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mūsų kovūnų vis dažniau ir 
daugiau pasitaiko lietuviškų 
pavardžių. Juo ilgiau mūšiai 
frontuose plėsis, tuo daugiau 
ir lietuvių kris. Tai neišvengia
ma.

štai mūsų gerų draugų Ta
mošiūnų vienintelis sūnus, 
Adomas Thompson, (Tamošiū
nas), iš Simpson, Pa., žuvo be
ne Saipan salose, Pacifike.

Aišku, jis ne pirmutinis ir 
ne paskutinis, padėjęs galvą 
priešą bemušdamas.

Adomas buvo Lietuvių Lite
ratūros Draugijos narys.

DVIEJŲ LAIVŲ EKSPLOZIJOJ ŽUVO ŠIMTAI AMERIKIEČIU
________________________ H---------------------------------------------------------------------------------------- ------ ---------------- ------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -

Pasitvirtino tie nemalonūs 
gandai, kad Italijos fronte žu
vo Robertas Matusevičius, 
Laisvės bendradarbis.

Tai buvo jaunas, bet prala- 
vintas ir kruopštus vyras, iš 
Lietuvos atvykęs 1940 metais.

Robertas Matusevičius suga- 
biai valdė plunksną ir Laisvei 
yra parašęs eilę straipsnių apie 
Lietuvą. Be to, jis sakė eilę 
kalbų masiniuose mitinguose.

Nebūdamas šios šalies pilie
čiu, mažai mokėdamas anglų 
kalbos, Robertas vis vien sava
noriai įstojo Jungtinių Valsti
jų kariuomenėn ir ten gražiai 
pasižymėjo: buvo korporalas 
ir tarnavo inžinierių korpuse.

Kovodamas Afrikoje, kor
poralas Matusevičius buvo su
žeistas. Pasveikęs, jis ir vėl 
stojo frontan ir čia, š. m. bal. 
18 d., krito.

Beje, vyresnysis Roberto 
brolis, Dovydas, yra armijoj 
saržentu, ir šiandien kur nors 
Anglijoje.

Dovydas dirbo žydų dien
raščio Freiheit redakcijoje, bet 
atydžiai sekė lietuvių spaudą! 
ir su Laisve palaikė artimus ry
šius.

Abu broliai Matusevičiai bu
vo labai draugiški vyrai. Abu 
kilę ir mokslus ėję Kaune, abu 
sielojosi Lietuvos reikalais.

Kai Robertas trumpai veikė 
^asJietuvius, tai manėme, kad 
tūli socijalistų ir klerikalų 
spaudos redaktoriai pliš be
rėkdami: “žydas, žydas!”... 
Ne sykį man velionis Robertas 
juokėsi:

—Jei tie žmonės Lietuvą 
valdyty, jie būtų aršesni ir už 
Hitlerį.

Robertas padėjo savo galvą 
bemušdamas Hitlerio gaujas, 
bekovodamas už Amerikos ir 
viso pasaulio laisvę mylinčiųjų 
žmonių reikalus!

Amžina atmintis tau, 
“Bob”!. . .

Šis liepos mėnuo tuo svar
bus mums, lietuviams, kad per 
jį yra laisvinamas mūsų tėvų 
kraštas, Lietuva.

Kur tik susitiksi žmogų, jis 
nieko kito nekalbės, kaip tik 
apie Lietuvą, apie miestelį ar 
kaimą, iš kurio jis arba jo tė
vai yra kilę.

Vieni džiaugiasi, kad jų 
valsčius jau išlaisvintas, kiti 
raminasi, kad jų kaimas arba 
miestelis neužilgo bus išlais
vintas. Vilniškiai džiaugiasi 
Vilniaus atvadavimu, o kauniš
kiai atsikerta pasakymu, kad 
Kaunas bus trumpesniu laiku 
atvaduotas, kaip buvo Vilnius.

Kol kas tyli žemaičiai, nes 
Raudonoji Armija Žemaitijos 
dar nepasiekė; nesididžiuoja 
ir žmonės nuo Naumiesčio, sto
vinčiojo prie pat Rytų Prūsijos 
sienos. i

Galime juos užtikrinti, kad 
neužilgo bus laisvi ir tieji Lie
tuvos kraštai. Atrodo, jog Rau
donoji Armija, generolai čer- 
niachovskis ir Bagramianas, 
nepadės ginklo, iki tarybinės 
Lietuvos respublika bus atva
duota.

Tūli žmonės klausinėja: kur 
lietuviškieji pulkai, kur lietu
viai generolai?

(Tąsa 5-me pusi.)
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Su sprogus Dviem Amunicijos 
Laivam, Užmušta 300 iki 

600 Žmonių; Sužeista 1,000
San Francisco, Cal., lie

pos 18. — Bekraunant amu
niciją į du laivu, po 6,500 
tonų, ištiko baisi eksplozija 
karinių laivų prieplaukoje 
Porte Chicago, 35 mylios 
nuo San Francisco, ir liko 
užmušta 350 iki 650 asme
nų, pagal neoficialius skai
čiavimus; sužeistų būsią i- 
ki 1,000. Abudu laivai su
naikinti.

šerifas John Long, tačiau, 
spėja, kad gal ne daugiau 
žuvę kaip 350. Laivyno ofi- 
cieriai skaičiuoja, kad tarp

Rooseveltas Nori, kad Demok
ratai Vėl Nominuotų Henry 
Wallace į Vice-Prezidentus

Chicago. — Tapo viešai7 
paskelbtas prez. Roosevel- 
to laiškas, kuriuom jis lin
kėjo, kad dabartinis nacio- 
nalis demokratų partijos 
suvažiavimas Chicago j e vėl 
nominuotų Henry Wallce į 
Jungtinių Valstijų vice-pre- 
zidentus. Tame laiške sena
toriui Samueliui D. Jack- 
sonui, rašytame liepos 14 d., 
prezidentas, šalia kitko, sa
ko:

“Tamsta veikiausiai būsi 
išrinktas nuolatiniu suva
žiavimo pirmininku. Aš 
mielu noru pareiškiu tam
stai asmeninę mintį dėlei 
kandidato parinkimo į vice
prezidentus. Tatai aš dabar 
darau todėl, kad aš manau 
būti kur kitur, o ne Wa
shingtone per kelias seka-; 
mas dienas.

“Aš bendravau su Henry

Amerikiečiai Panaujino 
St. Lo Atakas

Franci j a, liep. 18. — Na
ciai, subūrę dideles tankų ir 
pėstininkų jėgas, buvo lai
kinai privertę pasitraukti 
amerikiečius keletą šimtų 
jardų nuo St. Lo, geležin
kelių ir vieškelių mazgo, va- 

j kariniame Franci jos fronto 
gale. Bet paskui amerikie
čiai pertvarkė savo jėgas ir 
vėl pradėjo blokšt vokiečius 
atgal, ypač į rytus nuo St. 
Lo. 

—————————
I

Amerikiečiai Italijoj užei
na šonan vokiečiam Leg
horno uoste.

60,000 Vokiečių Belaisvių Maršavo Maskvos Gatvėmis
-------------------------------------------- 0 ---------------------------------------- 0-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maskva. — 60,000 vokie
čių kareivių maršavo Mas
kvos gatvėmis kaipo belais
viai. Jie siunčiami Sibiran į 
stovyklas. O pirm trejų me
tų Hitleris svajojo, kad na
ciai maršuosią tomis gatvė
mis kaip Sovietų sostinės 
užkariautojai.

Tame belaisvių parade 
pirmiausiai ėjo 20 vokiečių 

užmuštų per eksploziją bū
sią 200 iki 250 jūreivių ir 9 
oficieriai, o kiti — civiliai 
žmones.

Sprogimas buvo toks 
smarkus, kad sugriovė bei 
rimtai apardė 150 iki 200 
vietinių namų, o gaisro liep
snos buvo matyt per 100 
mylių.

Eksplozija, be kitko, su
naikino ir du nedidelius 
krantų sargybos laivus.

Vyriausybe tyrinėja tos 
nelaimes priežastį.

Wallace per ketverius pas
kutinius metus kaipo vice
prezidentu ir per aštuone
rius metus pirmiau, kada 
jis buvo žemdirbystės sek
retorius. Jis man patinka ir 
aš gerbiu jį kaip asmeninį 
mano draugą. Tais sumeti
mais aš asmeniniai balsuo
čiau vėl už nominavimą jo 
į vice-prezidentus, jeigu bu
čiau suvažiavimo delegatas.

“Tuo pačiu laiku aš neno
riu, kad kas manytų, būk aš 
norįs padiktuot suvažiavi
mui (ką jis turi nominuoti 
į vice-prezidentus). Aišku, 
jog pats suvažiavimas turi 
spręsti. Ir jis turėtų labai 
atydžiai apsvarstyti daly
kus už ar prieš kandidatą (į 
vice-prezidentus). Aš esu ti
kras, kad suvažiavimas taip 
ir padarys.”

Tebežudo Suimtus Tal
kininkų Oficierius

London, liep. 18.— Vokie
čiai sušaudė dar 33 paimtus 
nelaisvėn talkininkų lakūnų 
oficierius, kaip pra
nešė Anglijos karo ministe- 
ris James Grigg.

(Kiek pirmiau naciai su
šaudė virš 50 suimtų talki
ninkų oro oficierių.)

Anglai laimėjo naujų po
zicijų į pietų vakarus nuo 
Caen, Francijoj.

Sovietų artilerija bom
barduoja nacius vadinamam 
Suvalkijos trikampy j.

generolų ir 5,000 pulkinin
kų ir kitų oficierių, paskui 
sekė 55,000 kareivių. Jie ir 
dar virš 40,000 kitų buvo 
paimti nelaisvėn per dabar
tinį Sovietų ofensyvą Bal
tarusijoj.

Visi belaisviai dėvėjo na
ciškas savo uniformas, dau
gelis prisisegę geležinius 
kryželius ir kitus vokiškus

RYTŲ PRŪSIJA VISAI 
PRYŠAKYJ, SAKO PRA

NEŠIMAS IŠ FRONTO

Raudonoji Armija Žygiuoja 
Latvijoj ir Artyn Brest- 
Litovsko ir Bielostoko

Washington. — Oficialis 
Sovietų pranešimas sako, 
jog Raudonoji Armija pra
siveržė per Nemuną iš ry
tinių krantų į vakarinius a- 
biem Alytaus miesto pusėm, 
ir sovietinė kariuomenė ima 
vis didesnį ruožą vakarinia
me Nemuno šone toje srity
je. Per dieną Raudonosios 
Armijos kovūnai ten atva
davo dar virš 20 gyvenamų
jų vietų, kurių vardai dar 
nėra paskelbti.

Čia ir arčiau Kauno vo
kiečiai atsiuntė naujus pul
kus atsarginės kariuomenės 
pastiprinti saviškius. Hitle
rininkai kartotinai kontr
atakavo sovietines linijas, 
bet raudonarmiečiai kiek
vieną sykį nutrenkė priešus

PRŪSŲ CIVILIAI NACIAI 
PERSIGANDĘ BĖGA

Berne. — Besiartinant 
Raudonajai Armijai prie 
Rytų Prūsijos, naciai liepė 
išsikraustyt “nereikalin
giems” civiliams gyvento
jams iš viso pasieninio ruo
žo iki geležinkelio, einančio 
iš Tilžės į Insterburgą.

Hitlerio komisaras “Ost- 
landui”, Al. Rosenbergas 
paskirtas tvarkyti gyvento
jų iškraustymą gilyn Vo
kietijon. Bet persigandę civi
liai naciai tūkstančiais bė
ga, nesilaikydami patvarky
mų. Daugelis jų pirmiau bu
vo perkelti Prūsijon iš va
karinės Vokietijos, kad ap
saugot juos nuo anglų-ame
rikiečių lėktuvų bombų.
Dabar Sovietų lakūnai per 

24 valandas pleškino gele
žinkelių centrus ir kitus ka
rui svarbius pastatus Ryti
nėje Prūsijoje.

Berlyno radijas atvejų at
vejais graudeno liekamus 
Rytų Prūsijoj vokiečius, 
kad jie turį būt “pryšakinė 
tvirtuma gynimui Vokieti
jos šventosios žemės.”

Nacių valdir inkai Rytinė
je Prūsijoje įsakė sudaryti 
“kulkosvaidžių lizdus ant 
kiekvieno stogo ir kiekvie
name lange, o kiekviename 
darže įtaisyt slastus (rusiš
kiem) tankam.”

Iki šiol hitlerininkai per 
Berlyno radiją sakydavo, 
būk vokiečiai pagal planą 
traukiusi atgal linkui Ryti
nės Prūsijos, siekdami įvy- 

Tarp Belaisvių Buvo 20 Naciu Generolų, 5,000 Oficierių
pasižymėjimo ženklus. Jų 
generolai maršavo su kar
dais ir revolveriais (supran
tama, neužtaisytais). Sovie
tai paliko jiems teisę nešioti 
tuos ginklus, kaipo karinin
kams. Bet kai kurie suimti 
vokiečiai kareiviai numetė 
šalin geležinius kryželius ir 

atgal ir dar pasigrūmė pir
myn per žiaurius, įveržtus 
mūšius.

Iš Kauno fronto prane
šama, jog Sovietų artilerija 
vis bombarduoja karinius 
nacių punktus Kauno prie
miesčiuose.

Amerikinė radijo stotis 
Europoje padavė žodžius 
generolo Ivano D. Černia- 
kovskio, kuris sakė:

“Dabar mes esame prie 
Nemuno. Mes įsiveršime į 
Rytų Prūsiją. Neduosime 
vokiečiams atsikvept. Eisi
me iiirmyn ir pirmyn.”

Pranešimai Maskvos laik
raščiams iš fronto sakė: 
’’Rytų Prūsijos frontas jau 
visai mums pryšakyje.” 

liot Sovietų armiją į spąs
tus ir sunaikint ją. Dabar 
nacių radijas jau nekartoja 
tos pasakos, bet išgąstingai 
šaukia, žūt-būt, atremti So
vietus nuo Rytų Prūsijos.

Smogė Vokiečių Robotų 
Fabrikams

London, liep. 18. — Apie 
1,250 Amerikos bombanešių 
ir lengvųjų lėktuvų pleškino 
Peenemunde, Zinnowitza ir 
kitus miestus rytinėje Vo
kietijoje, kur naciai statosi 
automatinius bombanešius- 
robotus.

Kitą menesį Washingtone 
prasidės pasitarimai tarp 
didžiųjų talkininkų dėlei 
taikos palaikymo po karo.

LIETUVIŲ MŪŠIAI DEL 
GARDINO SENOVĖJE

Maskva. — Sovietų laik
raščiai plačiai spausdino 
džiaugsmingas žinias apie 
Gardino atvadavimą, pa
duodami ir senesniąją to 
miesto istoriją. Jie priminė, 
jog senovėje lietuviai ties 
Gardinu vedė įtūžusius mū
šius su švedais, lenkais ir 
vokiečiais.

Nuo 1801 m. Gardinas bu
vo guberninis Rusijos mies
tas.

nacių duotus medalius.
Pirm išsiunčiant juos Si

biran, tie belaisviai buvo 
laikomi stovyklose arti Mas
kvos. Sužeisti ir sergantieji 
buvo gydomi ir visi sveikai 
maitinami. Jiem buvo leista 
ruošti savo koncertus, o ka
rinių žinių jie gavo per so

London, liep. 18. — So
vietų kariuomenė vakar 
prasiveržė dvi mylias Latvi
jon, o Baltarusijos fronte 
nubloškė vokiečius 25 my- 
lais atgal plentu, vedančiu 
iš Minsko į Varšavą, ir už
ėmė pozicijas 15 mylių į 
šiaurius nuo Brest-Litovs- 
ko, vokiečių tvirtumos ir 
labai svarbaus geležinkelių 
ir vieškelių centro.

Kiti Raudnosios Armijos 
junginiai įvarė kylį į vokie
čių linijas tarp Brest - Li- 
tovsko ir Bielostoko, kuris

Japonų Premjeras Tojo 
Pavarytas iš Gene

ralio Štabo
Japonijos radijas paskel

bė, kad japonų ministeris 
pirmininkas generolas Ri
dėki Tojo tapo pašalintas 
kaipo galva generalio štabo.

Tojo vieton paskirtas gen. 
Yoshijiro Umezu generalio 
štabo vadu. Dar nėra tikros 
žinios, ar Tojo ir toliau bus 
laikomas ministerio pirmi
ninko vietoje.

Paskutinėmis dienomis 
buvo pakeistas ir Japonijos 
karo laivyno ministeris.

(Taip kariniai nepasise
kimai krato japonų val
džią.)

ORO VEIKSMAI RYTI
NIAME FRONTE

Maskva. — Sovietiniai 
bombanešiai sunaikino 7 
vokiečių karinius traukinius 
Kobrine ir Januve, o Krust- 
pilės ir Bresto geležinkelių 
mazguose sukėlė tuzinus 
gaisrų ir sprogimų tarp 
nacių traukinių ir sandė
liuose.

NUSKANDINTI DU SUOMI
JOS KARO LAIVAI

Maskva. — Sovietų bom
banešiai nuskandino ties 
Kotkos uostu Suomijos ka
ro laivą Vainamoinen, 3,900 
tonų. Jis buvo ginkluotas 
kanuolėmis su 11 colių plo
čio gerklėmis ir daugeliu 
mažesnių kanuolių. 1941 m. 
buvo sunaikintas kitas pa
našus suomių karo laivas. 
Dabar sovietin. lakūnai nu
skandino ir dar vieną prie
šų transporto laivą, 6,000 i 
tonų.

vietinį radiją. Be to,, pas 
juos lankydavosi atstovai 
nuo Laisvosios Vokietijos 
Tarybos iš Maskvos ir sa
kydavo belaisviams kalbas.

Pirm siunčiant belaisvius 
per Maskvą į geležinkelio 
stotį, jie turėjo progą sto
vyklose išsimaudyti ir apsi- 
skusti. Stovyklose buvo ga
na maudyklių su karštu 

taipgi yra stipri vokiečių 
tvirtuma ir šešių geležinke
lių mazgas. Vienas geležin
kelis per Bielostoką eina 
tiesiog į Varšavą. Brest-Li- 
tovskas ir Bielostokas yra 
laikomi paskutinėmis di
džiomis nacių drūtvietėmis 
į šiaurių ir pietų rytus nuo 
Varšavos.
Pavojus Nacių Tvirtumom, 

Pastojančiom Kelią į 
Varšavą

Nuo Sovietų paimtos Vy- 
domlios miesto, 15 mylių 
nuo Brest-Litovsko, tėra 
113 mylių į Varšavą. Rau
donarmiečių a t v ad uotas 
Prokopoviči miestas stovi 
už 38 mylių į rytus nuo 
Bielostoko; atimtas iš nacių 
Svisloč miestas tiek pat my
lių į pietų rytus nuo Bie
lostoko. Geležinkelis per 
Svisloč taipgi veda į Varša
vą.

Perėję Latvijos sieną, So
vietu kariai išlaisvino Pet- 
rucienki miestą, pora mylių 
nu Rusijos rubežiaus, o 25 
mylios nuo Rezeknės, ketu
rių geležinkelių mazgo Lat
vijoj.

Visuose frontuose Raudo
noji Armija per dieną atva
davo daugiau kaip 420 mie
stų, geležinkelių stočių ir ki
tų gyvenamųjų vietų.
Didžiuliai Smūgiai Naciam

žygiuodami artyn Brest- 
Litovsko, kariai užmušė virš 
7,000 vokiečių per 24 valan
das.

Arti į rytus nuo Latvijos 
rubežiaus raudonarmiečiai 
atėmė iš nacių Sebež mies
tą su geležinkelio stočia; 
supliekė dvi vokiečių divizi
jas; suėmė daugiau kaip 2,- 
000 priešų ir pagrobė dide
lius kiekius jų ginklų ir į- 
vairių karo reikmenų.

Į vakarus nuo Volkovys- 
ko miesto ir geležinkelių 
mazgo, Sovietai atėmė iš 
hitlerininkų Svisloč miestą 
su geležinkelio stočia, nu
šlavė virs 1,000 vokiečių ka
reivių ir oficierių, suėmė 
200 nacių ir pagrobė 11 ka- 

(Tąsa 5-me pusi.)

“Naujasis Nacių Pabūklas”
London.— Vokiečiai nau

doja torpedines, vieno ka
reivio valdomas, valteles 
prieš talkininkų laivus ties 
šiaurine Francija ir vadina 
jąsias naujuoju savo pabūk
lu prieš anglus-amerikie- 
čius.

vandeniu. Bet daugelis vo
kiečių nepasinaudojo ta 
proga apsišvarint ir apšepę, 
purvini traukė gatvėmis, 
kaip rašo New York Times 
korespondentas.

Nustebę Vokiečiai
Hitlerininkai buvo įpasa

koję savo kareiviams, kad, 
girdi, vokiečių bombanešiai

(Tąsa 5-tame puslapyje)



Antras Puslapis Laisve—Liberty, Lithuanian Daily Trečiadienis, Liepos 19, 1944

LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc.
Every day except Sundays and Holidays 

Established April 5, 1911
427 LORIMER ST., BROOKLYN 6, NEW YORK

Tel. STagg 2-8878

President Jos. Weiss
Secretary Treasurer D. M. Sholl 
Editor Roy Mizara

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ...................... $6.50
United States, six months ..................  $3.50
Brooklyn, N. Y., per year ....................  $7.00
Brooklyn, N. Y., six months ............... $3.75
Foreign countries, per year ................  $8.00
Canada and Brazil, per year ............... $7.00
Canada and Brazil, six months ........... $3.75

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Keletas Tiesos Žodžių Pakštui, 
Griniui ir Ko.

Pastarajame Vienybės numeryj p-nia 
Tysliavienė užpila šalto vandens už Pak
što, Griniaus ir jų sėbrų kalnierių. Da
lykas buvęs tokis, kad prieš tūlą laiką 
“Lietuvių Informacijos Centras”, pasilai
kąs iš žmonių aukų, buvo suruošęs New 
Yorke ‘pobūvį”, kur sakė kalbas “Lauč- 
ka, Pakštas, Grinius, Jurgėla ir konsulas 
Budrys.”

Pakštas pasirodė už vis gudriausiu, 
pareikšdamas, jog “net didelės imperijos 
neturinčios tokio gerai sutvarkyto in
formacijų centro, kaip mūsiškis.”

Tame “centre” dirba keturi žmonės, — 
Kižiutė, Jurgėla, Pakštas ir Grinius (pa
starieji du, sako p. T-nė, net nėra šio 
krašto piliečiai). Jie gauna algas, gražiai 
sau gyvena, bet toms algoms pinigus su
deda ne kas kitas, kaip kunigų įtakoje 
esą žmoneliai. Iš jų prašomos aukos, ži
noma, ne Pakštui ir Griniui palaikyti, bet 
“Lietuvai gelbėti”. 0 kai ’’Lietuvai gel
bėti” žmonės pinigų sudeda, tuomet jie 
eina tiems peniukšliams pašerti.

Jau prieš tūlą laiką buvo skelbta, kad 
tam “informacijos centrui” (teisingiau: 
melų skleidimo prieš lietuvių tautą cent
rui) per metus laiko reikėsią net $25,- 
000!...

P-nia Tysliavienė skelbia, jog Grinius 
dar vis kalbėjęs apie “Smolensko var
tus”, — vadinasi, kad Smolensko vartai 
priklausysią Lietuvai, kai ją valdys sme- 
tonininkai!....

Jurgėla didžiavosi “informacijų cent
ro” leidžiamu biuletinu. Bet dėl biuletino 
V. Tysliavienė šitaip sako:

“Pasiskaičius biuletinius, kuriuos 
LAIC iki šiol siuntinėjo lietuvių ir gal 

.būt amerikiečių spaudai, reikia rausti iš 
gėdos. Šie biuletiniai blogai angliškai pa
rašyti, jų žinios neįdomios, lokalinio po
būdžio ir dažnai imamos iš abejotinų šal
tinių, kas gali sudaryti nemalonumų lie
tuviškiems laikraščiams, jeigu jie tomis 
žiniomis pasinaudotų...”

Kitais žodžiais, p-nia Tysliavienė pa
reiškia, kad tie biuletinai yra niekas 
daugiau, kaip šlamštai, bet juos leidžia 
ir leidžia aukomis, sudėtomis “Lietuvai 
gelbėti”!

Jurgėla dar pareiškęs, kad “centras” 
Įeisiąs ’’eilę leidinių anglų kalba.” Dėl to 
Vienybės redaktoriaus žmona šitaip už- 
veža:

“Jeigu iš tokių leidinių būtų bent ko
kia nauda ‘Lietuvos bylai’, nebūtų gaila 
nei to sunkaus darbo, nei pinigų, kurių 
Amerikos lietuviai, taip nuoširdžiai pa
sitikėdami savo vadų pajėgumu, aukoja. 
Bet mes gerai žinome, kad nei Pakštas, 
nei Grinius, nei Jurgėla ar Kižiūtė nepa
jėgs atkreipti dėmesio tų milijonų Ame
rikos piliečių, kurių vyrai, sūnūs ir gi
minės šiandien kariauja, kad įgyvendin
tų Roosevelto ir Churchillo pareikštus 
Atlanto Čarterio principus...”

• Tikra tiesa! Koks gi rimtas žmogus 
kreipė dėmesio į iki šiol anglų kalboje 
išleistus Pakšto, Griniaus, Jurgėlos arba 
“paties Noremo” (’’Timeless Lithua
nia”) plepalus?! Nei joks! O nekreipė 
dėl to, kad tie ponai be jokio saiko, be 
jokios gėdos meluoja, iškraipo istorinius 
faktus, skleidžia fašistinę propagandą, 
bandydami suklaidinti amerikiečius, pa
našiai, kaip jie klaidina lietuviškos visuo
menės dalį.

Galima nesutikt su tūlais kitais straip
snio autorės išvedžiojimais, bet tie, ku
riuos mes pažymėjome, yra teisingi ir 
vietoje.

Kalbamasai jų “centras” yra niekas 
daugiau, kaip žmonėms mulkinti cent
ras!

Šiandien, kai Lietuva yra laisvinama,

šiandien, kai hitlerininkai, bėgdami iš 
Lietuvos, degina miestus, miestelius ir 
kaimus, palikdami mūsų tėvų krašte tik 
griuvėsius, amerikiečių pareiga turėtų 
būti: rinkti Lietuvos žmonėms medžiagi
nę pagalbą, rinkti drabužius, apavus, 
pirkti muilo, ir kitus reikalingus daiktus 
ir siųsti Lietuvon.

Gana užlaikyti tuos be saiko besigi
nančius, meluojančius penimius, — rei
kia rinkti pagalba Lietuvos žmonėms!

P-nia Tysliavienė, mūsų nuomone, tu
rėtų raginti savo laikraščio skaitytojus 
stoti į talką savo nualintiems broliams 
Lietuvoj, ir remti juos per Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komitetą.

Sekretorius Hull Įspėja
Barbarus

Vengrijoj iki šio karo gyveno apie vie
nas milijonas žydų. Vengrijos fašistų 
valdžia, kaip prieš karą, taip ir karo metu, 
žydų, aišku, neglostė, juos visaip perse
kiojo, bet masinio jiems žudymo netaikė. 
Tik po to, kai vokiečiai visiškai okupa
vo Vengriją ir Budapešte pastatė aiškių 
kvislingų valdžią, žydai pradėta masiniai 
žudyti. Žudomi jie šaudymais, žudomi 
troškinimais specialiai įtaisytuose vago
nuose. Pasirodo, kad hitlerininkai su 
vengrais kvislingais yra pasimoję išnai
kinti visus Vengrijos žydus.

Ir tas privertė mūsų šalies valstybės 
sekretorių Mr. Hull išstoti su griežtu 
barbarams įspėjimu. Praeitą penktadie
nį mūsų sekretorius išleido specialį pa
reiškimą, skelbiantį, jog žmogėdros fa
šistai turi žinoti, kad kiekvienas iš jų tu
rės atsakyti už tuos žvėriškus darbus— 
atsakyti, kai naciškas režimas bus pa
laužtas!

Be to, Mr. Hull pažadėjo visokią Ame
rikos pagalbą tiems žydams, kurie kaip 
nors suspės pasitraukti iš Vengrijos.

Vilnius Bus Lietuvos Amžinai
Vilniaus išlaisvinimo proga, Maskvos 

Pravda parašė editorialą. Nurodžiusi 
tuos etapus, kuriais Lietuvos sostinei te
ko eiti 20-tame amžiuje, iš vienų rankų 
į kitas, Pravda (Tiesa) paskelbė, kad 
“dabar Vilnius ir vėl tapo sugrąžintas 
Lietuvos žmonėms ir šiuo sykiu jis tapo 
jiems sugrąžintas visiems laikams.”

Netenka abejoti, kad taip ir bus. Isto
rinė skriauda, kurią lietuvių tautai darė 
nedori josios kaimynai, tapo sykį ant vi
sados ištaisyta. Vilnius sugrąžintas lie
tuvių tautai ir lietuvių tauta savo sosti
ne didžiuosis ir džiaugsis per amžius!

Nesvarbu, kaip miestas yra baisiai ap
ardytas, sugriautas, Vilnius bus atstaty
tas; jis bus patsai gražiausias miestas 
Lietuvoje. Bus sudarytos visos sąlygos 
jam augti ir klestėti.

Demokratų Suvažiavimas
Trečiadienį, liepos 19 d. Chicagoje pra

sideda demokratų partijos suvažiavimas 
— istorinis suvažiavimas. Jame bus pri
imta rinkimams platforma - programa, 
jame bus nominuotas kandidatu prezi
dentinei tarnybai Franklin D. Roosevel- 
tas (ketvirtadienį), jame (penktadienį) 
bus nominuotas kandidatas vice-prezi- 
dento vietai.

Daugelis delegatų suvažiavo jau sek
madienį ir pirmadienį. Tūli jų aštrina 
savo liežuvius ir stiprina nervus kovai 
prieš Rooseveltą ir ypačiai prieš dabar
tinį vice-prezidentą Henry A. Wallace.

Bet prieš Rooseveltą ne daug jie ką 
galės padaryti — turės jį nominuoti, no
minuoti, jei ne vienbalsiai, tai labai di
dele balsų dauguma.

Kitaip su Henry A. Wallace. Nors 
prezidentas Rooseveltas stoja už Wal
lace ir tuo klausimu parašė suvažiavimui 
laišką, tačiau daugelis ‘storžievių” demo
kratų visomis keturiomis kovos prieš Mr. 
Wallace nominavimą. Penktadienį, taigi, 
tikimasi aštrių susirėmimų dėl vice-pre- 
zidento kandidatūros.

Pažangioji Amerikos visuomenė stoja 
už tai, kad būtų nominuotas Mr. Wallace. 
Atstovai, reiškią tos visuomenės norus 
suvažiavime, yra pasirengę pravesti di
delę kovą už Mr. Wallace.

Šis demokratų partijos suvažiavimas 
bus istorinis, svarbus iš daugelio atžvil
gių. Mes linkime jam pasekmingai ir tei
giamai išspręsti visus svarbiuosius klau
simus ir nominuoti Mr. Wallace kandida
tu vice-prezidento vietai.

Amerika Padaro So. Boston, Mass.

Amerikiečius
E'arl G. Harrison, Immi- 

gracijos ir Natūralizacijos 
Biuro komisijonierius, nese
niai davė svarbią prakalbą 
apie “Mūsų ateivius - gy
ventojus” Socialio Darbo 
Tautinėj Konferencijoje, 
Clevelande.

Čia paduosime tik svar
biausius punktus jo kalbos. 
Tarp kitko jis sakė:

Jau per kiek laiko immi- 
gracijos skaičiai nedideli ir 
net žurnaluose rašoma apie 
“The Vanishing Alien”. Mes 
Amerikoj mėgstame vartoti 
gražiai skambančius žo
džius. Nekurie žodžiai yra 
labai reikšmingi, ir kartais 
tik vienas žodis gali geriau 
paaiškinti ką nors, daug ge
riau, negu visos statistikos 
pasaulyje. Imkime žodį “at
eivis”. Nors dauguma žmo
nių žino ką reiškia žodis 
“ateivis,” bet kartais jis 
vartojamas pareikšti prieš 
svetimšalius neapykantą. 
Bet mums, susirinkusiems, 
žodis ‘ateivis” tik reiškia 
‘svetimšalį, kuris dar neįgi
jo Amerikos pilietybės.”

Visi tikėjo, kad karas iš
vystys visokią prieš svetim
šalius neapykantą. Ypač 
tarpe tų žmonių, kurie pa
eina iš šalių, su kuriomis 
mes kariaujame. Bet visai 
kitaip įvyko, socialė ir eko
nominė diskriminacija prieš 
mūsų svetimšalius susilpnė
jo. 1941 ir 1942 m. manėm, 
kad pasirodys visokių išda
vikų, bet gyventojai pasili
ko ištikimi šiai šalei.

Nedaug Ateivių Suimta
Svarbu tėmyti, kad ma

žiau negu 3,500 priešų atei
vių yra uždaryta mūsų sto
vyklose. Gyventojų turime 
net 130,000,000. Jų tarpe 
randasi žmonės visų tauty
bių. Todėl tas yra stebėtinas 
faktas. Mes, amerikiečiai, į- 
vertiname prisidėjimą mū
sų ateivių, netik karo lau
kuose, bet ir gamyboje. Jei
gu mes čia neturėtume tiek 
daug ateivių, kurie greitai 
pasisavino ir sekė mūsų gy
venimo būdą, — tai tėvai 
milijonų amerikiečių, kurių 
dauguma garbingai nešioja 
mūsų šalies uniformą,—mū
sų tauta nebūtų atsie
kusi tą milžinišką milita- 
rinę stiprybę ir karo 
darbai nebūtų buvę taip 
greitai ir taip puikiai atlikti 
mūsų gamybos fronte. Tas 
tikrai nustebino mūsų ali- 
jantus ir dabar jie vykdina 
pergalėjimą priešo.

Šios šalies ateivis pasiry
žęs laimėti karą Jungt. 
Tautoms. Peržiūrėkime var
dus by katro mūsų pulko, 
arba laikraščiuose sąrašus
sužeistų arba užmuštų. A- 
merika padaro amerikie
čius. Net ir tie ateiviai, ku
rie dar netapo piliečiais, šir
dyse tikrai yra amerikie
čiai. Certifikatai, kuriuos 
jie galutinai gauna, tik pa
tikrina tą faktą.

Aną dieną Newarke, ita
lė atvyko į natūralizacijos 
teismą, kada teisėjas jau 
buvo užbaigęs visus išklau
symus. Raštininkas jai pasa
kė “pervėlai atvykai.” Ji 
parodė telegramą, kurią ei
dama į teismą gavo. Teleg
rama pranešė, kad jos sū
nus buvo užmuštas Italijoj. 
Teisėjas, tą išgirdęs, pasku
bino naturalizavimą.

Praeitais keliais metais 
pasirodė daug naudingos li
teratūros apie mūsų svetim
šalius. Daug rašoma apie 
įvairias tautas, jų kultūrą ir

kontribucijas. Kada vaikai 
mūsų svetimšalių pradės ra
šyti, bus daugiau tokių kny
gų. Būtų gerai, jeigu moki
niai pradinėse ir aukštesnio 
mokslo mokyklose bandytų 
suprasti mūsų ateivius, iš 
kur jie paeina ir 1.1.

Neseniai tūlas mokslinin
kas sakė: gerai būtų, jeigu 
mes turėtume amerikaniza- 
vimo mokyklų pamokinti a- 
merikiečius apie svetimša
lius.

Remkime kalbos ir istori
jos klesas mūsų ateiviams. 
Beveik visos rytų valstijos 
turi tokių klesų, bet jų ma
žai randasi pietuose ir va
karuose.

Šiandien čia yra apie 3,- 
600,000 ateivių; 1,623,600 
vyrų ir 1,976,400 moterų. 
Beveik trečia dalis jų gyve
na New Yorko valstijoj. Ca- 
lifornijoj gyvena 352,100. 
Dideli skaičiai randasi 
Pennsylvanijoj, Massachu
setts, Illinois, Michigan, 
Connecticut ir Ohio.

Common Council.

Šypsenos
BĖGANT NACIAMS PER 

LIETUVĄ
Kada rašau aš šiuos 

žodžius,
Sovietai veja kryžiokus;
Nuo Volgos veja, 

nuo Maskvos, *—
Per žemę mūsų Lietuvos.
Gal už dienužės, už 

kitos,
Nušvis žemelė Lietuvos.
Bus išvytas priešas 

rudas —
Išvalytas visas brudas!
Verks mūs’ “broliai” 

kvislingai,
Kad Adolfui jau blogai...
Bet kas gi paisys tų 

žmonių! ?
Jų vieta: ant kapinių!...
“Vyrai”, ką nuolat 

šūkavo,
žodžiais Vilnių vis 

“vadavo”;
Jie ”be Vilniaus 

nenurimo”,
Rėkė, rėkė ir užkimo.
Šiandien Vilnius 

išvaduotas,
Darbo žmonėms 

atiduotas!
Tai ne ačiū j ūmiem 

ponai,
Bet tik Armijai 

Raudonai!
Bus išliuosuota Lietuva;
Kaip žiurkės, slėpsis 

mūs ponstva;
Visa klika fašizmo žus,
Bus laisvas Lietuvos 

žmogus!
Dzūkelis.

Liepos 6 d. LDS 62 kuopos 
susirinkime buvo perskaitytas 
laiškas nuo Lietuvių Meno Są
jungos Centro. Laiško turinys: 
paaiškinimas, kad organiza
cijos ir pavieniai gali prigulė
ti prie Meno Sąjungos užsimo
kėdami metin ęduoklę. Tada 
Meno Centras gali išleisti nau
jų dailės veikalų, ši kuopa jau 
per praeitus tris metus prigu
lėjo prie Meno Sąjungos, už- 
simoėdama metinę duoklę po 
$5. Šiame susirinkime taipgi 
nutarta užsimokėti $5 iš kuo
pos iždo ir radosi pavienių na
rių.: Jonas Žekonis su $5, A. 
Jankus su $1; kas iš viso su
sidarė $11 iš šio susirinkimo.

čia reikia pabrėžti, kad 
draugas Žekonis, apart gra
žaus parėmimo meno, puikiai 
darbuojasi ir kitus karštai ra
gina dirbti dėl Lietuvai Pagel
bės Teikimo Komiteto. Jis yra 
nuo šios kuopos atstovu su 
Kupstis ir Simonaučiene.

Nuo LPTK raportą išdavė, 
kuris su pagyrimu likosi pri
imtas. Lietuvai Pagelbos Teiki
mo darbas jau gerai pradėtas 
įsisiūbuoti, visokių aprėdalų 
jau daugiau tono patalpoje 
yra, apie 1,000 svarų jau su
dėta į popierines dėžes. Dra
bužiai sutaisyti ir išvalyti. 
Daugybė labai puikių drapa
nų sunešta; kas kartas dau
giau darbuotojų atsiranda ir 
tuojaus bus pasiųsta didelis 
vežimas į Broklyną. Dabar, 
jau eina Lietuvos išlaisvini
mas iš po vokiečių, šiuos žo
džius rašant Vilniaus gatvėse 
eina baisūs mūšiai tarp nacių 
ii’ Raudonosios Armijos. Reiš
kia, jau atėjo tironams galas 
Lietuvoje! Todėl, reikia su
krusti kiekvienam lietuviui ir 
pasidarbuoti dėl lietuvių, nuo 
karo nukentėjusių.

Laiškas Redakcijai

Susirinkime buvo pranešta, 
kad dar vienas jaunuolis, šios 
kp. narys, įstojo į Dėdės Šamo 
militarines jėgas, tai A. J. 
Kupstis, Jr. Jam nutarta iš 
kuopos iždo skirti dovaną $5 
taip, kaip ir pirmesniems šios 
kuopos nariams.

Kuopos sekr. J. šūkis išda- 
vėą raportą iš draugško išva
žiavimo, pas Tamošauskus, 
birželio 25 d. Buvo lietingas 
oras, todėl mažai tebuvo su
važiavime, bet kurie buvo, tai 
gražiai laiką praleido ir kuo
pai pelno liko virš $12.

Nuo LDS 1-mo Apskričio su
sirinkimas priėmė pakvietimą 
dalyvauti apskričio piknike, 
Montello, Mass., rugpjūčio 19 
ir 20 dienomis, 62 kp. mote
rys žada pasižymėti ,su dova
nomis piknike.

D. J.

Žuvo Italijoje Robertas 
Matusevičius

Prieš kiek laiko draugai iš 
Detroit rašė, kad ten vietinia
me anglų laikraštyje buvo ra
šyta, kad Italijoje žuvo Rober
tas Matusevičius (Matas) ko- 
, voj prieš fašizmą. Mat, Detroi- 
! te gyvena jo brolis ir, matyti, 
gavo tą žinią iš Karo Depart- 

į mento.
Dabar drg. J. Stupur, iš 

i Portland, Oregon, rašo: “Pra
nešu, kad Davis Matusevičius 
(Matas) yra Anglijoj. Jo bro
lis Robertas buvo užmuštas 
Italijos karo fronte balandžio

i 18 d., 1944 m.”
I

Gerbiamas drauge
R. Mizara!
Pasitikėdamas jumis, siun

čiu aukų, kurias prašau pa
skirstyti taip:

Laisvei $2.50
Lietuv. Pagalb. Teiki
mo Komitetui 5.00

- ALDLD. centro Ap- 
šviet. fondui 2.50

Viso $10.00
O mes dabar esam di

džiausiam nuliūdime: va
kar vakare, liep. 12 d. 7 v., 
aplaikėm iš Washington, D.
C. telegramą, kad mūsų 
brangiausis ir vienintelis 
sūnus, Adomas, 24 m. amž., 
žuvo karo lauke su japo
nais. O tai mums baisi ne
laime.

Sūnus Adomas buvo A.L.
D. L.D. 219 k. narys ir iš
tarnavo U. S. Marine kor
puse 23 mėnesius.

Jūsų,
Petras, Wanda, ir duktė 

Liudvise Thompsons 
(Tamošiūnai).

Simpson, Pa.

Sgt. Robertas Matusevičius 
(Matas)

Drg. Davis Matusevičius ar
mijoj tarnaudamas apsilanky
davo pas draugus Stupurus. 
Jis ir pranešė jiems apie mirtį 
savo brolio. Tai labai liūdna 
žinia.

Robertas Matusevičius atvy
ko į Ameriką apie 1940 metų 
pradžią. Kada Lietuvos liaudis 
išsilaisvino iš po kruvinojo 
Smetonos jungo, tai jis čia ne
mažai pasakė prakalbų apie 
Lietuvą, nes jam padėtis buvo 
labai gerai žinoma. Amerikos 
armijoj jis tarnavo inžinierių 
(pionierių) skyriuje ir dalyva
vo kovose prieš fašistus Afri
koje, kur buvo sužeistas. Vė
liau, pasveikęs, vėl kovojo Ita
lijoje, kur ir atidavė gyvastį 
už žmonijos laisvę.
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Kiekvienas darbas, kožnag doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti. Įstokite 
į Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

Lietuvos Kovotojos Laiškas 
Nepažįstamai Amerikietei

skambančią lietuvišką dai
ną, ir pilnai tikiu, kad ta 
diena arti, ji ateis kaip pa
vasario saulė, šviečianti, 
laiminanti!

Jeigu Jus tai neapsunkins, 
paprašysiu atsakyti ir tada 
Jums daug įdomesnio papa
sakosiu. Kol kas baigsiu lin
kėdama viso geriausio.

Spaudžiu Jūsų ranką, 
Ida Mizrochaitė.

Mano adresas:
Polevaja Počta 70484 

Mizrochaitė Ida

Mūsų Kraštui Vis Dar 
Labai Stokuoja Slaugių

V. Michnavičienė, Bridge
port, Conn., gavo laišką 
nuo nepažįstamos kovoto
jos už Lietuvos išlaisvini
mą. Tas laiškas taip gyvas 
didžia meile gimtajam kra
štui su jo žmonėmis ir nea
pykanta užpuolikams na
ciams, jog draugė Michna
vičienė nusprendė juomi 
pasidalinti su visais dien
raščio Laisvės skaitytojais.

Tame laiške, išsiųstame 
gruodžio 26-tą, 1943 metų, 
Michnavičienei rašo:
Brangūs Lietuviai!

Sveikinu Jus ir širdingai 
dėkuoju už laišką ir dova
nas. Jūsų laiškas, rašytas iš 
tolimųjų kraštų, mus ’labai'
nudžiugino. Norėtųsi Jums j Slaugės visuomet užima 
atsakyti į visus klausimus, gvarbią vietą šalies sveika- 
Jums plačiai 
apie mūsų karžygius — ta
čiau, kaip pirmą kartą, aš 
susilaikysiu ir gavusi atsa
kymą, parašysiu daugiau.

Narsiai kovoja Lietuvos 
sūnūs ir dukros. Mes, mer
gaitės iš Lietuvos, stengia
mės neatsilikti nuo 
brolių kovotojų. Pas mus 
yra kulkosvaidininkės, ry

šininkės ir kitų visokių ka
riškų skyrių specialistės. 
Mes keršijame už mūsų se
serų ašaras, už mūsų moti
nas ir tėvelius nukankintus 
vokiškais kraugeriais. Tvir
tas lietuviškas kumštis. 
Didvyriškai keršijąs už 
kraują pralietą nekaltų vai
kų ir senelių. Mes laisvę 
nešame pavergtiesiems. 
Greit ir ateis ta/ valanda, 
kada ir mūsų brangi tėviš
kė Lietuva laisva bus. Mes 
tą laisvę jai atnešime.

Žinome, kad ir Jūs to 
trokštate ir už tai mums 
padedate. Sutriuškinsime 
galutinai visos žmonijos 
priešą, tą tironišką fašiz
mą.

Aš esu kovotoja, lietuvė. 
Kovoju jau beveik dvejus 
metus. Mano širdyje dega 
didelė neapykanta fašis
tams, ir trokštu tik vieno— 
keršto už pralietą nekaltą 
kraują, už mūsų žydinčią 
tėviškę, kurią jie prislėgė, 
ir pavertė į vergovę. Aš 
trokštu vėl išvysti tėvynės 
laukus žydinčius, išgirsti

išpasakoti į0S apsaugos srityje. Ypa
tingai tas žymu karo metu. 
Brangiausis mūsų krašto 
turtas, karių gyvasties ap
sauga ir sugrąžinimas į 
sveikatą daug priklauso 
nuo kiekybės ir kokybės 
mūsų slaugių kariškoj tar
nyboj. '

Karui paliečiant vis dau
giau mūsų karinių jėgų, 
pirmkarinių slaugybos jė
gų toli nebepakanka. Kari
nės jėgos papildomos draf- 
tu. Slaugybinės, kol kas, di
dinamos liuosnorės mobili
zacijos keliu. Gi priruoši- 
mas kariškai tarnybai uži
ma nemažai laiko. Tam yra 
įsteigta specialė lavinimo 
programa — Kadetų Slau
gių kursai.

Šiomis dienomis vyriau
sybė atsišaukė į šalies vais
tininkus darbuotis sumobili- 
zavimui 60,000 jaunų mergi- 
nų-moterų į Jungtinių Vals
tijų kadetų slaugių būrius.

savo

Binghamton, N. Y
Iš LLD 20-tos Kuopos Moterų 
Skyriaus Susirinkimo, Įvykusio

[/Today’s Pattern 1

kostiumėliui,Vaikučio 
kartu ir žaisminėm kelnaitėm 
(overalls )galima gauti nuo 1 
iki 6 dydžio.

Užsakymą, pažymėjus nu
merį ir dydį, sykiu su 20 cen- 
tų, siųskite: Mary Sincus, 427 
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

pavienes nares surinkta įvai
riems svarbiems reikalams 
$911.90. čia raportas yra tik 
už tuos, kurių turiu pakvita
vimus, už man priduotus pini
gus persiųsti centran. Būtų ge
rai, kad ir kitos draugės ra
portuotų ateinančiame susirin
kime, kiek jos yra pasiuntu- 
sios atskirai.

Mūsų maža kolonija ir ma
žas būrelis moterų, kurios nuo
latos darbuojasi parengimuo
se ir aukas rinkdamos, drabu
žius taisydamos Lietuvos žmo
nėms, užsitarnauja didelės pa
garbos. Mes galime atsistoti 
pirmoje vietoje prieš kaimynus 
miestus, Scranton ir Wilkes- 
Barre. Palyginus lietuvių skai
čių mūs mieste su didmies
čiais, mes jus, draugės, pra
lenkiame veikime. Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komitetą di
džiumoje sudaro moterys. Vy
rus turime 3, moteris 9.

Liepos (July) 29-tą, Lietu
vių Svetainėje, yra rengiama 
vakarienė. Jos visas pelnas eis 
gelbėjimui Lietuvos žmonių, 
nukentėjusių nuo fašizmo.

Delegatės iš virš minėto ko
miteto raportavo, kad mūsų 
miestui yra skirta kvota sukel
ti $300 supirkimui muilo ir 
apatinių drapanų. Turėsime 
gerai pasidarbuoti ir eiti pas 
geraširdžius žmones aukų 
rinkti. Lietuva bus tuojau lais
va. Reikia greitai veikti. Mo
terų skyrius prašo visų para
mos. Aukokime pagal išgalę. 
Taipgi dalyvaukime virš minė
toje vakarienėje. Tikietus pasi- 
pirkite iš anksto, kad rengėjai 
žinotų, kiek valgių pagaminti. 
Bus jų gardžiai sugamintų, iš 
įvairaus maisto. Taipgi bus ir 
gėrimų. Vakarienei tikietas $1.

Ligi pasimatymo parengime.
Moterų Skyriaus
Korespondentė J. K. N.

Darbštuolė Lietuvos 
Žmonių Talkininkė

Narių dalyvavo nedaug. Tū
los gal vasaros “šilumos pabi
jojo.” Komiteto ir komisijų ra
portai išduoti. Literatūros 
agentė raportavo, kad sky
riaus narės viso išplatino 50 
kopijų brošiūros “Moteris ir 
Karas.” Ir sykiu pridavė iždan 
$4.50 už 40 išplatintų brošiū
rų. Minėtą knygelę parašė K. 
Karosienė. Taipgi agentė pri
davė 50c už Laisvę.

Knygelės pardavė sekančios 
draugės: O. Mikolajūnienė 2, 
A. Maldaikienė 3, O. Girnienė 
10, J. K. Navalinskienė 35. 
Taipgi ji išdavė raportą aukų, 
surinktų ir per centrą pasiųs
tų pagalbai sužeistųjų lietuvių 
raudonarmiečių, ir abelnai nu
kentėjusių nuo nacių žiaurumo 
Lietuvos žmonių — vaikučių, 
partizanų ir visų. Tie pinigai 
buvo surinkta per parengimus, 
privatiškas “party’s” ir šerme
nų pietus, nuo 1941 m. ligi 
1944 metų — $828.00. Ameri
kos Raudonajam Kryžiui 
$74.15. Laisvės bazarui $24.75.

Velioniui J. Ramanauskui 
mirus, vietoje siųsti gėles, su- 
aukauta Laisvės fondui $5. 
Aukojo: J. K. Vaičekauskai 
$2, J. M. Kazlauskai $1, A. J. 
K. Navalinskai $1, L. šimoliu- 
nas $1, N. Garnienė $1. Viso 
Laisvei per metus surinkta 
$30.

Sveikinimas Vilnies šėrinin- 
kų suvažiavimo $15.50.

Viso per moterų skyrių ir

Skaitytojų Patarimai
BALTINIŲ PUNDELIAI

Daug kalbama apie punde
lius Lietuvos žmonėms. O pun
deliai man daug linksmiau 
siųsti, negu laiškai ar pinigai.

Daug žmonių žino, o daug 
gal ir nežino, kad baltiniams 
yra geri miltų maišai. Atliku
sių nuo miltų maišų galima 
gauti pirkti pas duonkepius. 
Reikia litaras nuskalbti-nutrin- 
ti ant skalbiamos lentos, po- 
tam išvirinti muiluotam van
denyje 4 ar 5 minutas, išplaut 
čystam vandenyje ir padžiauti 
saulėje. Pasidaro rausvi. Bet 
tai nieko. Perskalbk ta pačia 
kaleina iš naujo, padžiauk 
saulėj. Pasidaro balti, gražūs, 
kaip popiera. Išprosyk, su- 
lankstyk, tai ir pats pasi
džiaugsi.

Aš tokių maišiukų prieš ka
rą pasiunčiau į Lietuvą 50, tai 
džiaugėsi daugiau, negu su 
kuo kitu. Rašė — pasiuvom 
gražių marškinių . . .

Kada fašistai galvažudžiai 
bus išgrūsti iš Lietuvos, suži
nosim, jog fašistų apiplėštiems 
Lietuvos žmonėm labai daug 
ko trūksta. Tai dabar pasiga- 
tavykim, kas reikės daryti.

John Vaivada,
Rochester, N. Y.

Ona Čepulienė
Kai pirmos amerikiečių 

dovanos, pasiųstos per Rus
sian W. Relief, Inc., pasiekė 
Sovietus, 1941 m., Maskvo
je gautos dovanos buvo nu
filmuota. Kaip tai supuola- 
mai, mezgimo iniciatorės- 
draugės Onos Čepulienės 
gražiai numegstas svederis 
buvo išdėtas kartu su kito
mis vertingomis dovanomis. 
Filmą buvo rodoma New 
Yorko didžiuliame Radio 
City teatre, kur tarpe kitų 
raštelių, prie gražaus, ilgo
mis rankovėmis svederio, 
ant popierėlės skaitėsi — 
“Numezgė Ona Čepulis, 
Brooklyn, N. Y.”

Tai viena iš pirmųjų 
mezgėjų, kurios rūpestin
gai nunertais svederiais 
džiaugiasi jau daugelis 
drąsių raudonarmiečių. Ji 
to gražaus darbo iniciatorė 
ir pati pirmoji nunėrė sve- 
derį. Iki šiol paruošė jau 50 
svederių, 11 šalikų, ir pa
siuvo Lietuvos mergytėms 
20 suknelių, iš savo materi
jos. Taipgi nemažai jau su
taisius pundelių (kits), ku
rie siunčiami Lietuvos šei
moms, kaipo dovana.

Draugė O. Čepulienė, pa
kol liga jos nepaguldė ilgo
kam laikotarpiui į lovą, per 
eilę metų mūs judėjime bu
vo nepavaduojamu asme
niu. Pramogų suruošime ir 
įvairiose komisijose, visur ji 
buvo matoma. Liga jai žy
miai sutrukdė mezgimą, 
bet ir lovoj gulėdama, kiek 
pajėgė, ji vis mezgė. Dabar, 
kiek sveikatai pagerėjus 
(apart mezgimo, kurį pasi
ryžusi tęsti pakol Lietuvai 
parama bus reikalinga), 
draugė O. Čepulienė bent 
po du vakarus kas savaitė 
darbuojasi drabužių taisy
mo krautuvėje. Dažnai ir 
dienomis ją ten matome. 
Tai tipiška Lietuvos darbš
čioji dukra.

žeisti ar numarinti patį au
galą.

Taip pat veik visoki purk- 
štimai bei dulkinimai auga
lų nuo parazitų kenks au
galui, jeigu oro temperatū
ra yra iki 85 laipsnių ar 
aukštesnė. Su aliejais su
taisyti mišiniai galima var
toti tik žemiau 80 laipsnią 
šilumoje. Augalams esant 
dideliame pavojuje nuo pa
razitų, o karščiams tęsian
tis, reikia purkštimo dar
bas atlikti vėlai vakare, oro 
temperatūrai sumažėjus.
DAR GALIMA SODINTI

Vėlybo rudens žiedams 
gladiolus ir sėti aguonas ir 
kitus greit augančius - žy
dinčius žolynus, taipgi kai 
kurie valgomieji lapuočiai.

Laikas pradėti auklėti 
naujus kelmus žieminių 
krūmokšnių ir daugmetinių 
žolynų. Apie tai daugiau se
kamose skyriaus laidose^

Desėtkai Motery Padėjo 
Gyvastį Kariškose 

Pareigose
Šiomis dienomis iš Wa- 

shingtono pranešta, jog 
virš 40 moterų mirė eida
mos militariškas pareigas 
ir daugiau to skaičiaus yra 
priešų belaisvėje. Jos buvo 
iš visų tarnybos skyrių. 
Reiškia, visiškai nėra tokio 
dalyko, kaip užtikrintai 
saugi militariška tarnyba. 
Kiekvienas einantis tas pa
reigas — vyras ar moteris 
— rizikuoja savo gyvastį.

šešios slaugės mirė prie
šams bombomis apmėčius 
karo lauko ligoninę Anzio 
pajūryje, Italijoj. Dvide
šimt šešios kitos mirė išti
kus kitoms nelaimėms ei
nant pareigas.

Viena kariškė mirė “džyp- 
so” nelaimėj Šiaurių Afri
koj.

Septynios moterys mari
nės mirė nuo ištikusių ne
laimių einant pareigas.

Keturios laivyno slaugės 
mirė lėktuvų nelaimėse vyk
stant j tarnybos pareigas.

Apie 60 armijos ir 16 
laivyno slaugių yra japonų 
belaisvėmis. Ten patekusios 
laike japonų užgrobimo Fi
lipinų.

Taip Priimta

Mary Anderson Pasitraukia 
Iš Vadovybės Motery Biurui

Darželio Problemos

PAGRAŽINA PLAUKUS
Nors aš nesu plaukų dabin

toj a ar patarėja, bet kai ką 
esu ant savęs patyrus, tai no
rėčiau ir kitoms pranešti. Ma
no amžiaus moterims patarti
na plaukus plauti su šviežiom 
išrūgom, paskui su čystu van
deniu. Plaukai pasidaro žvil
gūs, liuosi.

Net ir katros eina plaukų 
dabinti, po išplovimo su “šam- 
pū,
su actų, 
rai, tai 
šviežiom

perplauna su lemonu ar 
Jeigu tos rūgštys ge- 
gal būt gerai ir 
išrūgom.

M. Janonienė, 
Pasadena, Md.

su

Pereitą savaitę ir seniau 
šiame skyriuje mes minėjo
me reikalą pažinti bent pa
vojingiausias parazitų rū
šis. Ir žinoti nors kelis pa- 
matingiausius būdus ap
saugai . nuo parazitų.

Apsauga — pirmiausia, 
gydymas tada, jeigu nespė
ta apsaugoti.

Su gydymu reikia būti 
atsargiems. Vartoti tik vai
stų gamintojo nurodytą do
žą, ne daugiau. Vaistai, 
kaip kad ir trąšos, papras
tai būna sutaisyti paties vi- 
dutiniausio stiprumo, kad 
užmuštų parazitą ar pasti
printų augalą. Per didelė 
doza vieno ir kito gali pa

Sugiedojus tautos himną 
niekada neplojama, kaip kad 
neplojama ir sugiedojus ar su
kalbėjus maldą.

Perstatant kariškius, mažes
nio laipsnio kariškis visuomet 
perstatoma vyresnio laipsnio 
kariškiui, nežiūrint amžiaus.

Tarp civilinių perstatoma 
jaunesnis vyresniam, namiškis 
svečiui.

Nusivedus draugą ar draugę 
į svečius, perstatome šeiminin
kei, jai paliekant tolimesnį su
pažindinimą su kitais jos sve
čiais.

Einant su garbes svečiu pa
lydovas laikosi svečio kairėje.

Ištarnavus 25 met. Jung
tinių Valstijų Darbo De- 
partmento Moterų Biuro 
direktore, Mary Anderson 
rezignavo iš tų pareigų. Re
zignavo sulaukus 71 metų 
anyžiaus. Jos vietą tose pa
reigose užima Frieda S. 
Miller.

Apie jos nuopelnus, nese
niai įvykusiame jos pagar
bai bankiete, prezidentas 
Rooseveltas pasakė:

“Man gaila, kad jūs ap- 
leidžiate vyriausybinę tar
nybą. Tačiau man taip pat 
suprantama jūsų noras tu
rėti daugiau liuoslaikio po 
25 metų tarnybos vadovy
bėj Moterų Biuro.

“Jūsų darbas per virš 
ketvirtadalį šimtmečio jums 
gausiai užtarnavo poilsio. 
Jūs buvote pioniere agitaci
jos mokėti moterims lygią 
mokestį už lygų darbą su 
vyrais.

“Darbininkės moterys, 
nuo pirmojo Pasaulinio Ka
ro laikų, yra daug skolingos 
jums jjž puikią vadovybės 
dvasią, gerą, stiprų supra
timą, jūsų ištikimybę jų 
reikalams ir jūsų sėkmingą 
čampionystę visuomet prak
tiškų teisių ir progreso. Ži
nau, jog jos kartu su ma
nim pareikš gerai užpelny
tą pagyrimą gabiai, sąži
ningai ir drąsiai visuome
nės viršininkei. Jos pagerbs 
viršininkę, kuri pasitrauk
dama į privatišką gyveni
mą palieka paminklą nau
dingų atsiekimų naudai mi- 
lionų <^mūs darbininkių. 
Varde jų ir savęs noriu 
jums padėkoti už didelį pa
tarnavimą, kurį jūs taip 
nesaumylingai suteikėte jūs 
kraštui.”

Pasitraukdama iš oficia- 
lės tarnybos, Mary Ander
son nepasitraukia iš darbo 
už moterų gerovę. Nežiūrint 
jos jau gana brandaus am
žiaus, 71 metų, jinai ke
liauja į Demokratų Parti
jos konvenciją, įvykstančią 
šiomis dienomis Chicago j e. 
Konvencijoj jos vienu iš vy
riausių siekių yra neįleisti 
platformon taip vadinamo 
Equal Rights Amendment 
(lygių teisių pataisos prie 
konstitucijos). Nedaleisti 
dėlto, kad tas amendmen- 
tas, jeigu būtų priimtas, 
nuskriaustų darbininkę 
moterį, kuriai labiausia 
reikia apsaugos. Mary An
derson konvencijoj atsto
vaus Women’s Trade Union 
Lygą, kuri per eilę metų 
kovojo prieš tą amendmentą,

kaipo žalingą darbo mote
rims.

Republikonų konvencija, 
kaip žinia, savo platformon 
įdėjo pažadą kovoti už tą 
Equal Rights Amendment. 
Didžiausia ironija yra ta
me, kad tas gražus vardas 
— lygią teisią — yra apga- 
vingas. Su tuo republikonai 
ne vieną paviršutiniškai te- 
informuotą darbininkę ne 
tik apgaus, bet ir nuskriau
stų, jeigu pavyktų išrinkti 
republikonus ir kongrese 
priimti tą amendmentą.

Organizuotos darbininkės 
prieš tą Equal Rights 
Amendmentą kovoja. Joms 
pritaria daugelis žymių mo
terų ne iš darbininkių tar
po, kurios vėlina darbinin
kėms gerovės. Mrs. Roose
velt dėl to amendmento yra 
pasakius:

“Aš vis tebesu įsitikinus, 
jog būtų klaida prašalinti 
įstatymus apsaugos atski
riems darbininkams tol, kol 
mes nesame tikri, kad sąly
gos visiems vyrams ir mo
terims yra geros.”

Tų gerų sąlygų visiems 
vyrams ir moterims dar nė
ra. Tad Mary Anderson, 
kaip kad ir Mrs. Roosevelt, 
prezidento žmona, yra svei
kintinos už pasisakymą 
prieš tą Equal Rights 
Amendmentą. Mary Ander
son pasitraukdama iš tar
nybos žadėjo pasilaikyti 
darbą prieš tą amendmen
tą. Priedams, ji žadėjo de
mokratų konvencijoj dar
buotis, kad į platformą bū
tų įdėta punktas už tikrą 
lygybę — lygios mokesties 
už lygų darbą.

Jos įpėdinė Frieda S. 
Miller, menama, rems tą 
poziciją.

ŽODIS APIE NAUJĄJĄ 
PAREIGŪNĘ

Milleriūtė, naujoji J. V. 
Darbo Departmento Moterų 
Biuro direktorė, yra veiku
si New Yorko valstijos dar
bo komisioniere (Commis
sioner of Labor). Ją tai 
vietai buvo paskyręs tuo
metinis valstijos guberna
torius Herbert H. Lehman, 
dabartinis Jungtinėm Tau
tom Pašalpos ir Atstatymo 
Administracijos direkto
rius. Pradžioj 1943 metų 
Frieda S. Miller buvo pas
kirta speciale padėjėja prie 
John G. Winant, mūsų ša
lies ambasadoriaus Angli
jai.

Geros kloties abiem vado- 
vaujančiom moterim svar
biose pareigose. M-tė.

VAKACIJOS
DIDELIAME SODE, ANT AUKŠTO KALNO 

IR GRAŽIOJE LYGUMOJE

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

Didelė upė (bėgantis vanduo) 
kur galima maudytis

BE 100% 
WITH YOUR

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

patogių pataisymų.

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

Pabaltijo Tautų Kova Prieš
Vokiškuosius Okupantus

(Tąsa)
Įžūlūs vokiečių elgęsis kėlė lietuvių 

tautoj didelį pasipiktinimą ir vyriausybė 
buvo priversta imtis griežtesnių žygių 
prieš vokiečių siautimą. Lietuvos pasi
priešinimas vokiečių pučistų žygiams 
Klaipėdos krašte, kaip žinoma, sukėlė
Vokietijoj nepaprastą įsiutimą prieš lie
tuvius ir Lietuvą. Nėra* biauresnių žo
džių, kuriuos nebūtų pavartojusi vokie
čių spauda arba hitler, smogikų suruoštų 
demonstrac. dalyviai prieš Lietuvą. At
mintina “žemaičio” iškamša, kurią vokie
čiai pakorė Tilžėj prie tilto ant Nemuno 
kranto ir šaipėsi sakydami, kad “taip 
visus lietuvius reikėtų iškarti.” Bet 1938 
m. Smetonos vyriausybė kapituliavo 
prieš hitlerininkus, išleido iš kalėjimo 
pučistus Neimaną, Ropą ir jų sėbrus hit
lerininkų agentus ir šnipus, kurie ėmė 
atvirai terorizuoti Klaipėdos kraštą. O 
1939 m. kovo 22 d. hitlerinė Vokietija vi
siškai pagrobė Klaipėdos kraštą su vie
ninteliu Lietuvos uostu — Klaipėda.

Ne tik Lietuvoj, bet ir Latvijoj ir Es
tijoj vokiečiai įvairiais būdais stiprino 
savo įtaką. Bijodamos agrarinės revoliu
cijos, buržuazinės vyriausybės Pabaltijy 
įvykdė žemės reformą. Bet vokiečių dva
rininkams Latvijoj ir Estijoj buvo palik
ta ligi 50 ha, (Lietuvoj net 150 ha). Apie 
ekonominę vokiečių įtaką liudija tas fak
tas, kad Latvijos ir Estijos pramonėje 
vadovaujamą vaidmenį vaidino vokiečių 
kapitalai. Daugelis Pabaltijo valstybinio 
gyvenimo vadovų sėdėjo vokiškoj kišenėj 
kaip vokiečių įmonių akcininkai. Pavyz
džiui, vienas Estijos likimo lėmėjų gene
rolas Laidoneris buvo akcininku vokiečių 
“Šelio” banko, kurs buvo vienas žymiau
sių bankų Estijoj. Be to, jis buvo antro
sios pagal didumą, taip pat vokiškos, de
gamojo akmens įmonės “Kive-Eli” akci
ninku. Tuo būdu per bizniškus reikalus 
vokiečiai darė įtakos ir į politiką. Tuo 
labiau, kad daugelį atsokomingų valsty
binių pareigų užėmė vietos vokiečiai, ku
rie visada buvo Vokietijos agentai. Taip 
Latvijos užsienių reikalų ministeriu ilgai 
buvo vokietis Munters. Nemaža įvairių 
Štencelių, Balbaęhų, Liormanų ir k. vo
kiečių aukštose vietose buvo ir Lietuvoj. 
Intymią draugystę su Vokietijos pasiun
tiniais, ypač su Moratu, visada palaiky
davo Smetona.

Po fašistinių perversmų Latvijoj ir 
Estijoj 1934 m. (Lietuvoj fašistai dar 1926 
m. užgrobė valdžią) tų kraštų reakci
niai valdovai ėmė kopijuoti Hitlerį ir jo 
santvarką. Toji fašistinė-reakcinė sielų 
giminystė pasireiškė ir tarptautinėj poli
tikoj. Norėdamas įtikti Hitleriui ir Mus- 
soliniui, Lietuvos, Latvijos ir Estijos fa
šistinės vyriausybės pripažino Italijos į- 
vykdytą Abesinijos pagrobimą, o paskui 
pripažino frankistinę Ispaniją, nors Pa- 
baltijos tautos aiškiai prijautė abisinams 
ir ispanų respublikonams. Hitleriui įtik- 
damos Pabaltijo fašistinės vyriausybės 
vykdė prieš Tarybų Sąjungą nukreiptą 
politiką, aiškiai tuo kenkdamos savo tau
tų interesams.
. 4. HITLERIS BANDO PAGROBTI 

PABALTIJĮ 1939-1940 M. M.
Visu smarkumu hitlerinė Vokietija iš

skečia savo nagus į Pabaltijį 1939 m., kai 
ji pradėjo antrąjį pasaulinį karą. Hitle
ris bando pagrobti Lietuvą ir visą Pa
baltijį kaip placdarmą prieš Tarybų Są
jungą. Paaiškėjo, kad Lietuvos pasiunti
nys Berlyne Škirpa, kurs veikė kaip tik
ras Hitlerio agentas, dar prieš karą va
žinėjo į Kauną su slaptais Hitlerio pa
siūlymais eiti išvien su Vokietija. Daug 
ką atidengė buvusieji fašistinės Lietuvos 
.vyriausybės diplomatai. Jie papasakojo 
kaip 1939 m. rugsėjo mėnesį, paaiškėjus 
Lenkijos žlugimui, Copote ties Dancigu 
Škirpa organizavo Ribentropo pasitari

mą su fašistinės Lietuvos vyriausybės 
atstovais dėl Lietuvos okupavimo. Tokios 
pat derybos buvo vedamos tarp hitleri
nės Vokietijos ir Latvijos bei Estijos vy
riausybių. Tai numatydama ir norėda
ma sutrukdyti hitlerininkų grobikiškus 
planus Pabaltijy, Tarybų Sąjunga suda
rė su Lietuva, Latvija ir Estija sutartis 
dėl tarpsavinės pagelbos ir įvedė į Pa
baltijo kraštus savo įgulas.

Bet hitlerininkai nenurimo ir varė to
liau savo intrigas. O smetoniniai fašisti
niai valdovai, kuriems jų asmeniški rei
kalai buvo brangesni už tautos reikalus, 
kurie daugiausiai už viską bijojo vis au
gančios liaudies neapykantos, buvo ak
tyvūs Hitlerio pagelbininkai. Nežiūrint 
sudarytosios sutarties, jie pynė įvairias 
pinkles, kurstė nedraugingumo atmos
ferą prieš Tarybų Sąjungą ir Raudonąją 
Armiją, vedė slaptas derybas ir ruošėsi 
išduoti Lietuvą, Latviją ir Estiją hitleri
nei Vokietijai. 1940 m. vasarą hitlerinin
kai prie Lietu v.-Vokieti jos sienos sutelkė 
80,000 smogikų po “turistų priedanga ir 
200 lėktuvų. Tai buvo pasiruošimas įsi
veržimui į Lietuvą, kurį turėjo įvykdy
ti suokalby su Lietuvos fašistais. Buvo 
numatyta po “sukilimo” priedanga už
pulti Tarybines įgulas, okupuoti Lietu
vą, o taip pat Latviją ir Estiją.

Ir tie bandymai buvo laiku užkirsti ir 
išdavikiška valdančiųjų fašistinių šutvių 
politika numaskuota. Nu vertusios fašiz
mą ir įkūrusios tarybinę santvarką, lie
tuvių, latvių ir estų tautos įgijo istorinį 
laimėjimą ilgoj kovoj prieš reakcines jė
gas, kurios klasta ir smurtu buvo paver- 
žusios valdžią, kurios nepriklausomybę 
pavertė savo reakcinių klasinių interesų 
gynimo įrankiu. Dabar, tarybinėse so
cialistinėse respublikose Pabaltijo tautų 
nepriklausomybės interesai visiškai su
tapo su išsivadavusių nuo eksploatacijos 
tų tautų plačiausių sluogsnių interesais. 
Pabaltijo tautos tuo būdu išsivadavo iš 
gėdingo likimo, kurį joms ruošė buvusie
ji fašistiniai valdovai, iš tokio likimo, ku
ris teko Suomijos, Vengrijos, Rumunijos 
ir kitų Vokietijos vasalų tautoms.

Kaip žinoma, nepasisekus Hitlerio 
bandymams pagrobti Pabaltijį 1939 ir 
1940 m., visi vokiečiai Hitlerio įsakymu 
repatrijavosi į Vokietiją. Viso iš Pabal
tijo kraštų tokių repatrijantų buvo apie 
160,000, tame skaičiuje nemaža vietos 
reakcininkų ir fašistų, kurie įrodė savo 
vokišką kilmę arba giminystės ryšį su 
vokiečiais.

Vokiečiams repartijuo jautis iš Latvi
jos įvyko gana pikantiškas nuotykis. 
Baldų dėžėse, kurias siuntė Vokietijos 
atstovybė, pasirodė paslėpti du žymūs 
Ulmano vyriausybės darbuotojai. Kai to
ji aplinkybė buvo susekta, vokiečių at
stovas bandė nekaltu veidu aiškinti, kad 
jis nesuprantąs, kaip tai galėjo įvykti.

Daugelis stebėjosi ta vokiečių “repat- 
rijacija,” daugelis džiaugėsi, kad paga
liau Pabaltijis bus išvalytas nuo to vo
kiško šiukšlyno, nuo vokiškųjų grobikų 
palikonių. Atrodė, kad vokiečių išgabeni
mas reiškia Vokietijos galutinį išsižadė
jimą siekti Pabaltijo. Bet vėliau paaiš
kėjo, kad “nepartrijacija” buvo tik tak
tišku manevru, kurs buvo įvykdytas ry
šium su karo parengimu. Hitleris tuo bū
du įgijo ištisą armiją žmonių, kurie ži
nojo ne tiktai Pabaltijo, bet ir Rusijos 
sąlygas, mokėjo vietos kalbas. Jie atliko 
hitlerininkams didelę paslaugą kaip di
versantai, šnipai ir vokiečių kariuomenės 
palydovai, vertėjai, užimtų sričių admi
nistruoto j ai ir 1.1. Žinoma daug įvykių, 
kada karo pradžioj tie “repatrijantai” 
buvo parašiutais numetami į jų buvusias 
gyvenamąsias vietoves ir ten veikė kaip 
diversantai.

(Bus daugiau)

San Francisco-Oakland, 
C*

Birželio 25 d. mezgėjų-rė- 
mėjų kliubas surengė paminė
jimą 3-jų metų didvyriškos So
vietų Sąjungos kovos prieš 
žmogžudžius hitlerininkus, ta
me skaičiuje ir Lietuvos žmo
nių kovos. Parengimas įvyko 
Koblino svetainėje.

San Francisco ir Oaklando 
lietuviai susirinko skaitlingai 
išreikšti savo balsą, atiduoti 
pagarbą tiems, kurie sunkiai 
už mus kovoja ir žūva. Pir
mininkavo šeikienė; ji pakvie
tė draugus ir drauges pakal
bėti. Visi kalbėjo, kad rems, 
kiek kas išgali aukomis ir teik
dami kraujo, pirkdami karo 
bonus, kad karas greitai ir tik
rai būtų laimėtas.

Turėjome ir svečių iš Ore
gon City ir Worcester, Mass. 
Dalyvavo jūreivis Tony Ulsky, 
jo jauna žmona ir kūdikis, Ag
nes Ulskys ir Rūta Dudonis iš 
Worcesterio, kuri svečiuojasi 
pas Ulskius Oregon City. Da
lyvavo ir Alden Pakrosnis, tik 
sugrįžęs iš karo tarnystės ir 
karo fronto pas tėvus sve- 
čiuosna. Labai buvo malonu 
turint taip gerbiamus svečius.

Po pasikalbėjimų ir užkan
dę pradėjo aukoti.

Po $5 aukavo: A. Shultz, 
Budriai ir Sutkai.

Po $3: Kazlauskas, Karo- 
sienė, Creneski.

Po $2: A. Pakrosnis, Baro
nai, Baltulioniutė, Radienė, 
Mr. ir Mrs. Norccn ir Dudo
nis, Senbernis aukavo $1.50.

Po $1 aukavo: F. Strauss, 
M. Strauss, J. Vesclu, J. Kob- 
lin, Demikis, Mugianienė, Mi- 
cheliai, Pierce, Nick, Agnes 
Ulskys, E. Vilkaite.

Oskelis 50c.
Viso surinkta $47.50.
A. Matukėnas, gabus kepė

jas, iškepė ir aukavo gardų 
pyragą, ant kurio buvo Jungt. 
Valstijų ir. Sovietų Sąjungos 
vėliavukės ir užrašyta, kad tai 
sukaktis 3-jų metų SSSR karo. 
Pyragas davė pelno $12.50. 
Michelliai aukavo zuikių. Pie
tūs ir baras davė pelno $70, 
taip, kad šis parengimas did- 
vyringai Raudonajai Armijai 
ir jos kovotojų paramai davė 
$130.

Surengime jo energingai 
darbavosi d d. Baronienė, But
kiene, Šeikienė, J. Koblin, J. 
Vesely.

Mezgėjų-Rėmėjų Kliubas į- 
teikė dovanėlę J. Koblinui, jo 
varduvių (Jono) proga už ne
nuilstantį veikimą.

Birželio 25 d., Koblin siū
boj, laikė susirinkimą Mezgė
jų-Rėmėjų Kliubas. Nutarta 
remti ŪSO ir paaukota tam 
tikslui $25. Išrinkta komisija 
iš J. Vesely, Sutkienė ir šei
kienė, kuri sužinos, kada lie
tuviai gaus dieną paramai 
ŪSO,

Pasirodo, kad daug lietuvių 
tarnauja Ramiojo Vandenyno 
pakraštyje mūsų karinėse jė
gose. Todėl nutarta užviesti 
kovūnus į svečius, kada jie tu
ri laiko. Susipažinimui jie pra
šomi atsikreipti sekamais ant
rašais: V. B. Sutkai, 1151 
Post St., telefonas Pr. 4856, ir
J. Koblin, 1226 Silver Ave., te- 
lef. De. 3826, abu San Fran
cisco.

Oaklando mieste: A. K. Mu- 
gianis, 4027 Maybelle Avė., 
Ke. 3-0855 ir J. K. Kaross, 
2380—103rd Avė., telef. Sw. 
0457.

Barkley mieste sekamais 
antrašais: J. K. Chaplik, 1085 
Curtis St., telef. Th. 5758 ir J.
K. Jankauskas, 2324 Curtis 
St., telef. Be. 3600-W.

Kliubas nutarė pasiųsti už
uojautos laišką velionės Olgos 
Pezerienės šeimai liūdesio va
landoje, taipgi laišką Antanui 
Balčiūnui, kuris liko sužeistas 
fronte. Taipgi laiškas pasvei
kinimo, jo vardo dienoj, dr. 
J. J. Kaškiausčiui ir Tilda 
King, linkint greitai pasveikti 
po operacijos.

Nutarta paaukoti $5 litera
tūros fondan. Nutarta rengtis 
prie metinio baliaus. Į komisi
ją išrinkta: Sutkienė, Vilkaitė, 
Karosienė ir Mugianienė.

K. M. Korespondentė.

Lawrence-Haverhill 
Lowell-Nashua

Rengia Dideli 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.

Po 13 Mylių Pirmyn per 
Dieną Ryty Fronte

Maskva. — Dabartiniame 
didžiame Sovietų vasarinia
me ofensyve Raudonoji Ar
mija vidutiniai padarė po 
13 mylių pirmyn, nors buvo 
tokių dienų, kad raudonar
miečiai nužygiavo iki 35 
mylių pirmyn per 24 valan
das.

Viso nuo Vitebsko iki da
bartinių savo pozicijų so
vietiniai kariai numaršavo 
daugiau kaip 260 mylių į 
vakarus.

C. Engei, kuris yra Haverhillio 
miesto Karo Bonų Komiteto 
narys; jis kalbėjo taipgi apie 
karą.

Trečias kalbėjo Mr. Thomp
son iš Methuen, Mass.

Po trečio kalbėtojo prasidė
jo bonų pirkimas ir buvo ma
tyti, kad tikrai žmonės atėjo 
su tikslu pirkti kiek galinti bo
nų.

Greitu laiku buvo parduota 
karo bonų už $35,000.

Ačiū Haverhillio lietuviams 
už tokį gražų atsiliepimą ir 
pirkimą tiek bonų.

Stražnikiutė.

Haverhill, Mass.
Bond Rally Puikiai Nusisekė

Lietuvių Gedimino Kliubas 
surengė Haverhillio lietuviams 
Bond Rally, liepos 9, 1944, 3- 
čią vai. po pietų.

Kadangi pasitaikė nesvietiš
kai šilta tą dieną, tai žmonių 
ne per daugiausiai prisirinko.

Pirmininkė Ona Pečiukonie- 
nė, atidarydama “rally,” pa
aiškino, kodėl buvo tas sureng
ta, kalbėdama pirma lietuviš
kai, perstatė vietinį kunigą 
John D. Zuromską pakalbėti. 
Kunigas trumpai ir aiškiai pa
kalbėjo apie antrą frontą ir 
kodėl taip labai reikalinga 
pirkti karo bonus.

Antras kalbėtojas perstaty
ta amerikoniškai Mr. Arthur

MASINIS NACIŲ TANKŲ 
NAIKINIMAS

Maskva. — Sovietinės jė
gos liepos 15 d. visuose fron
tuose sunaikino bei iš vei
kimo išmušė 144 vokiečių 
tankus ir nušovė 66 jų lėk
tuvus.______________

Philadelphia, Pa.
Vėl Galima Gauti

Kam reikalingas gyvenamo
jo kambario (Living Room) 
setas, dabar jau vėl galima 
gauti su Spring’sais, tokius, 
kaip buvo daromi prieš karą.

Taipgi dar turim prieškari
nės medžiagos miegamo kam
bario (Bed Room) setų ii’ ki
tokių rakandų. Kainos daug 
žemesnės negu kitur.

Stanley’s Home Appliance 
2700 E. Madison St. 
(Richmond).

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA
MATEUŠAS SIMONAVIČIUS

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.

Philadelphia, Pa.
Liepos 3 d. čia kalbėjo Vil

nies redaktorius L. Pruseika. 
Gaila, kad nedaug žmonių te
susirinko, nes drg. Pruseika 
pasakė nepaprastai gerą pra
kalbą.

Užtikrino klausytojus, kad 
lietuviai, kurie skleidžia hit
lerinius nuodus savo laikraš
čiuos, karui pasibaigus, turės 
užsičiaupti, nes pasekėjų ne
teks.

Aukų pundeliams surinkta 
$35.20.

Aukojo po $5: J. Bekampiai 
iš Merchantville, N. J. ir A. 
J. Pranaitis iš Camden, N. J.

Po $2: V. Urbienė, M. Pa- 
juodienė, R. Merkis, A. Smi
tas, J. Lastauskas iš Camden, 
N. J., A. Bakšys, J. Danauskas 
ir A. PaĮiulionis.

Po $1: K. Vikonis, J. 
Strumskis, D. Lukoševičius, D. 
Balukevičius, J. Rainys, P. Za- 
leckas, J. Meškauskas ir S. 
Reikauskas.

P. Pilėnas 50c.

Daily Worker palaikymui 
aukojo:

A. Degutis $5.
A. ,Žalis ir E. Bender po $1. 

J. Masionis 50c.
★ ★ ★

Juozas Adomaitis, plačiai 
žinomo siuvėjo. Antano Ado
maičio sūnus, 416 Susquehan
na Ave., baigė Drexell Kole
giją su diplomu Civil Engin
eer.

Kuomet gyvavo Lyros Cho
ras, Juozas buvo aktyvus vei
kėjas jame.

S. V. Ramutis. .

? ' I - ' \-..... ..... , .. ........................... .

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas —•

MEDIKALIS IŠTYRIMAS |2.

DR. ZINS
HO East 16th St, N. Y. Arti Union Square 
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M. Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

j GREEN STAR BAR & GRILL j
Ž Lietuviškas Kabaretas ±

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

kad visados bus patenkinti.

Parė Kiekvieną Šeštadieni
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Telefonas EV. 4-8698
± 459

(Skersai nuo Republic Teatro)
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60,000 Vokiečių Belais
vių Maršavo Maskvos 

Gatvėmis

nužudė). Bet jokių matomų 
išsišokimų prieš belaisvius 
nebuvo.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
sunaikinę Maskvą. Bet 
belaisviai matė sveikus Ma
skvos rūmus. — Taip sek-

Raudon. Armija Žygiuo
ja Latvijoje

šie
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

____  _____ x. inuolių ir daug kitų karinių 
mingai Maskva buvo gina-! 
ma nuo nacių užpuolimų iš i 
oro.

Liepos 16 naktį Maskva nai, tarp kitko, paėmė Pru- 
kanuolių griausmais sveiki-1 žany miestą, vieškelių ste-

1 j bulę, ir sunaikino du pulkus
i vokiečių. 

Berlyno radijas kartoja, 
kad Sovietai pradėję naują 

i smarkų ofensyvą į vakarus

įrengimų.
Linkui Brest - Litovsko, 

Raudonosios Armijos kovū-

no Gardino išlaisvinimą nuo 
nacių. Tūli belaisviai pa
manė, kad priešlėktuvinės 
Sovietų patrankos giną 
Maskvą nuo vokiečių bom- 
banešių, ir nustebo, kai su-į nuo Kovelio ir linkui Lvo- 
žinojo, jog tai saliutas nau
jai Raudonosios Armijos 
pergalei. Tuomet ir kai ku
rie belaisviai 
“Hitler kaput!”

Diplomatai
Tą belaisvių 

si bėjo Jungtinių Valstijų 
ambasadorius W. Averell 
Harriman, kiti talkininkų 
diplomatai ir net Japonijos 
atstovybės narys.

Tūkstančiai Maskvos pi
liečių, vyrų, moterų ir vai
kų, buvo apstoję šaligatvius. 
Nors jie karčiai nekentė 
hitlerininkų į s i v erzelių, 
žmogžudžių - naikintojų, ta- 
čiaus maskviečių minios ne- 
įžeidinėjo belaisvių. Vienas 
Amerikos diplomatas del to 
sakė: “Tai stebėtiniausias 
žmonių susivaldymo pavyz
dys iš visų, kokius tik aš 
mačiau savo gyvenime.” 
Tiesai, kai kurios moterys 
pusbalsiai kalbėjo: “žmog
žudžiai, žmogžudžiai.” O 
viena sakė: “Sugrąžinkite 
man dukterį, sugrąžinkite 
man dukterį” (kurią naciai

riktelėjo:

žiūrovai
maršavimą

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Mes atsakomee: jie Lietu
voje kariauja už Lietuvos iš
vadavimą.

Jeigu pieš k°l l<as nemato
me telegramose lietuvių gene
rolų vardų, tai tik dėl to, kad 
žinių agentūros jų nepaduoda, 
žinių agentūros pasitenkina 
paminėjimu tik pačių žymiau
sių generolų vardus, — tokių, 
kaip Jeremenkos, Bagramiano, 
Černiachovskio, Rokossovskio. 
Bet su tais generolais eina di
vizijos, eina daugybė kitų ge
nerolų, jų tarpo ir lietuviai.

Neužilgo mes gausime žinių 
apie lietuviškų pulkų veiks
mus, — matysite, kokius dide
lius žygius jie bus atlikę.

Turėkime kantrybės, viskas 
bus žinoma!

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
GREAT NECK, N. Y.

Labor Party masinis susirinkimas 
įvyks 21 d. liepos. Kasmočių salėje, 
91 Steamboat Rd., 8 v. v. Bus gerų 
kalbėtojų. Kviečiame dalyvauti. Po 
susirinkimo bus ir užkandžių. Įžan
ga veltui. — P. Beeis. (168-169)

DETROIT, MICH.
Detroito Liet. Moterų Pažangos 

Kliubo susirinkimas įvyks liepos 20 
d., 7:30 v. v. Draugijų Salėje, 4097 
Porter. Narės, jūsų yra užduotis da
lyvauti jūsų kliubo susirinkime. — 
M. Ginaitienė, sekr. (168-169)

WILKES-BARRE, PA.
Drg. J. Vilkelis išvažiuoja iš mū

sų miesto, kur jis turi tiek daug pa
žįstamų. Jis energingai ir nenuilsta
mai daug čia veikė. Todėl, jo išlei
dimui rengiame vakarėlį. Įvyks šeš
tadienį, liepos 22 d., vakare, Liet. 
Prog. Kliube, 325 E. Market St. Vi
sus ir visas prašome dalyvauti. — 
Rengėjai. (168-169)

ELIZABETH, N. J.
Lietuvai Teikimo Pagelbos Komi

teto susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, 20 d. liepos 8 v. v. LDP Kliube, 
408 Court St. Visi atstovai nuo 
įvairių organizacijų pravilo dalyvau
ti šiame susirinkime, nes būtinai tu
rėsime daug gana svarbių darbų at
likti. Į šį susirinkimą kviečiame at
silankyti buvusieji Elizabetho Drau
gijų Sąryšio Komiteto nariai dėl ap
kalbėjimo nekuriu sąryšio dalykų. 
LTP Komiteto Sekr., D. Krūtis.

(168-169)

MONTELLO, MASS.
ALDLD 7 Apskritys rengia pikni

ką, Liet. Taut. Namo Parke. Sek
madienį, liepos 23 d. Pradžia 1 v. 
dieną. Įžangos nebus. Minėtame, pik
nike privalo dalyvauti 7-to Apskr. 
Valdyba. Bostono ir Norvvoodo 
draugai turi padėti dirbti. Prašome 
svečių iš kitur dalyvauti, taipgi ir 
vietinius. Rung. Kom.: G. Shimaitis, 
J. Kukaitis, St. Baronas. (168-169)

PHILADELPHIA, PA.
Moterų Kliubo susirinkimas įvyks 

20 d. liepos, 8 vai. vakare, 735 Fair
mount Ave. Prašau visas drauges 
dalyvauti šiame susirinkime. J. S.

(168-169)

REMKITE DIENRAŠTĮ
LAISVĘ

Skaitlingai dalyvaukite Laisvės naudai 
įvykstančiuose piknikuose

LAISVES NAUDAI PIKNIKAI
Įvyks Sekančiose Vietose:

LAWRENCE-HAVERHILL-NASHUA
Liepos - July 23

MAPLE PARK, METHUEN, MASS.

BOSTONO APYLINKE
Rugpjūčio-August 12 ir 13

Tai Dviejų Dienų Piknikas 

Lietuvių Tautiškame Parke, 
Montello (Brockton), Mass.

SVARBIAUSIAS IŠRADIMAS 
PASAULYJE

Kuris Yra Naudingas Visai Žmonijai, 
Ypatingai Darbo žmonėms.

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

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

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

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

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

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

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta. A., 

Hartford 6, Conn.
Krautuvė: 614/2 Zion Street.

LAWRENCE-METHUEN, 
HAVERHILL, MASS. IR 

NASHUA, N. H.
Liepos 23 d. įvyks Laisvės pikni

kas, Maple Parke, Methuen. Pra
džia 10 vai. ryto. Kviečiame visus 
dalyvauti šiame dideliame piknike, 
kuris rengiamas dienraščio Laisvės 
naudai. Jį rengia viršminėtos koloni
jos. Nepamirškite dalyvauti!

(168-169)

LICENSES.
WHOLESALE AND RETAIL

Beer, Wine Liquor 
---------------------------------------------------------------------- , 
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7377 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3039 — Avenue U. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to lx? consumed off the 
premises.

EMMA GOLL,ER
3039 Ave. U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2258 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7813 — 15th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to lx? consumed off the 
premises.

LUCREZIA MANZELLA 
7813—15th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1849 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
302 — 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARTIN RIEGELHAUPT 
(Riverdale Food Store) 

302—86th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2418 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6015 — ,tth Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to lx? consumed off the 
premises.

HENRY J. KUCK
6015—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8902 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9820 ( 4th Aveniu?. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALBERT BALUKAS
9820—4th Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2111 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic. Beverage Control Law at 
706 6th Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to lx? consumed off the 
premises.

ANNA M ETRICK I
706 6th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License? No. 
GB 1372 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
438 - • 6th Aveniu?, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN GMELCH
438- 6111 Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9176 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
163 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to lx? consumed off the 
premises.

ANIELO DE GENNARO 
(De Gennaro Bros.)

163 Kingston Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2017 has been issued to the undersigned 
to sell beer, al retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
70 Kingston Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to lx? consumed off the 
premises.

JACK SOKOLOFF
79 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9806 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
760 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to lx? consumed off the 
premises.

CARL KUBACH & RICHARD GEER 
760 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1774 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1834 Flatbush Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to lx? consumed off the 
premises.

DOMINICK CINCOTTA
18.34 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1809 has been issued to the undersigned 
to soli beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1130 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to lx? consumed off the 
premises.

ELSIE WERTH O’BRIEN & 
FRANK O’BRIEN 
(Werth & ‘O’Brien

1130 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2028 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2605 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to lx? consumed off the 
premises.

JENNIE GOLDBAUM
2605 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NEBŪKITE NERVUOTI

WATERBURY, CONN
Rugpjūčio-August 13

LIETUVIŲ PARKE
*

CHESTNUT HILL RD.

PHILADELPHIA, PA
Jų Piknikas |vyks Prieš Labor Day

Rugsėjo-September 3

WORCESTER, MASS.
Piknikas su Dovanomis Jvyks

Rugsejo-September 10 dieną
OLYMPIA PARKE SHREWSBURY, MASS.

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2156 has.been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the .Alcoholic Beverage Control Law at 
52 Reeve Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN BALLON
52 Reeve Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1302 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
.302 ---- 7 th Avenue, Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH CORTESE
.302—7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1950 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
297 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KARL SAIER
297—7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that I license No. 
GB 2138 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4218 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MEYER SODICOFF
4218—3rd Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
GB 1735 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
593 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRED THAENS
59.3—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9418 has been issued, to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
565 — 3rd Avenue, Borough' of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PAUL KOWALUK
565—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1.314 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
428 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to lx? consumed off the 
premises.

WILLIAM FIXSEN
428 Bedford Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9321 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1112 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to lx? consumed off the 
premises.

JOSEPH HAGEN
1112 Bedford Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5082 has been issued, to the undersigned 
to soil Ix'cr. at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2219 Voorhies Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN DETTER
2219 Voorhies Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7391 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
892 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY O. KORN
892 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 59.32 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1261 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to lx? consumed off the 
premises.

HERMAN HEBBELER
1261 Myrtle Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1745 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control haw. at 
71 Lafayette Avenue, Borough of Broklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL MILMOE
71 Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5016 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I^aw at 
1986 Ocean Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CONCORD DAIRY PRODUCTS. INC. 
1986 Ocean Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2159 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I^aw at 
194 Rockaway Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABE BLUTH
191 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 19'91 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
397 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to lx? consumed off the 
premises. , .

JOSEPH RICCIARDI & 
SALVATORE CATANIA 

397 DeKalb Avenue, Brooklyn, N. Y.

HELP WANTED-—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

KODĖL KENČIATE

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9.330 has been issueed to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
145 Floyd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RAMIRO DISDIER
(La Flor De Borinquen)

115 Floyd St., Brooklyn, N. Y.

Dėl Nevirškinimo Ir Gesų 
Po Kiekvienu Valgiu?

TAMSONO AIDI SOL 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2325 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
11 Delmonico Place, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THERESA DAVILA 
(Mi-Borinquen Grocery)

11 Delmonico Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4919 has been issued to the. undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4.32 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to lx? consumed off the 
premises.

MAX BOLLIG
432 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

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.

n natūrai /-> 
Į / HERBS in jHox

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5110 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
424 Central Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises'.

HELEN NORDMANN
424 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

Vidurių užkietėjimas yra priežastis 
visokių ligų. Išvengimui tų nelemtų 
ligų yra v privalumas ir sutvarkyt 
vidurius. Tamsono Laxative Herb 
Tea yra sutaisyta iš 12 natūralių 
žiedų, šaknelių, žiedelių, žievelių ir 
lapelių. New Yorko miesto-sveikatos 
departmentas pripažino, jog Tamso
no Natural Herb Tea yra viena iš 
geriausių valymui ir sutvarkymui 
paįrusių 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1699 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
408 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN GARFINKEL 
(Rosebud Dairy & Grocery)

408 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1278 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section . 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
235 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to lx? consumed off the 
premises.

EDWARD KAPPLER
2,35 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

THOMPSON’S NATURAL FOOD CO.
45-42—41st STREET LONG ISLAND CITY, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2056 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
255 Quincy Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off -the 
premises.

SAMUEL BRINEN 
(Sain’s Food Store)

255 Quincy St., , Brooklyn, 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 V AKACIJOS 
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 Į SAVAITĘ 
6 P.M. IKI 2 A.M. 

Sekmadieniais Nedirbama. 
KREIPKITĖS G 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, 
Bioomfield, 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)

MOKINTAI, ELEKTRAMS PAGELBININKAI. 
MAŠINISTAI, METALO ŠVEITĖJAI. PA- 
KUOTOJAI, ELEKTROS TRANSI'ORME- 
RIAI, STATĖ.IAT. 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)

KUBILŲ STATE JAI
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)

SUSTATYTOJAI
IR NELAVINTI DARBININKAI 

TAIPGI APVALYTOJAI 
DIENINIS DARBAS-VIRŠLAIKIAI

McGLYNN, HAYS & CO.,
328 Belleville Turnpike, > 

Arlington, N. J.
(172)

STAL1ORIAI
Prie puikių namų rakandų.

Nuolatinis darbas. Gera alga.
john McConville.

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

AUTO SPECIALISTAI
MECHANIKAI

Pas Savininką Populiarių Karų Įstaigoje 
APMOKAMA VAKACIJOS

LIGOJE PAŠALPA 
PUIKIAUSIA ALGA 

POKARINIS UŽTIKRINIMAS

NORMAN MOTORS
1872 East Tremont Ave.

TAlmadgc 9-4844 (174)

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2003 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I^aw at 
372 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS BARTH
<372 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1895 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
220 Prospect Pk. West, Borough of B'klyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH STARK 
(New Deal Food Stores)

220 Prospect Park West, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licehse No. 
GB 1860 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 tof 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1996 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL OCCHIOGROSSO
1996 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7322 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2126 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RALPH & EPHRAIM BERNSTEIN 
(Bernstein Bros.)

2126 Nostrand Ave., Brooklyn. N.‘Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2098 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
319 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BETTY STEIN
319 Smith St., Brooklyn, N. Y.

MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS 

LINKSMOS APLINKYBĖS 
5 DIENŲ SAVAITfi.

NUOLATINIS DARBAS.

AMERICAN TACK CO.
154 1ITH AVĖ., PRIE 22ND ST.

VALYTOJOS 
MOTERYS • 

VALYTI OFISUS 
$22 I 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.

REIKIA MOTERŲ
VALYMUI

(174)

Valandos 5:30 — 12:30 P. M.
5 DIENŲ SAVAITfi

Kreipkitės

JOHN WANAMAKER
9th & Broadway, 12-tos lubos 

Personnel Ofise

MERGINOS
(170)

$26 PRADŽIAI
48 VALANDOS

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

1 P.M. iki 6 P.M.

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

STILLWELL 4-8229.
(168)

MOTERYS AR MERGINOS 
Pilnam ar daliai laiko. 

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

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

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

(168)

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 DARBININKES 
VIRTUVĖS DARBININKĖS

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

5 DIENOS

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

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS 

VIRTUVES 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)

MALE and FEMALE
VYRAI IR MOTERYS

APVALYTOJAI
DIENĄ IR NAKTĮ

NAKTIM
MOTERYS VALYMUI

5 DIENOS, 40 VALANDŲ

HEARN’S
74—5TH AVE

(174)

BUY IXTU
WAR BONDS



Šeštas Puslapis Laisve—-Liberty, Lithuanian Daily

NewYorko^ffiMifelliiiOT 
Kada Žmonės Nakčia 

Užpuolė ant Žvėrių, 
Žmogus Pralošė

Penktadienio Vakarą 
Prakalbos

Majoras Vėl Atsišaukė į 
Civilinius Nevažinėti 

Be Reikalo
Dvi jaunos panelės ir du 

ponaičiai, suvalgę gana ambi
cijos duodančias kelias vaka
rienes ir įsigėrę daugiau, ne
gu reikia gerai vakarienei nu
plauti, apie 2 vai. pirmadie
nio ryto nutraukė i Central 
Parką. Ne pasilsėti. Ne. Jie 
atėjo įvairybių jieškoti.

Nuėję prie žvėrinčiaus, jie 
sumanė pakankinti meškas, 
norinčias pasilsėti po karštos 
dienos budinti iš miego. Meš
kos iš karto nekreipė domės. 
Tada vienas, korp. Edward 
Cheney, iš Manchester, Conn., 
perlipo išlaukinę atsarginę tvo
rą, kad suduoti meškai su sa
vo tarnybine kepure. Meška 
čiupo už kepurės ir ištraukė 
iš rankų.

Po to jau prasidėjo kepurės 
atgavimo procesas. Kas čia 
paiso, kad storomis raidėmis 
užrašyta, jog ta tvora užstaty
ta tavo saugumui. Panelė Ca
therine Searles, 24 metų, zin- 
ko magnato duktė, perlipo tvo
relę. Be to, dar ji užsilipo ant 
vidujinės tvoros cementinio 
pamato, dviejų pėdų aukščio, 
kad toliau galėtų pasiekti per 
grotelius į meškos klėtką. Įki
šus ranką, pakišo meškai po 
nosim mojuodama skaryte. 
Meška čiuptelėjo ranką danti
mis, o su kojomis siekė per 
grotus arčiau prisitraukti visą 
ranką ir paspausti ją visą.

Merginai nebeliko kas da
ryti, tik stovėti triuškinamai. 
Jos draugai atsipeikėjo ir su 
degtukais degindami meškai 
nosį bandė paliuosuoti ranką. 
Meška nepaisė. Tada jie susi
rado laikraštį, jį padegė. 
Liepsna mešką nuvijo. Bet 
rankos iki alkūnei jau nebuvo. 
Likusį rankos stiebą daktarai 
greičiausiai nupjovė, kai tik 
spėta merginą nugabenti į 
Roosevelt Hospital. Jos gyvas
tį išgelbėjo penicillinu.

Su minėtaisiais dviem nakti
nėj ablavoj ant meškų dalyva
vo panelė Gertrude Brady, 22 
m., 610 Park Ave., ir p. Wil
liam Chick, bostonietis. Visi 
taip vadinamosios “aukštosios 
draugijos” nariai.

Meškos Nekaltos
Po ištyrimo padėties, žvėrin

čiaus autoritetai nusprendė, 
jog meškos nekaltos ir nepa- 
v o j i n gos neperžengiantiems 
žvėrinčiaus taisyklių. Jau pa
čiu buvimu parke, sako jie, tie 
žmonės peržengė taisykles.

Parkų taisyklės, kaip žinia, 
draudžia pasilikimą parkuose 
tarp 12 vai. naktį ir pusva
landžio prieš saulėtekį. Pasi
likti galima tik esant svarbiam 
reikalui ir tai tik parkų komi- 
sionieriui leidus. Už nakčia 
buvimą parke be leidimo gali 
bausti iki 30 dienų kalėjimo ar 
$50 piniginės baudos. Gali 
bausti ir abiemis baudomis.

Pasklidus po miestą žiniai, 
mokėjusi save ginti meška ta
po garsenybe. Sakoma, ji tu
rėjus apie 1,000 žiūrovų per 
valandą. Nutraukusi ją skriau
dusią ranką, ji pažino ranką, 
kuri ją peni. Maitintojui įkišus 
indą su maistu, ji sudorojo vi
są maistą ir nuėjo gulti be ma
žiausio noro kąsti rankos.

R.

Penktadienį, liepos 21 d., 
7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo Sve
tainėje, 280 Union Avė., atsi
bus labai svarbios prakalbos.

Kalbės Rojus Mizara, Jonas 
Gasiunas ir D. M. šolomskas. 
Bus išaiškinta mūsų pareigos 
Amerikoj, kaip priartinti per
galingą karo pabaigą, kaip 
padėti karas laimėti.

Bus plačiai išaiškinta, kaip 
eina Lietuvos laisvinimas iš po 
nacių baisios vergijos, kaip bu
vo paliuosuotas Vilnius, Aly-

tus, Trakai ir kiti Lietuvos 
miestai.

Bus nušviesta mūsų parei
gos, kaip galime pagelbėti Lie
tuvos žmonėms, o mūsų pa
galba labai jiems reikalinga.

Ateikite visi ir visos! Išgirs
kite tiesą apie visus frontus, 
žinokite, kas reikia daryti, 
kad karas greičiau ir su ma
žiau aukų laimėjus, žinokite, 
kaip reikia veikti, kad išrin
kus Rooseveltą prezidentu.

Rengėjai.

V. ir A. Paukščiai 
Atostogauja

New Yorko Mašinistai 
Remia Rooseveltą

Majoras LaGuardia, taipgi 
lt. generolas Brehon B. Somer
vell ir pulkininkas J. Monroe 
Johnson atsišaukė į civilinius 
atidėti važinėjimą, ypatingai 
važinėjimą toliau, jeigu be to 
galima apsieiti.

Majoras, svečių New Yor- 
kui patrijotas, per radiją atsi
šaukė į miestų majorus patar
ti savo miestų gyventojams ne
lankyti New Yorko be didelio, 
svarbaus reikalo. Susisiekimo 
priemonės, sake jie, dabar 
reikalingos kariškiams ir karo 
reikmenims.

Vieši Bridgeporte
Brooklynietė Emilija Simo- 

navičienė, su sūnumi, taipgi 
Mrs. Abazorius atostogomis 
vieši Bridgeporte, Conn., Mrs. 
Žalienės namuose, prie Seaside 
Park Place. Jūros krantas čia 
labai gražus. Scenerija panaši 
į Floridos. Jie daugiausia pa- 
vėsiauja Plana Beach ir Sea
side Parke.

Ne juokais čia juos ir vaiši
na. Kartą Mrs. Žalienė išvirė 
skaniausios sriubos, Lietuvoje 
vadinamos juka (kraujienės). 
Kitu kartu ištaisė pietus iš 25 
karvelių. Po to visi puotos da
lyviai vyksta į teatrą ar šokius. 
Svečiai sakosi tokios vaišingos 
atostogos niekad pirmiau netu
rėję savo gyvenime.

V. P. Reporteris.

Plėšikas Nušovė Dviejų 
Karių Tėvą

Paul Volchak, 45 metų, 
dviejų kariškių tėvas, tapo nu
šautas plėšiko. Volchak dirbo 
savo krautuvėj, 2666 Broad
way, New Yorke. Menama, 
kad jis bandė nuo plėšiko gin
tis. . Pirmasis šūvis iššautas 
krautuvėj, antrąjį plėšikas pa
leidęs jau bėgdamas lauk.

Mačiusieji užpuoliką prie 
krautuvės, būrys žmonių, dau
giausia moterų, vijosi jį, bet jis 
pasislėpė bildinguose, prie 
102nd St. ir Amsterdam-Co
lumbia Avės. Būrio policijos 
darbas per kelias valandas 
jieškant jo nedavė pasekmių. 
Visas plotas saugota ir jieško- 
ta nuo vienos upės iki kitai.

Vieši Brooklyne
Ursula Bagdonienė šiomis 

dienomis vieši Brooklyne. Po 
ilgų metų sunkaus ir ilgų va
landų prie karo darbų Michi
gan valstijoj ji gavo porą sa
vaičių atostogų. Ta proga at
vyko atlankyti sūnų Oswalda, 
marčią ir anūkėlę.

Pereitą savaitė draugė U. 
Bagdonienė atlankė ir laisvie- 
čius. Pasilsėjus, paviešėjus pas 
saviškius ir draugus, Bagdo
nienė ketina vėl grįžti karo 
darban ii' dirbti iki karą laimė
sime, nors, sako ji, sunkus 
darbas nuvargina, ilgos valan
dos pasidaro įkyrios. Bet be 
lo negalima karo laimėti.

D.

Trečiadienis, Liepos 19, 1944

MIRĖ

Ewald J. Buxbaum, 40 m., 
mirė iššokęs nuo 11-to aukšto 
viešbučio Colonial, 51 W. 81st 
St., New Yorke.
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DABAR RODOMA 
FREDERIC MARCH Ir ALEXIS SMITH 

“THE ADVENTURES 
OF MARK TWAIN”. 

Viai lio laikraščio skaitytojai yra kviečia
mi pamatyti Aj nujaudinantj judj. 

SCENOJE: VINCENT LOPEZ ir ir Jo 
Orkestrą ir DUPREE ir CHARLO 

Šokikų Pora.

STRAND

4
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Laisvės bendradarbiai V. ir 
A. Paukščiai šiuo metu atosto
gauja Pearl River, N. Y., iš 
kur rašo Laisvės redaktoriui 
atviru k ę:

“Na, tai atostogaujame. Lai
kas bėga šuoliais ir tuojaus vėl 
reikės kinkytis jungan. Tik 
tiek gerai, kad oras pasitaikė 
gražus.

“Duokite labas dienas Lais
vės štabui.”

Prasidėjo Teismas Kal
tinamų Prekiavime 
Gaso Stampomis

Vieno iš įkaitintųjų nelega- 
liškame prekiavime gazolinos 
stampomis advokatas Herman 
J. McCarthy teisme sakė, būk 
Trečio Distrikto Naval Intel
ligence raštinėj, 90 Church 
St., “prekyba gazolinos tikie- 
tais” ėjus visais garais.

Teismas prasidėjo pereitą 
pirmadienį, žymiems kariš
kiams sudarant teisėjų grupę, 
vadovybėj admirolo Lamar R. 
Leahy, jau pasiliuosavusio iš 
tarnybos laivyne.

Džiova Pradėjus Labiau 
Plėtotis

Dr. Kendall Emerson, direk
torius National Tuberculdsis 
Association, skelbia, kad New 
Yorko valstijoj mirtingumas 
nuo džiovos padidėjęs.

Pereitais, 1943 metais, vals
tijoj nuo džiovos mirė 6,417 
asmenys arba 49.9 per šimtą 
tūkstančių gyventojų. Pirmes- 
niais metais buvo mirę 6,146 
arba 47.4 per 100,000 gyven
tojų. «

Viso mūsų krašto mirtingu
mo nuo džiovos rata 1943 me
tais buvo 41.9 per 100,000 gy
ventojų.

Fulton žuvų Turgavietėn at
gabenta 125,000 svarų šviežios 
halibut iš Pacifiko srities.

BETTE DAVIS
Naujoj dramatiškoj Warner Broa. 

judžių sensacijoj

“MR. SKEFFINGTON”
su CLAUDE RAINS * WALTER ABEL 

GEORGE COULOURIS
ir kitais žymiais vaidintojais.

HOLLYWOOD

MEDUS
Pasilaikykit geroje sveikatoje, 

būkite našūs darbe karo 
laimėjimui

VALGYKITE MEDŲ
Medaus galite gauti Laisvės 

įstaigoje
Už Kvortą $1.00 

Pusė Galiono $2.00
Nelaukite, kol gausite slogas 
valgyti medų, įsigykite dabar 

ir valgykite, kad nereiktų 
sirgti slogom.

International Association of 
Machinists valstijinėj konfe
rencijoj pereitą sekmadienį Į 
delegatai vienbalsiai pasisakė • 
remsią Rooseveltą iš naujo iš- Į 
rinkimui prezidentu.

Rezoliucijoj sako, jog pre
zidentas “įrodė save esąs žmo-: 
nijos draugu.” Toji rezoliucija 
siunčiama New Yorko valstijos 
Darbo Federacijai ir visiems 
IAM skyriams, raginant, kad • 
ir jie taip pat pasisakytų ir | 
apie tai praneštų Federacijai. 
AFL valstijinė konvencija 
įvyks ateinantį mėnesį, Syra
cuse. IAM buvo pirmoji iš žy
miųjų New Yorko AFL unijų 
pasisakyti už prezidento Roo- 
sevelto iš naujo/išrinkimą.

Konferencijoj, įvykusioj Fra
ternal Clubhouse, New Yorke, 
dalyvavo 49 delegatai ir 30 
alternatų bei svečių iš visų di
džiųjų industrinių centrų šioj 
valstijoj. Atstovavo 85,000 na
rių.

E Boną Vis Dar Ferma-! 
žai Teišpirkome

Iki galo pereitos savaitės 
mieste buvo išpirkta E bonų 
vertės $142,468,865 arba 63 
nuošimčiai miestui skirtos kvo
tos. Skirtų atskiriems asme
nims išpirkti E bonų kvota 
miestui yra viso $227,526,600.

Bendrai imant, firmoms ir 
atskiriems asmenims skirtais 
bonais mes esame savo kvotą 
peršokę, pasiekėme 120.6 nuo
šimčių. Bet imant atskirai, vie
noje šakoje tebesame atsilikę 
ir dėl to vajaus nebaigėme.

Central Brooklyne
; I pas ';

ANDRIŲ A. PURICKĮ į

ii GERAS ALUS
l; iR

VALGIAI ;i

iĮ 48 GOLD ST. !i
!’ BROOKLYN, N. Y. I;

11 Telefonas CU-6-8629 <

Pranciška Marcinkienė, 45 
m. amžiaus, mirė 16 d. liepos, 
Kings County ligoninėj. Ji gy
veno 235 Moore St., Brookly
ne. Kūnas pašarvotas Aromis- 
kio koplyčioj, 423 Metropoli
tan Avė. Bus laidota 19 d. lie
pos, 10 vai. ryto, Kalvarijos 
kapinėse. Patarnauja St. Aro- 
m iškiš.

Velionės liko vyras Anta
nas.

ŪSO Siunčia Darbuotojus 
Į Užjūrius

Kolegijos ar tolygaus moks
lo asmenims, norintiems su
jungti norą pamatyti pasaulį 
su proga atlikti visuomenišką 
tarnybą, United Service Orga
nizations pasiūlė atitinkamą 
progą. Organizacijai reikia 
100 asmenų vesti darbą jos 
kliubuose Hawaju salose ir 50 
Pietų Amerikos srityse.

Be mokslo stažo, dar reika
lauja tam tikro amžiaus ir so
cialiu veikėjo kvalifikacijų. 
Prie to, dar per menesį lavina 
pirm išsiuntimo.

<>*■»(»«■»><»aua

LIETUVIŠKAS

TR AKTYRIUS
| (VALGYKLA IR ALINE) j 

I Didelis pasirinkimas visokių | 
į Vynų ir Degtines j
| Kasdien Turime I
1 KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ |

Juozas Zeidat '
2 Savininkas
Į 411 Grand St. Brooklyn
(į|i » n w ri — TW n 1— 1— n ] ■■ n ■■ u ■—

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

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

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

Tel. GLenmore 5-6191

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS 

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

“Gero Pasisekimo” 
Branzalietas

Panelė Catherine Searles vi
suomet nešiojo “gero pasiseki
mo” (good-lu'ck) branzalietą. 
Ir iš tiesų jai gerai sekėsi — 
kol nekišo rankų pavojingon 
vieton. Bet kada naktį iš sek
madienio į pirmadienį ji įkišo 
“laimės” branzalietu “apsau
gotą” ranką į meškos klėtką, 
laimė pasikeitė. Meška ranką 
sumaumojo net iki alkūnės. 
Tačiau meška ne kvaila, į ne
užpelnytą laimę netiki, ji 
branzalietą išspjovė. “Laimės” 
branzalietą ir žiedą policija 
iškėlė iš meškos klėtkos, kada 
jų savininkė jau gulėjo ligoni
nėj be rankos ir be sąmonės.

Neužmirškite Popieros 
Rinkliavos!

Trečiadienis yra popieros 
nuo šaligatvių surinkimo die
na. Jeigu jūs popieros pardavi
mu neužsiimate, tik atiduoda
te, išneškite anksti kas trečia
dienio rytą ant šaligatvio. Iš 
popieros padaro virš 400 kariš
kų reikmenų, o už ją gauti 
centai gerina miestą.

SUSIRINKIMAI
Brooklyn© Motery Atydai

Lietuvių Moterų Apšvietos Kliu
bo ir mezgėjų su siuvėjomis susirin
kimas jvyks šj ketvirtadieni, liepos 
20 d., 8 v. v., 419 Lorimer St. Kvie
čiame ir ne nares. — Valdyba.

(168-189)

PARDAVIMAI
Parsiduoda gera Tailor’s Singer 

Sewing Mašina No. 3115. Taipgi no
riu parduoti Electric Fan. Galima 
atsišaukti bile laiku. A. Jesmontas, 
294 Suydam St., Brooklyn, N. Y.

(168-170)

Kas Daryta Karui, Tai 
Ne Žaismei

Mrs. Frances Kroll, 60 me
tu, neturėdama, ka veikti, žai- 
dinėjo pistonu, krapštinėdama 
jį plaukų saga. Staiga pisto
nas eksplodavo. Eksplozija 
nunešė jos keturių pirštų ga- 
lukus. Mrs. Kroll, Jersey City 
gyventoja, nuvežta į ligoninę.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRŲ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tol. EVergreen 7-6868
□

VALANDOS: į jį2 I^te 
į 1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

F. W. SHALINS
i (Shalinskas) • j

FUNERAL HOME
I 84-02 Jamaica Avenue
! Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

| Suteikiam garbingas laidotuves

$150
| Koplyčias suteikiam nemoka- .
I mai visose dalyse miesto. ‘
! Tel. Virginia 7-4499 !

■ax RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

□ LIETUVIŠKAS KABARETAS
’ O STANLEY MISIŪNAS

/ SAVININKAS
J. L, GERIAUSI GĖRIMAI IR

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti i mūsų

J/ PARAMOUNT CABARET
ij 473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergreen 4-6864
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TAIPGI PUIKUS PASIRINKIMAS DOVANŲ: 
Dirmavonem ★ Motinos Dienai ★ Mokyklos Baigimo 

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone BTag* 2-2178 ATDARA VAKARAIS.




