšy brokus ir sesutes jau rudenį, o gal net žiemos pra- J
džioje, tai pasistengkime pasiųsti šilty drapany. Ypatingai lietuviams vaikučiams reikia šilty dra- j | 
pany. . . .

Lauksime greičiausio atsiliepimo.
/. Pundelių Vajaus Komitetas,

419 Lorimer St, Brooklyn, 6, N. Y.
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LIETUVOS JAUNIME, 
BUDĖK!

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
krypk nuo mūsų protėvių 
istorinio kelio! Kilk į ko
vą! Kartu su visomis Ta
rybų Sąjungos tautomis: 
rusais, bielorusais ir ukrai
niečiais tu nugalėsi vokiš
kus grobikus ir dabar.

i Lietuvos jaunuoli! Prieš 
tave tik vienas kelias: sto
ti į kovą prieš mūsų amži
nus priešus vokiečius ir 
kartu su visomis laisvę my
linčiomis tautomis nugalė
ti.

Lietuvos jaunime! Ne
stok į banditų legionus, ne
sileisk įtraukiamas į vokiš
kų plėšikų ir žmogžudžių 
armiją! Prie ginklo, drau
gai!

Versk vokišką priespau
dą ! Keršyk hitleriniams 
banditams už tūkstančius 
savo tautiečių, kuriuos jie 
užmušė ir nukankino hitle
riniuose Gestapo rūsiuose. 
Keršyk hitleriniams bandi
tams už savo tėvus, ku-

riuos jie apiplėšė ir išvarė 
iš ūkių! Keršyk hitleri
niams vergų pirkliams už 
savo draugus ir artimuo
sius, kuriuos jie išvarė į 
katorgą Vokietijon! Ardyk 
vokiečių susisiekimą ir ry
šius ! Sprogdink tiltus, 
versk nuo bėgių jų karinius 
ešelonus su technika ir gy
vąja jėga! Nepraleisk pey 
Lietuvą vokiečių kareivių ip 
šaudmenų į frontą! Padegi
nėk jų ginklų ir maisto 
sandelius t Visomis jėgomis 
padėk puolančiai Raudona
jai Armijai!

Mirtis vokiškiesiems oku
pantams !

Lietuvos Lenino Komuni
stines Jaunimo Sąjungos 

Centro Komitetas.
1943 m. kovo mėn.

SUIMTA DRAFTO
BOARDO VIRŠININKAI

Federalė valdžia suėmė Ar
thur Chill, drafto boardo 29 
sekretorių ir to boardo narį 
Felix Stella, taipgi keturis už
siregistravusius tame boarde,

už klastas tikslu, kad išsisukti 
iš kariuomenes.

Boardo viršininkai kaltina
mi grafte ir gelbėjime užsire
gistravusiems klastuoti savo 
registracijas, kad išvengti ėji
mo armijom

Keturi užsiregistravę p.ądeti 
į 2-B, kurie kitaip būtų pate-

POV. SAKALAUSKĄ 
PATIKO NELAIMĘ pARBE

P. Sakalauskas, dirbdamas 
Wipdsor Co., įmonėj, ant 
State ir 25th gatvių, patiko ne
laimę. Jam mašiną nukirto pu
sę kairės rankos piršto. Nelai
mė įvyko rugpjūčio 23.

Sakalauskas dabar lanko 
kompanijos daktarą ir gydo 
žaizdą.

Kada pasveiks ir galės dirb
ti nežinia. Tokia žaizda užgy
dyti ima laiko.

Reiškiame jam simpatijos ir 
velijam greito pasveikimo.

mui. Mussolinio nuvertimas 
dar pąą^tįno italus.

šianaę p^rade " mitįnge da
lyvavo du judžįų aktoriai — 
Leo Carrillo ir Victor Matu
re. Abu jie yrą italų Jdlųies, 
Ąpierikoj gimę. Carrillo ypač 
dirbo pąrdavįmūi kąro bond- 
sų. Jis pasirašinėjo, ant kvitų 
pirkusiems bondsus.

Mitingas praėjo labai sėk
mingai. išpirkta bondsų už 
vieną milioną dolerių.

Itallaį davė gan įspūdingą 
programą.

Kalbėjo keeltas žymių ita
lų, taipgi senatorius Lucas ir 
gub. Green. Pirmininkavo tei
sėjas Quilici.

Italai pradėjo trečią vals
tybės paskolą gan sėkmingai.

PRANEŠIMAS
ELIZABETH, N. J.

LDS 33 kuopos susiririkimas įvyks 
trečiadienį, 8 d. rugsėjo, 1943, 8 v. 
va'k.' L*, t). P. Rliūbė/408 Court St., 
Eliząbęth, N. J.

Draugės ii’ draugai, maįpnękite 
visi susirinkti, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarimui. — V. K. SJhe^ališ, 
kp. sekr. (210-211) '

NOTICE is hereby given that License No. 
GE 1447 has been issyed V> the undersigned 
tQ'sell'bedr at retail under Section 197 of 
the Alcohdllc Beverage Control Law at 
6322 l|th AVe., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premise?.

SAM BERL
Brooklyn, N. Y.

premise?.

C322 — 11th Ave.. •Tį •

is hereby given that License No.

LICENSES 
Beer. Wifle, UflW 

WHOLESALE AND RETAIL • '* •

NOTICE
GB 9109, beep (ssued to the undersigned 
to sell beoy at retail ufcder Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
290 Uevoe St., Borough of Brooklyn, 
CQunt,y of Kings, to be consumed off tlic 
premises.

CHARLES SCHATZEL
290 Devoe St. r prooklyn, N. ,Y.

ITALAI IŠPIRKO KARO 
BONDSŲ Už MIUONĄ DOL.

Chicagps italai turėjo didelį 
mitingą Grant Parke sekma
dienį. Teisėjo George Quilici 
vadovybėje, Chicago's italai 
subruzdo veikti karo laimėji-

J. GARŠVA
Qrąborįus-Undei;taker 

Laidotuvių Dįrektorąųs 
išbalsamųoja įr laidoja ant 

visokių ^ąpinių
Veltui Šermeninė 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veęelįjįoųi, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Ąvenue 

BROOKLYN 
Telephone: Eyergreen 8-977Q

NOTICE is hereby given that License No. 
QB 9437 haM been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail' undei1 Section 11)7 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1647 East 96th St., Borough' dt Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AMELIA YAWORSKY
1647 East fl$fh St’ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1629 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at' retail under Section 107 ' of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
732, J^acifie ' St-, Borough of Brooklyn, 
County of ’ Kings, to be consumed on the 
premises.

WALTER ALTHOFF
732 Pacific St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1541 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107'of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
597a Clinton St., Borough of Bi ' 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ISADORE WOHLAND & 
SAMUEL BERGANG 

(Wohl - Berg. Food Market) 
Clinton St. Brooklyn,

at 
rodklyn, 

the

697a N.

hfOTICE is hereby Riven that License No. 
GB 8990 has been issued to the Undersigned 
to sell beer at retail under Section 1Q7 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
157 Baltic Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DIETRICH LEHMKUH
157 Baltic St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4671 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 101 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
500 Henry St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consulted off the 
premises.

SALVATORE FRUCIANO
(D-B-A Charles Grocery & Delicatessen) 

500 Henry St. BrObktyh, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 385 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
398 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County, of Kings, to be consumed on the 
premises. \

ANTHONY ANGELINO, ADMX. 
Admx Estate of Giuseppe Ahgelino

398 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9398 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
416 Monroe Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SEYMOUR MAIMAN
416 Monroe Street Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that manufacturers 
license No. DB2 has been issued to the un
dersigned to rectify liquor under the Alco
holic Beverage Control Law in the premises 
located at 383 Third Ave. In tne County of 
Kings, Borough of Brooklyn

DUGGANS, Ltd.
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THIRD WAR LOAN

A pledge oi Patriotism

.The great bond on^September,
'Third War Loan which begtQ e 
9 is much more than occasion for,
money (or thę Treasury. It £tbe Ve40| their 
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From the September 
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3 Security and stability for each oi ū9 an<* 
for’our country. To the extent we save now 
we have securfty later. If save
at this time when the national income is s 
ten from war spending we shall avoM a still 
greater boom and a great collate. We shall 
have money to spend later when there may be 
danger of depression. Spending then will foster 
stability. Moreover, people who are share
holders and partners ip the nation are better 
citizens. " , . .

These sales'are supremely worth making. 
The War Loan is our great opportunity at 
home to back the boys who arę out doing the 
fighting. They do their job mąąnihceptly. we 
must do ours.
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THE NATION cttv o aval CITY BANK op
Office! 55 WALL street W YORK
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DR. J. J. KAŠK1AUCIUS 
Telefoną*: HUmboldt 2-7964 

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.I

VALANDOS: 2-4 ir 6-8.
Į Nėra valandų sekmadieniais.
Miuiwiiiiiiiiiiiuiiiuiuiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiin

Traktyrius ]
(VALGYKLA IR ALINE) 
Rheingold Extra Dry Alus v

Didelis pasirinkimas visokių J
Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime :
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
v Savininku ;

411 Grartd SL Ęroojdyn

A

SULLIVAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given ttiat License No. 
RL 748’7 Has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Rcverkge Coht- 
rol Law at 630 Flafbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the prfemises.

PATIO SUCCESSORS, INC.
630 Flatbush Avė. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licępso No. 
J! 217 has been issu<J<l to the undersigned 

o sell beer, at wholesale under Section 107
of the Alcoholid Beverage Control Law at 
415-417 paltie Street .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK DACCHILLE
(D-B-A Baltic $t. Beverage Dist’) 

416-40 Baltic SE, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 713 h«8 beęp issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
638 Vanderbilt Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

REGINA V.
636 Vanderbilt Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 364 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
324 Saratoga Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HXMAN KING 
(King’s Delicatessen)

324 Saratoga Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 314 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
409 Bushwick Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANN FARBSTEIN ADMN.
409 Bush wick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 321 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retąil under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
83 — Avenue O, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
83 —; Ave.
NOTICE is ___  _
EB 1710 hąs been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1980 — 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VICTOR COHEN
1980 — 86th St., . Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 133G lifts been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Bėvęrftge Control Law at 
479 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 'to be consumed on the 
premises.

RQSE KELLNER
479 Livonia Avė.,’ ' ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 236 has been issued to the. undersigned 
to sell beęr, at retail'under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law' at 
765 New Lots Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAX SCHNEIDER
765 New Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 266 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic BevęragO Control Law at 
485 New Lots Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAX DRUCKER
485 New Lots Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 635 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
74 Ralph Avenue, Borough ' of Brdoklyn, 
County . of Kings, to be consumed off the 
premises.

' A. GOTTFRIED ERICSON
74 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB’ 726 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Bėvefage Control Law at 
9202 — Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. >

HARRY BRAVĘRMAN
9202 Ave. M, Brooklyn, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 883 lias been issued to the undersigned 
to sell beer; 0,1 retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control LaW at 
1101 Banner Avenue, Borough of Brooklyn,. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA ESPOSITO
1101 Banner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9723 has been issued to the undersigned 
to sell bęer, ąt rętnil under Section 107 of 
the AlCdholic' BeVcragC ' Control Law at 
511-A -— Avenue R, Borough of Brooklyn, 
County of King9, to be ėdnsumėd off the 
premises.

511-A Ave.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4633 has been (ssued to the undersigned 
to sell beer. • qt retail under Section 107 of 
the Alcoholic BeverhgC Control La\v at 
4902 — Avenue Li Borough Qf Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ‘ '

HARRY HELFAND
4902 Ave. L, ' Brooklyn, N.' Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
ĘB 374 has been issued to the undersigned 
to sęll beer at retail’ Under Section 10? of 

‘„’„J. Beverage Qoritrol Law 
’ Borough of Broo

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių kitokių grupių ir pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

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

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

prie Chauncey St., Broadway Line 
Tel. GLenmore 5-6191

SALLY BATZER
O, Brooklyn, N. Y.
hereby given that License No.

igs.
1 SAMUEL HERBST

Uffalo Aye; " Brooklyn, N. Y.

the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Buffalo Ave., Borough of Broolyn, 
County of Kings, to he consumed on the 
premises. * • •

233 B
NOTICE is hereby . given that Licepse No. 
EB 1708 has beėfl lęsuetl |o the, undersigned 
to sell beet* at retail ųpdėr Section 107 ęf 
the Alcoholic leverage Control Law at 
73 Jay St. & lOt Front St. Borough of 
Brooklyn, Cpui(ty of Kihfts, to bį consumed 
on the premises. ‘

CHARLES RĘINHĄRDT
73 Jay Stredt '&
167 Front St. Brooklyn, N. Y.

Jei pirksi b.OūW 7T “W 
viso pasaulio žmoųėnjui ^to

jus bus Šviesu*

MMfcateaili

MATEUŠAS SIMONAVlCIUSg
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA ,

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, g e r iausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te7 susipažinti.

k:

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienę. 
Atskiras kambarys

pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vSlat

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

i

ABE YATROFSĮCY )
R,, Brooklyn, N. Y.

ri

11

‘ f lt

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

sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuos 
turite Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

Telefonas EVergreen 7-1661

CHARLES J. ROMAN
■ ■ . (RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieųą 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruoštą mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimui ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110



Smetoną MALE

$3,« SOVIETU PAGALBAI

PLIENO IŠDIRBINIŲ FABRIKE

PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS

(221)

(213)

PILNAM AR DALIAI LAIKO

WALLINGFORD, CONN

broliai
(213)

(214)

Didelės

(218)

VYRAIBERNIUKAI

PATYRIMO NEREIKIA

ad rūpi

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

PAS C. HULLĄ LANKĖSI SO 
VIETŲ AMBASADORIUS

DABAR DIRBANTIEJI KARINIUS
DARBUS NEBUS PRIIMAMI

ASMENYS IŠ KARINIŲ DARBŲ 
AR BŪTINŲ VEIKSMŲ NEBUS 
PRIIMAMI BE DARBDAVIO PA- 
LIŪDIJIMO APIE JŲ ATLIEKA- 
MUMĄ.

John Inglis kompanija sam 
do 10,000 darbininkų.

HELP WANTED 
REIKALINGI VYRAI

SCHRAFFT’
WEST 23RD ST., i

TARPE 5TH IR 6TH AVĖS

DABAR DIRBANTI KARINIUS DARBUS NEPRIIMTINI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Svečiai
skaitlingos publikos, 
dalyvavo du žymūs 

būtent, iš Sovietų pa-

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

SHOOT STRAIGHT 
, With Our Boytl 
BUY WAR BONDS

KREIPKITĖS L 0. KOVEN & BRO, INC.
PATERSON PLANK ROAD AND FRANKLIN STREET

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BENDRAM FABRIKO 
DARBUI

DOVER BOILER & PLATE FABRICATORS, INC 
DOVER, N. J.

Kontestą lai 
organizacija, su

Jo puiki 
kad su
pūrama 
žmonių, 

neša sun-

MERGINOS PRIE SODĖS 
VIRTUVES DARBININKES 

SALAD DARYTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS 

STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

STALŲ PATARNAUTOJOS 
VIRĖJOS 

DESERTŲ DARYTOJOS

PRANCŪZAI NURAUSIĄ PE 
TAINĄ IR JO SĖBRUS

Alžyras. — Talkininkams 
karą laimint, bus kaip ga
lint greičiau suimti, teismui 
atiduoti ir nubausti marša
las Pėtain, jo ministerial ir 
kiti aukšti valdininkai Vi- 
ęhy F*rąncijos tariamosios 
valdžios, kuri vergiškai 
bendradarbiauja su hitleri
ninkais. Tąip hutare Fran-

Komitetas,Tautai Lai
svinti.

Duodama Valgis ir Uniformos
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVŪS DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

IŠ Karinių Darbų Nesikreipkite

kinimą kovotojais: “Jūs esa
te parinkti tarpe parinktųjų. 
Aš visados gėrėsiūios atsimin 
damas tą, kada su jumis bu
vau ant Guadalcanalo sa-

56 WEST 23RD ST., N 
TARPE 5TH IR 6TH AVĖS.

Washington. — Andrius 
A. Gromyko, naujasis So
vietų ambasadorius Jungti
nėms Valstijoms, atsilankė 
pas Amerikos valstybės mi- 
nisterį C. Kulią ir įteikė 
jam Sovietų valdžios spe
ciali pranešimą, kurio turi
nys viešai neskelbiamas.

BENDRAM APVALYMO DARBUI 
VALANDOS NUO 8 RYTO IKI 
4:30 PO PIET. MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7TH AVE., IR 
51 ST STREET, N. Y. C, NETELE- 
FONUOKITE.

(Tąsa nuo 1 pusi.)
Kamernyj Teatre, kur buvd 
suvaidinta “Saulė Rytuose 
Tekėjo.” — Tekstą vaidinta 
mui paruošė Augustinas 
Gricius ir Regina Januške
vičienė/vaidintojus sumokė 
Kymontaitė - Gregoraus
kienė; muziką pritaikė ir 
jai vadovavo Klenickis; 
chorui vadovavo žiedūnas; 
liaudies šokius suorganiza
vo Kazlauskaitė; tautinius 
kostiumus ir dekoracijas 
suplanavo Jurkūnas ir Žu
kas. Artistinis vaidinimo 
priežiūra buvo kompozito
rius ir rašytojas Juozas Ba
naitis.

Jonas Stankus buvo pakel
tas į leitenantus vasario 18 
dieną, 1943 metais, o jo jau
nesnysis brolis Henry pakeltas 
į antro laipsnio leitenantą spa
lių 30, 1^42 metais.

Abu broliai yra garbingai 
baigę Meriden High School, 
gęrži pasižymėję, kaipo atle
tai. Jonas į marinų korpusą ju
stoj o 1936 metaiš, o jo bro
lis du metai vėliau. Jonas 
garbingai buvo užbaigęs ma
liny tarnybą 1937 metais ir 
grįžęs pas savo motiną, bet 
po to, kai japonai pasaliniai 
mūsų šalį užpuolė Pearl Har- 
bore, tai jis vėl grįžo į mari
nų eiles. Garbė kovingiems 
lietuviąms ir geriausi lipkėji- 
mai jų kovoj prieš mūsų nę- 
pnętel'ius. \ .

VYRAI! VYRAI! VYRAI!
FABRIKO DARBUI 
BŪTINA PRAMONĖ
Phoenix Metal Cap Co.
38th St. ir 14th Ave., B’klyn

vai “valdžią”, 
laiko “valdonu

Po pikniką bėgiojo A. Pet- 
rauskiutė ir prašė pas žmones 
aukų nuvažiavimui į jų jpr- 
marką Pittsburghan, mat ji ir 
pati nuo trejankos delegatė. 
Sakė, kad jai reikia sukelti 
$100. Daugelis atsakė, kad to
kiam tikslui neverta duoti.

AMŽIAUS NUO 18 AR VIRŠIAUS
Lengvas, j vokus sudėjimo, darbas 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

ALGA $18 IKI $22 
5 DIENŲ SAVAITĖ 
DĮatykitc Mr. Kaine 

111 W. 19ih St., 2-ros lubos.
(210)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRĘ

VALANDOS NUO 8 IKI 4:30, 
KREIPKITĖS Į MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7th AVE., IR 

51st STREET, N. Y. C. 
NETELEFONUOKITE.

Iš lietuvių moterų sugami- 
nimui maisto daugiausiai dirbo 
Kavoliūnienė, Juraitienė ir Ta
mošiūnienė; kadangi maistą 
gamino pas drg. Tamošiūnie
nę, todėl ši draugė, apart dar
bo, dar paaukavo rr gesą, nie
ko neskaitydama už virimą. 
Taipgi draugė Keršienė paau
kojo gražių pyragaičių. O 
draugės E. Juškevičaitė, M. 
Kavoliūnienė ir P. Kisielienė 
visą dieną dirbo piknike prie 
bufeto.

Inglis 
darbininkai per 
— United Steel

GEROS ALGOS — NUOLATINIS DARBAS

vo parodyta 
simpatija tai 
liai, kurioje 
broliai, rusai, 
rainai, ranka

Einu toliau ir sutinku Stri- 
žąuskienę renkant aukas, par
davinėjant kvitukes sukėlimui 
fondo nupirkimui ambulanso. 
Štai ir mislinu sau : Matai kaip 
yęa, pažangūs žpionės dirba 
ambulanso nupirkimui, o “ta- 
sybininkai” tą darbą sabota- 
žuoja, jie renka pinigus sau 
kelionėms, vilioja iš žmonių 
pinigus nereikalingiems dar
bams, vyriausiai, kad ardyti 
Jungtinių Tautų vienybę, kad 
suvažiavus šmeižti ir niekinti 
Lietuvos liaudies vadus, Lietu
vos žmones, kurie kovoja prieš 
Hitlerį Raudonosios Armijos 
eilėse, Lietuvos tarybinę vy
riausybę, kuri kovoja už Lie
tuvos išlaisvinimą ir bendrai 
Sovietų Sąjungą, kuri tiek 
daug žmonių jau neteko kovoj 
už mūsų visų reikalus.

maistu Ir 
— k ar. 
ukrąinų 

ketvirtoj — lietuvių 
Žmonės vaikštinėjo 

respublikos” bu-

Iversr-Lee Co
215 CENTRAL AVĖ. 

NEWARK, N. J.

NAKTINIAI VALYTOJAI 
VYRAI PRIE VACUUM 

MAŠINOS 
MALIAVOTOJAI

Geros Algos. Prielankios Darbo Sąlygos 
KREIPKITĖS I TIMEKEEPER

HOTEL BARBIZON 
140 EAST 63rd ST., N. Y.

REIKALINGI VYRAI
Gerame pastoviame fabrike. Nuolatinis dar

bas. Patyrimas nereikalingas 
Kreipkitės dienomis 9 iki 6.

■šeštadieniais 9 iki 12
BOWEY’S, INC.

771 Bedford Ave., Brooklyn

* 0-10)

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

VAIDINIMO TIKSLAS 
TAUTINIS

Pamatinis veikalo tikslas 
buvo atvaizduot tautinius 
lietuvių papročius ir liau
dies dainas ir šokius. Ir šio 
tikslo buvo sėkmingai pa
siekta.

Daugiau kaip dvi valan
das publika klausėsi lietu
viškų dainų ir atydžiai ste
bėjo šokius, laiks nuo laiko 
sveikindami vaidintojus au
dringais delnų plojimais.

Žiūrovų akys sekė regi
nius iš senovės lietuvių gy
venimo ir papročių, iš Ta
rybinės Lietuvos gyvenimo 
ir iš lietuvių partizanų ko
vos prieš vokiečius okupan
tus.

Liaudies šokiai, — kaip 
kad “Kubilas,” “Kalvelis,” 
“Žiogas,” “Noriu Miego,” 
“Suktinis,” — buvo artis
tiškai atlikti ir su tikru lie
tuvišku nuoširdumu, tak
tingumu ir susikontrolia- 
vimu.

Dainininkai’ A. Staskevi
čiūtė ir M. Aleksandravi
čius savo balsais puikiai su
jungė chorų dainas, skudu
čius ir šokius į vieną nepa
prastą artistišką sutartinę.

Lietuvių menas sužavėjo 
žiūrovų-klausovų širdis.

Tarp vaidinimo stebėtojų 
aš mačiau Tarybinių Lietu
vos, Latvijos ir Estijos vy
riausybių narius, Sovietų 
Sąjungos centralinės val
džios atstovus, kovojančių
jų Raudonosios Armijos 
dalinių kareivius ir oficie- 
rius, daugelį žymių rašyto
jų, piešėjų ir aktorių.

Šimtai maskviečių at^jo 
pasiklausyt lietuviškų dai
nų, bet visas vietas teatre 
užpildžius, dar daugelis ne
galėjo vidun patekti.

Tokiu būdu rusų organiza
cijos at^tpvę M- b?8hkevich 
laimėjo Pikniko žvaigždės ti
tulą — grąžų kaspiną su už
rašu : “Star of the Picnic in 
Ąid of Ū.Š.S.R.” Viso kontes- 
tas davė finansinės paramos 
Sovietų, Sąjungos žmonėms — 
— $1,-198.61. Taipgi buvo pa
darytas atsišaukimas dėl fi
nansinės paramos, kur publika 
kaip bematai sumetė $503.00 
(aukotojų sąrašas telpa atski
rai).

Abelnai piknikas paliko pas 
visus atsilankiusius gerą įspū
dį ir pabaigoj pikniko, suve
dus apyskaitą, pasirodė, kad 
nuo šio pikniko atliko dėl So
vietų Sąjungos žmonių pagal
bos $3,432.06. Tai puiki pa
rama! $le pinigai tuojau bus 
pęršiųsti Rusų Federacijos cen
trui Toronte, o ten bus sunau
doti nupirkimui reikalingų 
dąiktų, vyriausiai medikalių, 
dėl Sovietų.. J. TARP 45 IR 60 

METŲ AMŽIAUS 
FABRIKO DARBUI 

$25 UŽ 40 VALANDŲ 
DAUG VIRŠLAIKIŲ 
UŽ LAIKĄ IR/PUSĘ

NUOLATINIS DARBAS
KREIPKITĖS 

GENERAL PENCIL CO. 
67 FLEET ST. 
(Near Five Corners) 

JERSEY CITY, N. J. 
(215)

Montreal, Rugpj. 22. — Čia 
ruoštas bendras piknikas, lie
tuvių, rusų, kąrpąto-rusų ir 
ukrainų, sukėlimui finansinės 
paramos dęl Sovietų Sąjungos, 
labai puikiai pąvyko. 
reikšmė ne tik tame, 
kelta graži finansinė 
dėl Sovietų Sąjungos 
kurie jau treti metai 
kia karo našta kirsdami smar
kius smūgius bendram žmoni
jos priešui — naciškoms gau
joms, bet ir tame, kad tai bu

de monstratyv ė 
karžygiškai ša- 
šių organizacijų 
lietuviai ir uk- 
rankon su gin

klu veda neatlaidžią kovą už 
atvadavimą priešo užgriebtų 
žemės plotų, ir žmonių, šių ke
turių organizacijų narių ir 
simpątikų piknike susirinko 
virš 2,000 žmonių. Labai gra
žus būrys dalyvavo lietuvių, 
galimas daiktas, tiek pat, įdek 
buvo susirinkę į Liaudies Bal
so pikniką. Tai grąžus pavyz
dys iš lietuvių pusės.

Ątękiri Bufetai
Visų keturių organizacijų 

draugės ipoterys puikiausiai 
atsirekomendavo šiame pikni
ke. čia vienoj vietoj stovi 
draugių rusių bufetai, apdėtas 
jų pičių gamintu 
skanėsiais, kitoj vietoj 
pato-rusų, trečioj — 
draugių 
draugių 
nuo vienos 
feto prie kitos, pąsipirkdami 
paragavimui jų gaminių ir 
taip visiems beragaujant, va
kare suskaičius pasirodę, kad 
šie bufetai davė pelno $119.- 
83. Lietuvių bufetas davė $38.-

Apart 
piknike 
svečiai, 
siuntinybčs Ottawoje F. Wi- 
diasoff ir Zuboff. Svečiai at
važiavę į pikniką apsilankė 
pas kiekvieną draugių moterų 
bufetą, pasveikino šeiminin
kes, paragavo jų gaminto 
maisto. Vienas iš juodviejų, 
F. Widiasoff, pasakė puikią 
kalbą. Amžiumi atrodo labai 
jaunas diplomatas, bet suga- 
biai moka perstatyti nacių už
traukto karo baisenybes žmo
nijai. Jis nušvietė Sovietų žmo
nių pasiaukojimą karui, tuo 
pačiu sykiu pabrėždamas, kad 
priešas dar stiprus ir nemažai 
aukų dar reikės pakloti, kol 
jis visiškai liks nublokštas. 
Tačiau užtikrino, «kad Suvie
nytų Tautų pergalė bus laimė
ta ir kad Sovietų žmonės ir 
Raudonoji Aripija savo už
duotį Šventą! ątliks, kaip ji 
atliko lig šiolei, atsiekimui 
pergalės prieš barbariškus na
cių banditus. Jo kalba dažnai 
buvo nutraukta tvirtu publikos 
rankų plojimu.

Kontęttas
šios keturios organizacijos 

vedė konfęstą išrinkimui pik
toko žvaigždės. Kontestą lai
mėjo rusų 
mušdąmą visas kitas organi
zacijas sudėjus sykiu, rbilži- 
nišku daugumu balsų, būtent, 
r\|sų, organizacija surinko 
105,140 baisų' (po lc. balsas), 
t. y., sukėlė konteste pinigų 
Sovietų pągalbąi $1,qM.4O, 
kuomet likusios trys organi
zacijos, lietuvių j ukrainų, ir 
karpato-rusų, sudėjus .sykiu 
sukėlė tiktai ,$447.21.

Merginos ir vyrai
Merginom 55c pradžiai ir vyram 75c pradžiai, 

su reguliariais pakėlimais. Kreipkitės; 
MANHATTAN WAX & CANDLE CO., 

972 Dean Street, Brooklyn.
(211)

MERGINOS
LENGVAM FABRIKO DARBUI 

PILNAM LAIKUI, VIRŠLAIKIAM 
AR DALIAI LAIKO

PATENKINANČIOS DARBO 
SĄLYGOS

GERA PROGA PAKILIMUI
KREIPKITĖS

GENERAL PENCIL CO.
67 FLEET ST.
(Near Five Corners)

JERSEY CITY, N. J.
(215)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
Nereikia patyrimo; turi būti su virt 
18 m. amžiaus; gera proga pakili 

mui. Kreipkitės i Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 West 48rd St., New York City

MERGINOS--MOTERYS
Lengvam fabriko darbui, makaronų dirbtuvė
je. Nuolatinis darbas; puikiausios darbo są
lygos. Patyrimas nereikalingas. Kreipkitės:

V. LA ROSA & SONS
473 Kent Ave., Brooklyn, N. Y.

Du Broliai Stankai Seržantai 
Pagerbti

Štai laikraštis “Wallingford 
News” išspausdino ilgą apra
šymą, kaip admirolas Halsey 
pagerbė du lietuvius brolius 
leitenantus Stankus, kurių mo
tinėlė gyvena 18 Martin Avė., 
Wallingford, Conn.

Jauni leitenantai 
Henry W. Stankus, 22 metų ir 
Jonas S. Stankus 27 metų, pa
gerbti už pasižymėjimą Gua
dalcanal kovose ir vyresnysis 
brolis apdovanotas Silver Star 
medalium, su pareiškimu:

“Už didelę drąsą ir sugabų 
veikimą Guadalcanal srityj, 
rugsėjo 27 d., 1942 metais, vi
sai saves nepaisydamas, tada 
dar buvęs korpor. Jonas Stan
kus, patsai vienas išsinešė į 
priešakį lengvą kulkasvaidį, 
baisiai apšaudomas priešų kul- 
kasvaidžio, ir nutildė priešo 
ugpį.

“šis jo drąsumas suteikė ga
limybę jo draugams pernešti į 
saugią vietą sužeistą batarėjos 
komandierių. Du priešai norė
jo apeiti jį ir paimti jo pozi
ciją, bet jis numesdamas dvi 
rankines granatas juos sunai
kino ir savo kulkasvaidžio ug
nimi tol sulaikė priešus, iki 
gavo įsakymą pasitraukti.

“Jo sugabumas ir drąsa pil
niausiai atatinka garbingoms 
tradicijoms Jungtinių Valstijų 
laivyno.”

Jonas Stankus pakeltas į 
leitenantus pasekmingai išve
dė savo būrį pro paruoštus ja
ponų spąstus ir priešui užda
vė skaudų smūgį.

Jo brolis yra dalyvavęs ma
rinų grupėse, sunkiai kovoju
siose ant Saliamono salų ir iš- 
sikėlime prie Tuįagi. Admiro-

VYRAI KROVINI
JAUNI IR SENI

SUP CpyĘR CUTTERS 
ĄPVĄLYTOJAI

DIENOMIS IR NAKTIMIS 
KKEIPKli^S Į EMPLOYMENT OFISĄ 

NUO 10 RYTO IKI 4 PO PI ET

FREDERICK LOESĘR
262 įiVlNGSTON ST., BROOKLYN' 

Aeikalaujama atliekamumo paiiūdijimo
' (212)

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS 

DUODAMA VALGIS* IR UNIFORMAI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAT. DIENOM IR NAKTIM 
VYRAI PRIE SODĖS

TAIPGI PATYRĘ KAIPO: 
KIETŲ SALDAINIŲ DARYTOJAI 

KEPĖJAI 
PEČKŲRIAI

VYRA) PRIE ELEVEITERIŲ 
ELEKTRIKŲ

BONAI-APMOKAMOS VAKACIJOS 
PASTOVŪS DARBAI

16 Karinių Darbų Nesikreipkite

Lietuvių Komitetas Apgyni
mui Amerikos surengė pikniką 
29 d. rugpjūčio. Piknikas bu
vo didelis, pasitaikė labai gera 
diena ir suvažiavo daug žmo
nių jau automobiliais.

Šiame komitete įsigalėjo 
ardytojai lietuvių vienybės — 
tarybininkai. Jie skaldo lietu
vių vienybę, nes vienų organi
zacijų atstovai buvo išmesti, 
kiti patys pasitraukė.

Kalbėjo kongrespoanas Jo
seph E. Talbot; t^rybininkai 
manė, kad jis užgyš yisus jų 
skymus, bet jis pasąkė,. kad 
lietuviai gerai daro, 
naši sukelti pinigų nupirkimui 
ambulanso Raudonajam Kry
žiui, kad reikia vieningai veik
ti, kad kada Hitleris bus su
muštas, tai buš išlaisvintos ir 
Pabaltijos tautos ir žmonės 
tąn laisvai išsirinks savo val
džias ir dirbs atbudavojimui 
sugriautų salių.

Tokia jo, kalbą nepatiko ta- 
rybininkams, nes jie čia, Ame
rikoj Jau organizuoja Ueiu:

M, J. ŠVILPOS
STEBUKLINGA MOSTIS 
SVARBUS IŠRADIMAS

4 rūšių mostys, kurios gelbsti at
sikratyti daug skirtingų ligų. Suda
rytas iš gydančių žolių. Tos mostys 
turėtų būti kiekvienoje stuboje, 
ypatingai pas darbininkus, kur svei
kata yra visas žmogaus turtas.

Ątydžiai tėmykite mosčių vardus 
ir nuo kurių ligų jos. pagelbsti.

NQ. 1 — M. J. ŠVILPA’S 
MIRACLE OINTMENT.

Mostis nuo dantų gėlimo. Prašali
na skaudėjimą, užsivietrijimą ir su
stiprina hmagenis. švelni vartot ir 
nekenksminga. Kaina 50c ir $1.
NO. 2 — M. J. SVILPA’S SALVE 

fo$
Nuo Rheumatiškų skausmų. Mus

kulų, sąnarių, užgavimd, užsišaldy- 
mo ir blogos kraujo cirkuliacijos, ir 
taip toliau. Kaina $1 dėžutė.

NO. ą —• M. «L i
. sL

Stebuklinga mostis, kuri visados 
pagelbsti nuo mynančių ligų, jei tik 
vartosi sulyg nurodymo. Gera nuo 
vočių ir išbėrimų! PILES, sinuš 
odos trūkimo. Taipgi prašalina rąsh, 
nudegimo, nušutininlo, nuŠašimo ne
sveikumą iš burnos ar nęsies ir pra
šalina kornų gėlimą. Gera nuo kai
timo ir skaudėjimo kojų. Athletes 
Foot ir Įvairių Odos nesveikumų. 
(Tik ne Vėžid). Kaina šios mošties 
tik 50c, 2 oi. dėžutė $1.

NO. 4 — M- L SVĮL^A’S NEW 
‘ DIŠŲOVE^Y SALVE FOR 

POISON IVY.
Gfeit praSalina niežėjimą ir išbė

rimą. Taipgi gera ir nuo kitokių 
užsisenėjusių niežėjimų ir išbėrimu. 
Kaina $1. Reikalaudami mosčių, 
prisiųskite ir pinigus, 'money-or$er| 
ar čeki. Nemažiaus $1. Kurie nori
te prisiųskite Štampų 30ę, likusius 
apmokėsite C.O.D. Kanadoj 5c ękš- 
trd Už’ bfdęrl.

Adresuokite:
J. Švilpa, Q. 73, $ta. A.

Inglįs
Pasirašė Sutartį

TORONTO. — John 
kompanijos 
savo uniją 
Workers of America (CIO)— 
pasirašė kontraktą su kompa
nija.

P’agąl kontraktą, kompanija 
pripažįsta jų uniją, sutinka 
mokėti laiką ir pusę už virš
laikį, dvigubai uz tai, kas bus 
dirbama virš 12 valandų, duo
ti apmokamas atostogas, taip
gi pąkelti algas tiems, kuriems 
neužtektinai mokama.

kontrakte taipgi sakoma, 
kad kompanija ir unija koo
peruos su vyriausybe išdirbi- 
me planų pokarinei produkci-

MERGINOS
IR MOTERYS 
patyrimas nereikalingas 

PAKAVIMUI 
MAISTO PRODUKTŲ 
BŪTINA PRAMONĖ

5 DIENŲ, 40 VALANDŲ 
SAVAITĖ

LAIKAS IR PUSĖ Už 
VIRŠLAIKIUS

Asmenys iŠ karinių darbų ar būtini) veiksmų 
nebus priimami be darbdavio paliudijimo 

ji) atliekamumo.
KREIPKITĖS 8 A.M. IKI 5 P.M. KASDIEN

SUPT. OFISE
45 WASHINGTON ST., 

BROOKLYN.

VYRAI IR 
RRRNIUKAI

PATYRIMAS NEREFKALINGAS 
APDIRBIMUI 

IR PAKAVIMUI
MAISTO PRODUKTŲ 
BŪTINA PRAMONĖ

5 DIENŲ, 40 VALANDŲ 
SAVAITĖ

LAIKAS IR PUSĖ Už 
VIRŠLAIKIUS

Asmenys iš karinių darbų ar būtinų veiksmų 
nebus priimami be darbdavio paliudijimo 

jų atliekamumo.

KREIPKITĖS 10:30—11 :30 A.M. KASDIEN

SUPT. OFISE
45 WASHINGTON ST., 

BROOKLYN.

REIKIA VYRĮJ
DIRBTI IŠSIUNTIMŲ RŪME IR 
JIE TURĖTŲ BŪT NAUDINGI KI
TIEMS DARBAMS. PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS. GERA PRA-. 
D2IAI ALGA. TURI MOKĖTI ANG
LIŠKAI SKAITYTI IR RAŠYTI. 
TAIPGI REIKIA VIENO .VYRO 
MOKANČIO TROKĄ VAIRUOTI.

JERSEY CITY, N. J
AR

HELP WANTED—FEMALE 
KEUCAUtyGOS MOTERYS

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

..PATYĘE. DIENINIS DARBAS- 
VALAND. 8 RYTO Iltį 4 PO PIET. 
MHk wągner, victoria HO
TEL, 7TH AVE. ĮR 51ST STREET, 

N. Y. Č.; NĖTELEĖONUOkiTE

VYRAI—VYRAI

STOKITE Į 
BŪTINĄ PRAMONĘ

Mokykitės Aukštai 
Apmokamą* Amatą 

RĘIKIA PAGELBININKŲ 
Mokame Mokinantis 

patyrę

AUTO BRAKE MECHANIKAI
UŽDIIRBA IKI

$66 J SAVAITĘ
progos pakilimui su vienu iš šalyje 
didžiausių Brake specialistų

MATYKITE MR. JOHNSON

BRAKES, INC.
35th ST. (ARTI 10TH AVĖ.) N.Y.C. 

Laikykitės VVMC Taisyklių Karo Laimėjimui

AMERICAN CAN CO.
43rd St., ir 2nld Ave., 

BROOKLYN.
(216)
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NinvYorkk^/W« Žinioj
Du Broliai Dūliai Gin 

Įduotose Jėgose
jau
Dė-

Daug iš lietuvių šeimų 
yra davę po vieną sūnų 
dės Šamo ginkluotosioms 
goms. Bet yra lietuviškųjų 
mų, kurios jau davė po du ir
po tris sūnus. Ir tokioms šei-j Kliubo 
moms, aišku, 
nis nuopelnas.

DARIAUS-GIRĖNO PAMINKLUI STA 
TYTI KONFERENCIJOS NUTARIMAI

lietu-1 
sūnus!

Brook lyne yra viena 
viską šeima, davusi du 
ginkluotosioms jėgoms, 
jančioms prieš Amerikos 
sos žmonijos neprietelių—fa
šizmą. Tai V. ir N. Dūlių šei
ma.

Vincas Dūlis — vilnietis, o 
Anastazija Dulienū (po tėvais 
Rinkevičiūtė) paeina nuo Gar
liavos. Dūliai ilgai 
Brooklyne, malonūs, i 
ir rūpestingi žmonės. Jie mo
ka sugyventi su kaimynais, 
žmonėmis. Abu Dūlių sūnai 
mė ir augo Brooklyne.

gyvena

Vietinių ir apylinkės draugi
jų įvyko konferencija, birželio 
6 (L, 1943 m., 3 vai. po pietų, 
Amerikos Lietuvių Piliečių 

patalpose, 280 Union
Avenue, Brooklyn, N. Y.

Fondo pirmininkas J. Šaltis 
pakvietė tvarkyti mandatus A. 
Gudonį ir VI. Pivoriūną. Laike 
mandatų tvarkymo pasakė 

kalbas sekanti delega- 
Balčiūnas, V. Vyšniusj tai :

Mandatų komisija pranešė, 
jog konferencijoje atstovauja
mos šios draugijos. Iš Brook

lyn, N. Y.: — Lietuvių Pilie- 
įčių Kliubas; Lietuvių Atletų 
j Kliubas; švento Jurgio Drau
gystė; Lietuvių Amalgameitų

i Siuvėjų Skyrius 54; Neprigul- 
j minga s 
j Kliubas;

gi. i Lietuvių Legijono
..a . X* 1 .

?•

Liet. Amer. Piliečių 
Tautininkų Kliubas;

> Dariaus-Gi-
Įrėno Posto No. 1-mas; Lietuvių 

’ Socialistų Sąjungos 19 kuopa;
1 Moterų Kliubas; SLA 242 kuo
pa; Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 1-ma ir 26 kuopos.

Iš Maspeth, N. Y.: — Lietu
vių Piliečių Kliubas; Šv. Vin
cento Lietuviška Draugystė; 
Lietuvių Ukėsų Associacija.

Iš Cliffside, N. J.: — Šv. 
Franciškaus Draugystė ir Ne- 

; prigulmingas Piliečių Kliubas.
Iš East White Plains, N. Y.:

18

mo būdą, pagaminti kvitas ir 
lapus, kurių pagalba buvo ga
lima pradėti vajų rinkti pini
gus. Tuo> kreiptasi į visuome
nę, draugijas, spaudą ir radijo/ 
atsišaukimais. Nurodė tikslą žr 
prašė aukų. Paskleistos aukoms 
rinkti blankos davė nemaža pa
jamų. Aukos pradėjo plaukti 
nuo sausio 6 d., 1940 m., iki 
šiam laikui jau paskelbta dvi- 
dešimts-trys atskiri aukų pa
skelbimai, kurie tilpo įvairiuo
se laikraščiuose. Aukų gauta iš 
įvairių draugijų, kuopų ir pa
vienių asmenų, keletas Brook- 
lyno lietuvių draugijų aukojo 
iki $150.00. ir pavieniai asme
nys davė nuo 5c iki $25.00. 
Taip pat gauta graži suma, au
kų ir iš kitų Amerikos lietuvių 
kolonijų.

ALDLD 1-mosios Kuo
pos Narių Mitingas

ALDLD 1-mosios kuopos 
mėnesinis narių mitingas įvyks 
ketvirtadienį, rugs. 9 d., 7:30 
v. v. Laisvės salėje.

Susirinkimas bus svarbus, to- 
^dėl visi nariai malonėkite ja
me dalyvauti. Atėjo tokis 
kas, kuriame privalome 
.įsitraukti į visuomeninį ir 
š vi etos darbą. O 
dien turime daug: 
karinių, pastangų stiprinimas, 
lietuvių kovotojų rėmimas Ta
rybų Sąjungoje. Atsiminkime, 
kad šiandien Raudonoji Ar-

Komitetas suruošė eilę pra
mogų, prakalbų, koncertų, pik
nikų ir judamųjų paveikslų, iš 
kurių Paminklo Fondui liko ne
mažai pelno, šiose pramogose 
dalyvavo visų srovių meninin
kai ir kalbėtojai, prisitaikant 
prie aplinkybių. Iš įvairių drau
gijų visuomet gauta maloni pa
rama, nuperkant prisiųstus 
joms ruošiamų pramogų bilie
tus.

lai- 
visi 
ap- 

Garbų šian- 
Amerikos

Private William Dūlis, Jr.
tarnauja kariuomenėje.
liamas yra vedęs — vedęs sve
timtautę, kuri tačiau išmoko 
gražiai lietuviškai kalbėti ir 
skaityti — ji skaito ir Laisvę.

į—SLA 309 kuopa. Viso 
'draugijų su 50 delegatų.

Dariaus-Girėno Fondo Komi
teto pirm. J. Šaltis atidarė kon
ferenciją, primindamas jos 
tikslą ir pareiškė: šiemet su
kanka dešimts metų nuo skridi
mo ir žuvimo mūsų didvyrių 
lakūnų — Dariaus-Girėno.

Jų drąsų žygį visi atstovai 
pagerbė vienos minutės atsi-

I stojimu.

Pasiūlyta išrinkti pirmininką
; užgyrė

Paminklą statyti mūsų didvy
riams lakūnams Dariui ir Girė
nui numatoma vieta Lituanica 
Aikštė, Union Avenue, kampas 
Stagg Street, Brooklyne. Ta
čiau yra draugijų ir pavienių 
asmenų nuomonių gauti garbin
gesnę ir gražesnę vietą. Bet vė
liausiai įvykus draugijų konfe
rencija paliko šį parkutį 
žiūroje, todėl komitetas 
klausimu niekur kitur nei 
teiravo.

nu o- 
šiuo 

nesi-

. i
Wil- vesti šią konferenciją;

A. Thomas Dūlis, M. M.
tarnauja USA laivyne ir nese
niai buvo pakeltas į oficieriaus 
(leitenanto) laipsnį.

tą patį, J. šaltį.
Pirmininko raportas: Prane- 

: šu Dariaus-Girėno Paminklui 
I Statyti Komiteto veiklą draugi
jų atstovų konferencijai, birže-

1 lio 6 d., 1943 m., Brooklyn, N. 
Y. šis Fondas įkurtas Brook- 
lyno Lietuvių Amerikos Pilie
čių Kliubo iniciatyva sušaukto
je konferencijoje, 1939 m., 
spalių (Oct.) 29 d., Kliubo pa
talpose, 280 Union Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Pradedant organizuotis, pra
džioje buvo kiek sunkumo, nes 
reikėjo ištobulinti aukų rinki-

tikros paminklui 
ir beveik negali

Paminklo modelio, be pirmų
jų pagamintų, naujo neturime. 
Nenustačius 
vietos, sunku
ma išvystyti jo projekto. Ka
dangi, komitete kilo nauja min
tis: drauge su Dariaus-Girėno 
paminklu, išreikšti pagarbą ir 
lietuviams kariams, kovojan
tiems ir žūstantiems šiame ka
re už žmonijos teisę ir laisvę, 
šį klausimą tenka svarstyti šiai 
kon ferenci jai.

TĄSA BUS RYTOJ

Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

Abu broliai puikūs vyrai ir 
geri kovotojai už mūsų krašto 
laisvę.

Mes jiems tegalime palinkė
ti: nugalėtĖ-pričsą ir laimingai 
sugrįžti pas saviškius, pas 
draugus, į Brooklyną.

Amerikinė Premjera
Ketv. Vak. Rugs. 9, 8:45

The Great Mr.

HOMDEL
PUIKIAI SPALVUOTA

Judyje biografija vieno garbingiausių 
muzikos kūrėjų, su

WILFRID LAWSON
. . . “PYGMALION” žvaigždė Handel ro

lėje, ir Elizabetha Allan, kaipo Mrs.
“ Cibber

LONDONO P HILUARMONIJOS OR
CHESTRAS groja nemirštamą Handelio 

muziką, baigiant
“MESSIAH.” vienu iš kilniausių muzikos 

kūrinių, su pilnu choru ir orkestru.

RRth ST. PLAYHOUSE
U į/ Tik East nuo 7th Avenue

Telefonas: Circle 7-4050 
(Nuolat nuo 12:30)

MATYK GALINGIAUSIĄ IŠ VISŲ 
RODYTŲ JUDŽIŲ!

NAUJAS . . . SUJAUDINĄS , , .
NUSTEBINĄS . . . GALINGAS!

ŽenklaH 1,500 milionų laisvų vyrų ir mo
terų ištisame pasaulyje. Žmonija bus iš

laisvinta dėlto, kad Vokiečių Armija 
supliekta STALINGRADE

MATYK
'THE CITY THAT STOPPED 

HITLER—STALINGRAD”
Matyk šį žaibišką judj dabar

VICTORIA THEATEEIlUlVllin BROADWAY ir 46th St.

mija artėja prie Lietuvos; ne
užilgo ji išlaisvins Lietuvą, o 
tuomet mes, amerikiečiai lietu
viai, turėsime stoti talkon savo 
broliams, turėsime jiem padėti. 
Dabar mes galime padėti lie
tuviams kovotojams Raudono
sios Armijos eilėse siuntimu 
pundelių, rinkimu atliekamų 
drapanų, ir t.t.

Šiame susirinkime
ALDLD sekretorius, D. M. šo- 
lomskas; jis kalbės 
klausimais.

SOUTH BROOKLYN!) ŽINIOS

kalbės

dienos

Beje, jau išėjo iš spaudos 
šviesos num. 3-čias; tie nariai, 
kurie negauna per paštą, ją 
gaus šiame susirinkime.

Keletą dienų atgal, Laisvėj 
tilpusioj žinioj, buvo pasakyta, 
kad draugų Walmusu sūnus 
Dr. A. Walmus tarnaująs mū
sų karinėse jėgose, eina leite- 

įnanto pareigas, o turėjo būti, 
eina kapitono pareigas.

Kapitono laipsnį gavo jau 
pabaigoje birželio mėn. Mažai 
kas iš lietuvių karininkų yra 
užsitarnavę tokio aukšto laips
nio.

sustiprėjo. Draugė Kulikienė 
daug darbuojasi visame pro
gresyviame veikime. Jeigu tik 
jai sveikata pavelintų/tai dar 
daugiau galėtų savo veikimu 
prisidėti.

• savęs linkiu, draugei, 
pasveikimo.

Koresp.

Nuo 
pilno

T

Be to, raginami visi nariai 
pasimokėti Draugijai savo 
1943 m. duokles, kurie dar ne
pasimokė jote.

1-mosios Kp. Organizatorius.

Paul Luk as, žymusis aktorius, puikiai pasirodo 
vyriausioje rolėje veikale “Watch on the Rhine;” 
filmą rodoma Strand teatre, New Yorke. Bette 
Davis ir kiti žymūs artistai dalyvauja. Tai filmą, 
verta matymo!

MIRE 3

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininką įstaiga

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius bu naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

Mirė Mary Zinkevich, 63 
metų amžiaus, gyvenusi 37 
Maujer St., Brooklyn, N. Y. 
Ji mirė rugsėjo 3 namieje. Bus 
palaidota rugsėjo 7-tą, 10 va
landą ryte, šv. Jono kapinėse. 
Pašarvota namie. Paliko nu
liūdime vyrą Martiną, du sū
nus, Charles ir Anthony, ir dvi 
dukteris, Constance Bubell ir 
Magdalena Kurila, ir 9 anūkus. 
Laidotuvėmis rūpinasi grabo- 
rius Garšva, 231 Bedford Avė., 
Brooklyn.

1

CHARLES9
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas
Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

Savininkas

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

KAPITONAS A. WALMUS 
su savo dailiąja žmona 

—o—
Viduryje šios savaitės drau

ge Kulikienė parvažiavo nuo 
farmos iš Ohio valst. Jinai bu
vo nuvykus pas Kūliko sese
rį ir ten išbuvo apie astuonias 
savaites. Draugė Kulikienė bu
vo ten išvažiavus, kad turėti 
daugiau tyro oro ir naturališ- 
kcsnio maisto ir, kad tuomi su
stiprinti savo sveikatą. Ar jai 
tas pavyko, tai ateitis parodys. 
Dabar sakėsi, kad jaučiasi ge- 

'riau, ypatingai kojos pusėtinai

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

>

Lc VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

>----------------------------------------------------------------------------------------------------—

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome šį speciali pasiūlymą 

savo seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio paki
limo kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar 
patarnaujame už

30 Dieną 
Nuolaida

senas žemas kainas.

mums šį skelbimą

A kiniai 
už $7.50

ir mes duosimeAtsilankę parodykite 
jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu
statytos taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn, N. Y.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

Y

Scena is ’'oeeds ot rreeaom;'' rodoma Stanley Te
atre, New Yorke.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškoma Aynės-Budrys, Ferdi- 

nantas — sūnus Antano, kilęs Lie
tuvoje, Kretingos Apskr., Mosėdžio 
valsčiaus, Naujokų kaimo. Gyvena 
kur nors Chicago, Ill., buvęs Lais
vės skaitytojas. Iš profesijos Engi- 
nierius. Prašome jo susisiekti su 
Laisvės Administracija: 427 Lorimer 
Street, Brooklyn, N. Y. O jeigu kas 
žinote kur jis gyvena, malonėkite 
pranešti jam. Ačiū.—Laisvės Adm.

(210-212)

RANDAVOJIMAI
Vieną Mėneaį Veltui!

Pasirandavoja ,po 3 ir 4 kambarių 
apartmentai, karštas vanduo, gra
žus kampinis namas. Išmaliavosime 
pagal jūsų skonį. Trys blokai nuo 
Williamsburg tilto ir nuo visų kitų 
stočių. Renda $15—$20 į mėnesį. 
Kreipkitės pas Janitor, Apt. 4. 95 
Marcy Ave., kampas So. 2nd St., 
Brooklyn, N. Y. (208-213)

SUSIRINKIMAI
LAISVĖS VAJUS GAVIMUI 

NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Nepamirškite savo organizacijos 

susirinkime pasitarti Laisvės vajaus 
reikalu. Turime iš anksto prisirengti 
ir pasiryžusiai»darbuotis, kad vajus 
pavyktų, (x)

&tal

459 GRAND ST

Gražus Pasirinkimaso

•jaitistiiBiiiaiiioiHBiiiBiiioiiiaiiiaiiiBiiiBiiigiiiaiiiaiiiaiiiamaiiiBiiioiiiaiiioiiiaiiisiiiaiiiO:

Vynų ir Degtinių
Ateikite pasimatyti su G i vials 

Geriausias Alus Brooklyn®

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

kad visados bus patenkinti.

LINKSMA P ARĖ KIEKVIENĄ SEšTADIENį

Turime Gerų

OJ

8-jų kavalkų setas, 
$2.50 ir aukščiau.

NOTARY
PUBLICPaauksuotas $1.00 ir aukščiau 

Auksinis $3.50 ir aukščiau.
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Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
> Tel. EVergroen 4-9612

Inicialinis žiedas, 
$15.00 į ir aukščiau.

Skersai nuo Republic Teatro 
BROOKLYN, N. Y.

TeL EV. 4-8608

Puikiausi moderniniai žiedai 
Setas $30.00 ir aukščiau.

TELEPHONIC
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS.

Liūdftslo valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kalną

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.




