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įsikūrė nauja lenku valdžia
KRISLAI

Lengviau Ant Širdies. 
Gal Dar Pavyks. . . 
Be Jokios Atlaidos. 
Nepamirškime ir Šių

Reikalų.
Rašo A. BIMBA

Visi, kurie Šiek tiek nusima
no apie politiką, bijojo vieno 
dalyko: bijojo, kad demokra
tai nenominuotų vice-prez:den- 
tu reakcinio gaivalo.

Senatorius Truman priskai- 
tomas prie liberališkojo 
no. Jis nuoširdžiai remia 
sevelto politiką.

Darbo unijos karštai
Wallace kandidatūrą, bet kai 
pasirodė, kad Wallace negali 
laimėti, jos pasisakė už son. 
Tiumaną. Trumanas nėra nie
kur išėjęs prieš darbininkus.

spar-
Roo-

rėme

r

Pereito penktadienio Brook
lyn© lietuvių mitingas karšiai 
sveikino kvietimą remti Roose- 
veltą ketvirtam terminui. Jau 
reikėtų ne tik Brooklyne. bet 
visur rinkimų kampanija susi
rūpinti.

Devyniasdešimta devyni nuo
šimčiai lietuvių pritaria demo

kad jie lapkričio mėnesį eitų ir nian salą, pustrečios mylios 1 m> radijas sakė, kad vokie-
balsuotų. Kiti iš apsileidimo' nuo savo atkariautos Sai-į ėjai pasitraukė (tapo išmuš-
nebalsuoja. ■ pan salos, Marianu salyne, Į ti) iš Siedlcės, gubernijos

-------- i apie 1,500 mylių į pietus | miesto ir geležinkelių maz- 
ilitleris tapo gerai apsvilki-' nuo Tokio, Japonijos sosti- ■ g° Lenkijoj, 50 mylių į ry

tas. Dar ir šį sykį tam banditui nes. i fus nuo Varšavos, ir iš Ja-
pikioji galva nenusirito nuo I Įveikdami japonų pasi- A’oslavo miesto, kito geležin- 
pečių. 'priešinimus, amerikiečiai i kelių centro, 170 mylių į

Bet galas ateina. Gal dar 
pavyks šį subruzdimą nuslo
pinti, bet, aišku, ne ilgam. Jau 
pradeda kartotis 1918 metų 
istorija.

Taip mes ir sakėme: Kaip 
tiktai bus užduota tikrai skau
dūs smūgiai frontuose, Hitle
rio mašina namie pradės girgž
dėti.

Hitleriui riestai. Japonijos 
kabinetas rezignavo. Ten ilgi

Tuo tarpu visuose frontuo
se Jungtinėms Tautoms seka
si. Sekasi rytiniame fronte, se
kasi Normandijoj, sekasi Ita
lijoje, sekasi Pacifiko salose.

Bet lai tas nieko .neapsvai
gina. Tas dar nereiškia, kad 
karas jau kaip ir baigtas. Dar 
toli gražu galo nesimato.

Dabar bile koks sušlubavi- 
mas naminiame fronte būtu 
baisi klaida. Bile koks atleidi
mas kaštuotų milijonus gyvy
bių.

Reikia nepamiršti ir mūsų 
judėjimo naminių reikalų. Per 
mažai apie juos kalbame.

O tų reikalų yra daug. Mū
sų spauda, — ji dvasia šventa 
negali gyventi. Dienraščiams 
Laisvei ir Vilniai reikia nuo
latinės paramos.

Literatūros Draugijoje dar 
turime kuopų, kurios nėra at- 
siuntusios centrui jokių duok
lių už 1944 metus. Dar turime 
šimtus narių, kurie nėra pasi- 
mokėję šių metų duoklių.

Tai didelis apsileidimas ir 
pamiršimas savo pareigų.

Arba paimkim Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimą. Tai or
ganizacija, kuri turėtų augti, 
kaip ant mielių. Bet auga tik
tai labai iš lėto. Reikia susi
rūpinti.

Taigi, kai sveikiname žinias 
iš karo frontų, kai su džiaugs
mu sekame Lietuvos laisvini
mą, nepamirškime spaudos ir 
organizacijų. Mūsų judėjimas 
tik tiek patarnaus karo laimė
jimui ir pagelbėjimui Lietuvos 
žmonėms, kiek jis stiprus.

Tvirta spauda, tvirtos orga
nizacijos — štai gvarantija 
laimėjimui.

Gal nereikės draftuot 
amerikiečių virš 26 m.
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AMERIKIEČIAI IMA DAR VIENA SALA NUO JAPONŲ; 
RAUDON. ARMIJA ATĖMĖ PSKOVĄ, ĮSIVERŽĖ Į LIUBLINĄ
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Jankiai Įsiveržė Į 
Tinian Salą;

Laimi Gname
Perlų Uostas. — Ameri

kos marininkai ir pėstinin-! 
kai iš laivų įsiveržė į Ti-1

'priešinimus, amerikiečiai | kelių centro, 170 mylių į 
užėmė platokas pozicijas Ti-j pietų rytus .nuo .Varšavos ir 
|nian salos pajūryje ir įsi- į 60 mylių į šiaurių rytus nuo 
; tvirtino jose. Ši sala turi 20 Lvovo.
ketvirtainių mylių ploto, j Naciai pranešė, jog So-

Guam saloj, 120 mylių į | vietų kariuomenė įsiveržė į 
pietus nuo Tiniano, jankiai ; Lvovą, ir dabar verda mū- 
užkirto japonam ubaėgimą 
iš Grote pussalio ir be at
laidos naikina prispirtus 
prie jūros priešus.

Amerikos kariai taip pat 
užėmė Cabras saliukę, ties 

| šiaurvakariniu Guam salos 
• kampu. Skindami japonus 
' Grote pussalyje, amerikie
čiai artinasi prie Apros uos
to.

BOMBARDUOS JAPONUS 
FILIPINUOSE

Gen. MacArthur pranešė, 
kad Amerikos lakūnai nu
skandino vieną japonų lai
vą už 70 mylių nuo Filipinų 
salų.

Amerikos bombanešiai iš 
savo užimtos Saipan salos 
netrukus pradėsią kartoti
nai bombarduot japonus 
pietinėje Filipinų dalyje.

Popiežius ir New Yorko 
arkivyskupas Spellman pa
geidauja derybinės taikos.

Naujoji Lenkiu Vyriau s y be Atmeta Londoniškę Pom> Valdžią
London. — Maskvos radi

jas paskelbė liep. 23 d., jog 
susidarė Lenkų Komitetas 
Tautai Laisvinti, kaipo val
džia Lenkijos vietoms, ku
rias Raudonoji Armija iš
laisvina.

Varšavoj slaptai veikian
čioji Tautinė Lenkų Tary
ba, vadovaujanti demokra
tiniam savo krašto judėji
mui, išleido tris tarimus, 
kurie buvo paskelbti per 
Maskvos radiją. Šie tarimai 
sukuria Lenkų Komitetą 
Tautai Laisvinti, kuris per
ima į savo rankas visą civi- 
lę valdžią išlaisvinamuose 
Lenkijos plotuose; padaro 
šį Komitetą vadu Lenkijos 
Patrijotų Sąjungos (kurios 
sėdyba iki šiol buvo Mas
kvoj) ir apvienija po ta pa
čia komanda lenkų armiją 
Sovietuose ir slaptai vęi-
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Ulvadiaota Raguva, Taujėnai, Upyftė, Šilai 
---------------------------------------------------------- H ---------------------------------------- O---------------------------------------------------------

VOKIEČIAI IŠMUŠTI IŠ 
SIEDLCĖS IR 
JAROSLAVO

London, liep. 24.—Berly-

šiai jo gatvėse. Vokiečių 
kariuomenė “suremta šio 
miesto viduryje,” sako na
ciai. Reikia suprast, kad 
sovietiniai kovūnai visomis 
pusėmis apsiautė hitlerinin
kus Lvove.

Kertasi Vokiečitj Kariai 
Su Hitlerio Sargais- 

Smoigkais
London, liep. 24. — Pra

nešimai iš Europos žemyno 
teigia, jog prieš Hitlerį su
kilo vokiečių kariuomenė 
Bordeaux, Limoges, Nantes 
ir Nimes srityse, Francijoj.

Alžyro radijas sakė, kad 
Hitlerio pasiųsti SS smogi
kai kertasi su reguliare vo
kiečių kariuomene.

Naciai per Berlyno radiją 
grąsino apsidirbti su tais, 
kurie sutrukdė karo reik-

(Tąsa 5-me pusi.)

kiančios Lenkijoj Tautinės 
Lenkų Tarybos jėgas.

Naujoji Lenkų Taryba 
Tautai Laisvinti, apvieny- 
dama pogrindines Lenkijos 
jėgas ir prisiglaudusius So
vietuose lenkus, išleido pa
reiškimą iš atvaduotų Len
kijos vietų. Ši taryba savo 
pareiškime atmeta emigra
cinę lenkų valdžią Londone 
ir įsisteigia kaipo vieninte
lė teisėta Lenkijos valdžia, 
kaip pranešė Maskvos radi
jas sekmadienį.

Tas pareiškimas paskel
bė, jog tapo sudaryta jung
tinė lenkų armija, suside
danti iš lenkų liaudies ka
riuomenės ir tos lenkų ar
mijos, kuri veikia Sovietų 
Sąjugoje. Šiom lenkų jėgom 
yra įsteigta viena bendra 
komanda.
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Lietuvoj Raud. Armija Išlais
vino dar Virš 200 Vietovių

Washington. — Amerikos 
Federalė Susisiekimų Komi
sija sekmadienį paskelbė ši
tokį Maskvos radijo prane
šimą apie Raudonosios Ar
mijos laimėjimus Lietuvoje:

Į šiaurių rytus ir pietus 
nuo atvaduoto Panevėžio 
miesto sovietine kariuome
ne, toliau žygiuodama pir
myn, per mūšius atėmė iš 
vokiečių daugiau kaip 200 
gyvenamųjų vietų; o tarp 
jų yra šios stambios gyve
namosios vietos:

Salamiestis, G e 1 a ž i ai,

SOVIETŲ KARIAI SUNAIKI 
NO BEI SUĖMĖ 45,000

NACIŲ BRODY “KATILE”
Washington. — Valdiška 

Amerikos Susisiekimų Ko
misija užrekordavo Mask
vos radijo pranešimą apie 
sunaikinimą bei suėmimą 
vokiečių, kurie buvo apsup
ti Brody “katile”, į pietų 
vakarus nuo Brody miesto, 
o į rytus nuo Lvovo:

Ten, pagal dar neužbaig
tą skaičiavimą, Sovietai pa
ėmė nelaisvėn daugiau kaip 
15,000 nacių, o tarp jų ir 
generolą Lindemanną, ko- 
mandierių 361-sios vokiečių 
pėstininkų divizijos.

Raudonosios Armijos ka
riai užmušė tame “katile” 
virš 30,000 hitlerininkų ka
reivių ir oficierių. Tiek su
skaityta nukautų nacių la
vonų. Tarp užmuštųjų yra

VADAI
Tautinis Lenkų Komite

tas savo pareiškime iš atva
duoto Chelmo (Cholmo, į 
vakarus nuo Curzono Lini
jos) paskelbė sekamus savo 
vadus:

Pirmininkas ir užsienių 
reikalų skyriaus galva —M. 
Moravski, vice-prezidentas 
Tautinės Lenkų Tarybos, 
slaptai prieš nacius veikian
čios Lenkijoje. Jis neseniai 
pabėgo iš vokiečių užimtos 
Lenkijos dalies į Sovietų 
Sąjungą ir ten prisidėjo 
prie lenkų patrijotų.

Vive-pirmininkas— Van
da Vasilevska, vadovė Len
kų Patrijotų Sąjungos, vei
kiančių Sovietijoj.

Žemdirbystės skyriaus 
galva Andrius Vitos, pus
brolis Vinco Vitoso, buvu
sio Lenkijos ministerio pir-

Karsokiškis, Upytė, šilai, 
Lėnas, Taujėnai, Raguva, 
Vidiškiai; taip pat ir seka
mi apgyventi punktai (ku
rių paduotuose ant greitųjų 
varduose gal yra paklaidų): 
Genetynė (gal Gegužynė), 
Grigaliai, Remaišionys ir 
Plebancai.

Diena pirmiau raudonar
miečiai, tarp kitko, išlaisvi
no Miežiškius, į pietų rytus 
nuo Panevėžio.

(Miežiškių vardas vakar 
buvo netiksliai išspausdin
tas kaip “Mažeikiai.”) 

ir generolas Doidler, ko
mandierius 340-sios vokie
čių pėstininkų divizijos.
PAGROBTA DAUG KARO 

REIKMENŲ
Sovietai pagrobė tame 

apsupime 68 vokiečių tan
kus, daugiau kaip 500 ka- 
nuolių, 625 minosvaidžius 
(mortiras), 50 šarvuotų au
tomobilių ir virš 3,500 kitų 
automobilių ir trokų.

Vokiečių Tanky ir Lėktuvy 
Naikinimas Rytuose

Maskva. — Sovietai liep. 
22 d. visuose frontuose su
naikino bei iš veikimo iš
mušė 94 vokiečių tankus ir 
nušovė 66 priešų lėktuvus.

mininko.
Vyriausias lenkų armijos 

komandierius — generolas 
Rola - Zymierski.

Vyriausio komandieriaus 
pavaduotojas — generolas 
Zigmantas Derlingas, vadas 
Pirmosios lenkų armijos, 
kovojančios sovietiniame 
fronte prieš nacius.

Neoficialiai ■ pranešama, 
jog į Tautinį Lenkų Komi
tetą taip pat įeina Stefanas 
Jendžychovski, Vilniaus 
laikraštininkas; Emil Som- 
merštein, advokatas, žydų 
atstovų grupės vadas buvu
siame Leki jos seime, ir Jan 
Šelkovski.

Moravski turi dedelę gar
bę tarp lenkų todėl, kad jis 
iki šiol veikė Lenkijoje, kaip 
vadas prieš vokiečius kovo
jančių žmonių.

Gen. Rola Zymierski, pir-

AMERIKOS KARIAI ĮSI
VERŽĖ Į ITALIJOS 

DIDMIESTĮ
Roma, liep. 24. — Jung

tinių Valstijų kariuomenė į- 
siveržė į Pisa miestą, vaka
riniame Italijos šone, netoli 
jūros. Pisa yra istorinis 
didmiestis, svarbus pramo
nės centras, geležinkelių ir 
vieškelių mazgas.

Amerikiečiai jau užėmė 
pietinę to miesto dalį ir aiš
ku, kad neužilgo visai nu
šluos priešus jame. Įvairio
se vietose į rytus nuo Pisos 
jie prasiveržė per Arno u- 
pę.

Amerikos kovūnai taip 
pat atėmė iš nacių San Mi- 
niato, San Romano, Angeli
ca ir Pote Evala miestelius 
ir pasiekė pozicijas tik 12 
mylių nuo Florencijos did
miesčio, pro kurį eina vadi
nama “gotiškoji” vokiečių 
gynimosi linija.

Apsiipinėja ir Naikina 
Suomijos Fašistus

■*

Maskva.— Suomijos fron
te Sovietų kariuomenė ties 
Suojaervi apsupo du bata
lionus suomių kariuomenės; 
užmušė 400 priešų kareivių 
ir oficierių ir pagrobė tris 
baterijas kanuolių ir 38 ka
rinius trokus bei automobi
lius. Raudonarmiečiai dabar 
naikina apsuptųjų likučius.

Anglai užėmė vakarinę 
Troarn miestelio dalį į rytus 
nuo Caen, rytiniam Franci- 
jos fronto gale.

miau susijęs su londoniške 
lenkų valdžia, paskui 1943 
m. sutraukė ryšius su tais 
ponais, nuvyko į Lenkiją ir 
veikliai dalyvavo slaptame 
judėjime prieš nacius.

Senoji Valdžia Neteisėta
Tautinis Lenkų Komite

tas paskelbė, jog senoji 
londoniške Lenkijos val
džia yra neteisėta, nes jinai 
rymo ant fašistinės 1935 
m. konstitucijos, kurią Len
kijos žmonės niekuomet ne- 
užgyrė. Šis valdinis Lenkų 
Komitetas remiasi respubli
kine Lenkijos konstitucija, 
priimta 1921 m.

Kiti Tarimai
Tautinis Lenkų Komite

tas savo pareiškime, be kit
ko, sako:

Siena tarp Lenkijos ir So-

Sovietai Paėmė Dar 
1,450 Vietų, Nužy
giavo iki 32 Myl.

London. — Sovietų ka
riuomenė atėmė iš vokiečių 
istorinį Pskovą, gubernijos 
miestą, šešių geležinkelių 
stebulę, arti Estijos rube- 
žiaus. Pskovas yra vadina
mas vartais į pietinę Esti
ją. Po Pskovo atvadavimo 
jau nelieka vokiečių ranko
se nei vieno šiek tiek svar
besnio rusų miesto.

Liepos 23 d. raudonarmie
čiai įsiveržė į Liubliną, Len
kijos gubernijos miestą, ke
turių geležinkelių mazgą, 25 
mylios nuo Vislos upės. Pa
lei Vislą eina vadinama pa
skutinė natūralė nacių apsi
gynimo linija į rytus nuo 
Vokietijos. Verda mūšiai 
Liublino gatvėse.

Toliau į pietus Raudono
ji Armija per dieną plačiu 
frontu numaršavo 32 mylias 
pirmyn ir pasiekė San upę, 
150 mylių nuo vokiškosios 
Silezijos.

50 Mylių Nuo Varsa vos.
Pirmadienį (šiuos žodžius 

berašant) gauta žinia, jog 
Raudonoji Armija Lenkijos 
fronte numaršavo dar 20 
mylių pirmyn linkui Siedlce 
ir paėmė vietas tiktai už 50 
mylių į rytus nuo Varšavos.

Latvijos fronte Sovietų 
kovūnai užėmė pozicijas už 
72 mylių nuo Rygos. Kai So
vietai pasieks Rygą, tai gal 
būsią atkirsta iki 300,000 
vokiečių, šiaurinėje Latvi
joje ir Estijoje, kaip lemia 
Associated Press.

Pietiniame Vakarų Uk- 
(Tąsa 5-me pusi.)

vietų Sąjungos bus pravesta 
pagal abiejų kraštų susita
rimą.

Lenkijoj atsteigiama pi
lietinė laisvė visiems, apart 
fašistinių organizacijų. Bus 
paskelbti seimo rinkimai, 
kaip galint greičiau.

Vokiečių ir išdavikų įgyta 
žemė bus atimta be jokio 
atlyginimo.

Žemės nuosavybė virš 50 
hektarų arba tūluose atsiti
kimuose virš 100 gali būti 
paimta nuo lenkų dvarinin
kų su atlyginimu už ją, jei
gu jie patrijotiškai elgėsi.

Bus leista pabėgėliam su
grįžt iš užsienių, išskiriant 
tik išdavikus.

Bus pakelta darbininkam 
algos, kad galėtų žmoniškai 
pragyventi.
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Harry S. Trum an
Prieš demokratų partijos suvažiavimą, 

kai ėjo klausimas dėl to, kas turi būti no
minuotas kandidatu šalies vice-prezi- 
dento vietai, mes pasisakėme už Henry 
A. Wallace, dabartinį vice-prezidentą. 
Mes manėme (ir tebemanome), kad Hen
ry A. Wallace būtų buvęs tinkamesnis 
kandidatas tai vietai, negu bet kuris ki
tas asmuo. Kodėl mes taip manome? 
Todėl, jog vice-prezidentas Wallace jau 
įrodė savo darbais, kad jis yra žymus 
liberalas, kad jis yra “vidutinio žmo
gaus” reikalų gynėjas, kad jis žiūri į 
pasaulį abiem akim, suprasdamas, jog 
mūsų kraštas pasieks gerbūvį tik tuo
met, jei gerbūvy j gyvens visas pasaulis.

Tačiau mūsų troškimai neišsipildė: 
Wallace nebuvo nominuotas. Wallaco vie
ton demokratų suvažiavimas pastatė 
Missouri valstijos senatorių Harry S. 
Truman.

Taigi greta prezidento Roosevelto sto
vės ne Wallace, bet sen. Truman.

Kas yra senatorius Truman?
Tai žmogus, kilęs iš bieduomenės, da

bartinę savo vietą pasiekęs pats savo 
kojomis, dėdamas dideles tam pastangas.

Jungtinių Valstijų senate iki šiol sena
torius Truman nesidėjo su reakcininkais 
senatoriais, kovojančiais prieš preziden
tą Rooseveltą, bet rėmė prezidento Roo
sevelto politiką. Gal ne tokis jau aiškus, 
kaip Wallace, visvien sen. Truman yra 
liberalas.

Net pats Mr. Wallace, pralaimėjęs su
važiavime nominacijas, pasakė, jog sen. 
Trumano nominavimas nėra liberalizmo 
pralaimėjimas.

Dabar paaiški, kad prez. Rooseveltas 
yra pareiškęs demokratų partijos suva
žiavimo vadams, kad jis pilnai būtų pa
tenkintas, jei, nepraėjus Wallacui, būtų 
nominuotas sen. Truman.

Taigi mes turime abu kandidatus, 
Rooseveltą ir Truman, už kuriuos, tikė
kime, Amerikos žmonės paduos savo bal
sus lapkričio 7 dieną. Šitiedu kandidatai 
yra mūsų vėliavos nešėjai rinkimų kam
panijoje; už juos mes agituosime, dėl jų 
išrinkimo mes darbuosimės, ir už juos 
mes balsuosime!

Taip, Lietuvių Viltys Pildosi!
Kanadiečių Liaudies Balsas (š. m. lie

pos 21 d.) rašo:
“Kada naciai užklupo ant Lietuvos ir 

okupavo ją, buvo tamsiausios dienos vi
siems padoriems lietuviams. Tuo džiau
gėsi tiktai padorumo netekę Smetonos 
draugai, šūkaudami, kad Lietuva jau 
“laisva”. Hitlerio armijoms žygiuojant 
vis tolyn į rytus, lietuvius slėgė vis bai
sesnė vaizduotė. Kiekvienam blaivai pro
taujančiam lietuviui buvo aišku, ką tas 
reiškia. Kiekvienam, kuris bent kiek stu
dijavo hitlerininkų planus, stojosi prieš 
akis baisus Lietuvos likimas.

“Bet net ir tuomet, kada hitlerininkai 
žygiavo į Kaukazą, lietuviai nenustojo 
vilties išvysti Lietuvą vėl laisvą. Pas lie
tuvius buvo tvirtas įsitikinimas, kad So
vietų tautos, taip broliškai susirišusios, 
tąip vieningai sugyvenusios, atmuš tą 
biaurų barbarą ir išvarys atgal, iš kur 
jis įsiveržė. Sovietų Sąjungos žmonės 
buvo sunkioj padėtyj pereito karo pa
baigoj, tačiau galvų nenuleido. Jie kovo
jo ir laimėjo.

“Dabar tos lietuvių viltys pildosi. Sva
jonės tampa tikrove. Lietuvos miestai 
vienas po kito išvysta laisvės saulę. Ne
trukus vėl visa Lietuva bus laisva. Jos 
vaikai galės sugrįžti iš miškų ir landynių 
ir stoti į atstatymo darbą.

“Mes, Kanados lietuviai, visą tą laiką 
darbavomės, kiek išgalėjome, kad padėti 

Lietuvos žmonėms. Mes rėmėm sąjungi
ninkų kariškas pastangas. Mes stojome 
savanoriais į Kanados armiją. Mes auka
vome pinigais ir drabužiais dėl paramos 
Lietuvos kovotojams ir vaikučiams. 
Mes galime sakyti, kad ir mes prisidėjo
me prie Lietuvos išslaisvinimo.

“Bet mūsų darbas negali baigtis su 
Lietuvos išlaisvinimu. Jos atstatymas 
bus taip pat didelis darbas. Mes turime 
ištiesti savo ranką ir toliau paremti Lie
tuvos žmones, kiek mūsų išgalės leidžia. 
Mes nepergyvenome karo audrų ir ne
kentė jome priešo priespaudos. Mes esa
me daug geresnėj padėtyj, negu Europos 
žmonės, pergyvenę karo audras ir nacių 
okupaciją.”

“Tiesa” Apie Amerikiečius
Tarybų Sąjungoje išeidinėjanti “Tie

sa” (š. m. bal. mėn., No. 15-16) paaukojo 
visą savo numerį amerikiečiams lietu
viams. Čia telpa Demokratinių Amerikos 
Lietuvių Suvažiavimo (įvykusio 1943 m. 
gruodžio 18-19 dd. New. Yorke) aprašy
mas, tūlos jo rezoliucijos, kai kurių sa
kytų kalbų ištraukos ir daug nuotraukų 
(paveikslų). Šis Tiesos numeris labai 
gražiai techniškai padarytas ir įvairus.

Pirmajame puslapy j, pačiame viršuj 
didelėmis raidėmis įdėtas šitokis šūkis:

“Tegyvuoja Amerikos Lietuviai, Akty
viai Remiantieji Lietuvių Tautos Išsiva
davimo Kovą Prieš Vokiškuosius Fašis
tinius Grobikus!”

Tiesos redakcija savo įvedamąjį, pa
aukotą apžvalgai Amerikos lietuvių gy
venimo, šitaip pradeda:

“Reikšmingą indėlį į lietuvių tautos 
išsivadavimo kovą įneša Amerikoje gy
venantieji lietuviai. Nuo pačių pirmųjų 
vokiškosios okupacijos dienų Lietuvoje, 
mūsų užjūrio brolių organizacijos, ir visų 
pirma pažangiosios organizacijos, ėmė 
varyti plačią kampaniją už parėmimą 
aktyvių kovotojų prieš hitlerizmą. Toji 
Amerikos lietuvių parama pasireiškia į- 
vairiais būdais. Pirmiausia tai moralinis 
rėmimas Tarybų vyriausybės pastangų 

savo kraštui išvaduoti. Entuziastiškai 
Amerikos lietuvių buvo sutikta žinia apie 
susikūrimą lietuviškųjų Raudonosios 
Armijos dalinių, apie Lietuvos partizanų 
veiklą ir jų sėkmingą kovą prieš vokiš
kuosius grobikus tiek fronte, tiek užnu
garyje. Kiek galėdami amerikiečiai sten
giasi padėti kariniams lietuvių dali
niams: jie renka aukas ir siunčia dova
nas lietuviam raudonarmiečiam bei Lie
tuvos partizanams. Tarybų Lietuvos vy
riausybės vardu atėjo jau trys dovanų 
transportai nuo Amerikos lietuvių. Lau
kiama jų ir daugiau...”

Gaila, kad mes negavome daugiau pa
minėtojo Tiesos numerio egzempliorių — 
turim tik vieną, siųstą redakcijai. Jei tu
rėtum daugiau, būtų galima išsiuntinėti 
į lietuvių kolonijas, kad jie matytų, kaip 
mūsų užjūrio broliai įvertina tą kuklią 
pagalbą, kurią mes, amerikiečiai lietu
viai, teikėme ir teikiame kovotojams dėl 
Lietuvos laisvės.

Prie progos mes išspausdinsime visą 
• šio num. Tiesos redakcinį straipsnį, ku

ris daugiau negu kas kitas nušvies Lie
tuvos žmonių pažiūrą į amerikiečių dar
bus Lietuvos žmonėms padėti.

Tikrai dramatiška scena. Kai fotografas ruošėsi nu
traukti amerikiečio jūrininko paveikslą, japonų bombos 
skeveldra pataikė j jį ir sužeidė. Kaip tik tuo laikų nu
trauktas ir paveikslas. Ęombos eksplozija buvo tąip 
arti, jog net kamera fotografo rankose sudrebėjo.

Darbininkų 
Sveikata

•----
NUOVARGIS

Šiuo audringu laikotarpiu 
visiems mums priseina pri
simygus padirbėt. Kitaip ir 
negalima. Tai pirmutinis 
gyvenimo reikalas. Apsilei- 
si sutingęs: kaip matai ant 
tavęs fašistas užšoks ir ta
ve prismaugs.*?

Bet, žinoma, kai dirbi, 
vargsti, tai ir nuvargsti. O 
nuovargis tada ir nebelei
džia tau taip skalsiai ir na
šiai dirbti.

Mokslo vyrai tyrinėja 
nuovargio priežastis. Čia 
priseina susidurt7 su viso
kiais klausimais: po kiek 
valandų suaugęs vyras arba 
moteris, taipgi jauniklis 
prieauglis, turėtų dirbti per 
dieną arba naktį? Kaip daž
nai turėtų būt darbo valan
dų pamainos nuo dienų ant 
naktų ir nuo naktų ant die
nų? Kaip atsiliepia į darbin
gumą vitaminų ir mineralų 
stoka kasdieniniam darbi
ninko maiste ?Kaip ilgai gali 
darbininkas tęsti savo dar
bą pirma visiško nuovargio 
ir energijos išsėmimo? Kaip 
veikia nuovargis žmogaus 
protinius bei fizinius reiš
kinius? Kokie nelaimingų 
darbe atsitikimų ryšiai su 
nuvargimu? Kiek reikia 
poilsio nuvargusiam žmo
gui, kol jis vėl pasidarys 
normalus?

Dr. Robert H. Flynn, J. V. 
Viešosios Sveikatos Tarny
boj, Bethesda, Md., paduo
da patyrimu^ iš pereitojo 
Pasaulinio Karo, — patyri
mus, surankiotus tarpe ka
rinių darbininkų, — ir ban
do juos pritaikyt prie da
bartinio karo sąlygų. Ir da
bar bandoma trumpint dar
bo valandas, bandoma da- 
rinkt prityrusius darbinin
kus į tam tikrus darbus. 
Bandoma žiūrėt, kad kiek
vienas darbininkas žinotų 
savo amatą ir dirbtų prity
rusiai ir našiai. Bandoma 
mechanizuot visus pirmiau 
rankų daromus darbus. 
Bandoma visaip apsaugot 
darbininko sveikatą, kad vi
sa darbo aplinka būtų liuosa 
nuo grėsiamų nelaimių . ir 
susirgimų.

Kai dėl visokių nuovar
gio priežasčių, tai tyrinėto
jai daug ką surado.

Darbe darbininką įveikia 
ir privargina perilgos dar
bo valandos; įkiri nuoboda, 
bedirbant vienodą, monoto
nišką darbą arba judėjimą 
valandų valandomis; per-

(Tąsa 5-me pusi.)

Demokratų Partijos Rinkimi- 
nė Platforma

Priimta Chicagos Konvencijoj 1944 Mėty Liepos 20-tą Dieną
(Laisvas vertimas)

I
Demokratų partija remiasi savo re

kordu taikoje ir kare.
Pagreitinti pergalę, įsteigti ir palai

kyti taiką, užtikrinti pilną darbą ir pa
rūpinti gerbūvį — tokią yra josios plat
forma.

Šičia mes nedėstysime smulkmeniškai 
daugybės josios punktų. Mes tiktai atžy
mėsime veiklą.

II
Su 1933 metų kovo mėnesio pradžia 

demokratinė vyriausybė padarė visą eilę 
žygių, kurie išgelbėjo mūsų laisvo užsiė
mimo santvarką.

Ji išgelbėjo tą santvarką nuo susmu
kimo ir po to pašalino tuos blogumus, 
kurie buvo pastatę ją į pavojų.

Ji panaudojo valdžios galią parūpini- 
mui darbo pramonėje ir išgelbėjimui 
žemės ūkio.

Ji parašė naują Magna Cartą darbi
ninkams.

Ji įvedė socialinį saugumą, tame tar
pe senatvės pensiją, nedarbo apdraudą, 
apsaugą dėl paliegėlių ir priežiūros ne
turinčių vaikų ir nebylių. Ji įsteigė sam
dymo ofisus. Ji įvedė federalio banko de
pozito apdraudą, apsaugą nuo potvynių, 
žemės taupymą ir pašalino suktumus iš 
finansinių marketų. Ji išgelbėjo farmas 
ir namus nuo forklozavimo ir laimėjo 
pelningas farmų produktams kainas.

Ji priėmė pasekmingą programą dėl 
žemės reklamacijos, vandens - elektros 
jėgos ir mineralinių šaltinių išvystymo.

Ji surado kelią į gerovę pagelba ga
mybos ir darbo.

Mes pasižadame tas programas toliau 
tęsti ir gerinti.

III
Prieš karui ateisiant, demokratinė ad

ministracija išbudino šalį, laiku, linkui 
pavojaus, kuris grūmojo jos pačiai gyvy
bei.

Ji pajėgė laiku pastatyti geriausia iš
lavintą ir geriausia apginkluotą visam 
pasaulyje armiją, stipriausį visam pa
saulyje laivyną, didžiausią pasaulyje oro 
jėgą ir didžiausį pasaulyje tavorinį lai
vyną.

Ji laimėjo mūsų kraštui ir išgelbėjo 
mūsų kraštui galingus talkininkus.

Kuomet karas atėjo, ji pajėgė išdirb
ti bendrai su tais talkininkais pasekmin
gą didžiąją strategiją prieš priešą.

Ji tą strategiją paleido darban ir karo 
svarstyklės tapo nusvertos mūsų pusėn.

Ji atlaikė liniją prieš karinę infliaci
ją-

Ji užtikrino teisingą ir tolygų maisto 
ir kitų būtinai reikalingų daiktų paskai- 
dymą.

Ji veda mūsų šalį į užtikrintą pergalę.
Pirmiausia ir būtiniausia Jungtinių 

Valstijų pareiga yra vesti karą visomis 
galimomis jėgomis iki galutinos pergalės 
prieš mūsų priešus, ir mes pasižadame, 
kad mes tęsime kovą greta su Jungtinė
mis Tautomis, kol tas vyriausias tikslas 
bus pasiektas ir paskui įsteigta teisinga 
ir pastovi taika.

IV
Kad vėl pasaulis nebūtų tarptautinių 

banditų ir kriminalistų paskandintas 
kraujuose, mes pasižadame:

Susijungti su kitomis Jungtinėmis 
Tautomis dėl įsteigimo tarptautinės or
ganizacijos, paremtos visų, taiką mylin
čių valstybių sovereniška lygybe, atdarą 
narystei visų tokių valstybių, didelių ir 
mažų, dėl sulaikymo agresijos ir palai
kymo tarptautinės taikos ir saugumo;

Padaryti visus reikalingus susitari
mus ir paruošimus, kurių pagelba tau
tos galėtų palaikyti pakankamų jėgų dėl 
sulaikymo karo ir padaryti negalimu pa
siruošimą karui ir kurie turėtų tokias 
prieinamas jėgas bendram veiksmui, kai 
būna reikalas.

Tokia organizacija turi turėti galią 
panaudoti ginkluotas jėgas, kuomet yra 
reikalinga pastoti kelią agresijai ir pa- 
ląikyti taiką.

Mes pritariame palaikymui tarptau
tinio teismo, kurio Jungtinės Valstijos 
būtų narių ir panaudojimui diplomati
jos, konciliacijos, arbitracijos ir kitų pa
našių metodų, tinkamų išrišimui tarp
tautinių ginčų.

Pasaulinė taika yra didžiausios svar

bos. Mūsų drąsūs sūnūs miršta ant že
mės, ant jūrų ir ore. Jie nemiršta nei 
kaipo republikonai. Jie nemiršta nei kai
po demokratai. Jie miršta kaipo ameri
kiečiai. Mes pasižadame, kad jųjų krau
jas nebus pralietas veltui. Amerika turi 
progą vadovauti pasauliui šioj didžioj 
tarnyboj žmonijai. Jungtinės Valstijos 
turi priimti tą progą. Aukščiausiojo 
globoje jos turi žengti į aukštesnę desti- 
naciją.

Mes pažadame savo paramą Atlanto 
Čarteriui ir Keturioms Laisvėms, ir pa
naudojimui ten paskelbtų principų 
Jungtinėms Tautoms ir kitoms taiką 
mylinčioms tautoms, didelėms ir ma
žoms ;

Mes palaikysime gero kaimyniškumo 
politiką ir praplėsime prekybos politiką, 
užvestą dabartinės administracijos.

Mes pritariame atidarymui Palestinos 
nevaržomam žydų įvažiavimui ir koloni
zacijai ir tokiai politikai, kuri privestų 
prie įsteigimo ten laisvos ir demokratiš
kos žydų bendruomenės.

Mes pritariame įstatymui, kuris už
tikrintų lygų užmokestį už lygų darbą, 
neatsižvelgiant į lytį.

Mes patariame Kongresui patiekti 
prie Konstitucijos pataisymą dėl lygių 
teisių moterims.

Mes pritariame federalei pagelbai dėl 
apšvietos, tvarkomai pačių valstijų be 
federalės valdžios kišimosi.

Mes pritariam federaliam įstatymui, 
kad užtikrinti stabilizaciją produktams, 
darbui, paskaidymui ir kainoms minkš
tosios anglies pramonėje dėl įvedimo lyg
svaros tarpe anglies naudotojo, gaminto
jo ir angliakasio.

Mes užginame prezidento pareiškimą 
dėl panaudojimo vandens sausose vals
tijose naminiam vartojimui ir irigacijai 
žemės.

Mes pritariame vienodam mokėjimui 
už transportaciją ir pasisakome už grei
tą prašalinimą esamųjų nelygybių mo
kėjime.

Mes pritariame priėmimui įstatymo, 
kuris suteiktų pilniausią savivaldystę 
Alaskai, Havaii ir Porto Rico ir ilgai
niui suteikimui nepriklausomybės Alas
kai ir Havaii.

Mes pritariame suteikimui balsavimo 
teisės Columbijos distrikto žmonėms.

Mes patiekiame sekamas pokarines 
programas:

Tęsimas mūsų politikos dėl pilno ap
rūpinimo karo veteranams ir veteranėms 
su ypatingu atsižvelgimu į paliegėlius. 
Mes laikome savo pirmutine pareiga už
tikrinti darbą ir ekonominį saugumą vi
siems, kurie bus tarnavę mūsų šalies gy
nime.

Kainų užtikrinimas ir javų apdraudi
mas farmeriams su visais praktiškais 
žygiais:

Palaikyti agrikultūrą ant lygios papė
dės su pramone ir darbu;

Skatinti pasisekimą smulkiam nepri
klausomam farmer i ui;

Pagelbėti vienos šeimos farmeriams 
turėti nuosavus namus;

Praplėsti farmų elektrifikaciją ir iš
vystyti plačius naminius ir užsieninius 
marketus žemės ūkio produktams.

Pakankamas atlyginimas darbinin
kams laike demobilizacijos.

Priėmimas tokių pridedamų žmoniš
kumo, darbo, socialinių ir farmų įstaty
mų, kurių laikas ir patyrimai pareika
laus, tame tarpe įeina pataisymas arba 
atšaukimas bile kurio įstatymo, išleisto 
paskutiniais keliais metais, kuris nepa
siekė savo tikslo.

Akstinimas smulkaus biznio pasise
kimo.

Galimai anksčiausias nuėmimas karo 
metu uždėtos kontrolės.

Priėmimas taksams mokėti įstatymų, 
kurie atatiktų besiplečiančiai taikos me
tu ekonomijai, su paprastinta taksų 
struktūra ir sumažinimu bei panaikini
mu karo metu uždėtų taksų taip greitai, 
kaip galima.

Drąsinimas rizikinio kapitalo, naujų 
užvedimų, išvystymo gamtinių šaltinių 
Vakaruose ir kitose šalies dalyse, ir ati-

(Tąsa 5-tame puslapyj)
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DALGIAU PADĖKOS LAIŠKŲ AMERIKIE
ČIAMS LIETUVIAMS UŽ DOVANAS

F. Statkus, 
Stoughton, Mass. 
Brangus Francis Statkus!

Labą dieną, brangus lie
tuvi! Rašau ši maža laišku
ti. Nuoširdžiai dėkoju jums 
ir visam Amerikos lietuvių 
komitetui už atsiųstas 
mums taip brangias dova
nėles. Mes labai džiaugia
mės, kad jūs mus nepamirš
tate ir globojate kaip tėve
liai savo vaikus.

Mūsų dauguma neturi tė
velių ir atskirti nuo bran
gios Lietuvos, o jūs mus ne
užmirštate ir iš taip toli jūs 
siunčiate mums tokių bran
gių, gerų ir gražių dovanė
liu. V

Aš mokausi VI-j e klasėje 
ir stengiuos mokytis tik la
bai gerai. Kol kas abu ket
virčius užbaigiau tik labai 
gerais pažymiais. Toliau 
taip pat stengsiuos mokytis 
dar geriau ir stropiau. Aš 
prašau jus ir toliau neuž
miršti mus ir rašyti laišku
čius, o aš jumis neužmiršiu 
ir būtinai rašysiu apie savo 
gyvenimą. Aprašykite savo 
gyvenimą, kaip ten pas jus? 
Kaip gyvena vaikai be tėve
lių? Vienu žodžiu, viską ap
rašykite, ką tik žinote ir 
klauskite mane kas jums į- 
domu.

Baigiu mažą laiškutį, lin
kiu daug pasisekimo jūsų 
gyvenime. Laukiu nekan
triai iš jūsų atsakymo.

Vl-tos kl. mok.
Maryte Vitaite.

Debesų vaiku namai.
1944-1-8.

nų buvo girdėtis žodis “ma
ma.” Buvo labai baisus vaiz
das, net negalima aprašyti. 
Nuogi vaikai ėmė gelbėtis 
ir kurie išsigelbėjo, tie lai
mingi, nors nieko neturime. 
Tie, kurie pasiliko, vokiečiai 
labai žiauriai pasielgė, de
gino, sušaudė, žudė, iš jų 
nieko neliko.

Čia gyvenu vaikų namuo
se. Mumis rūpinasi vyriau
sybė ir jūs, Amerikos lie
tuviai. Mano broliukas irgi 
vaikų namuose. Mokinuos 7- 
toj klasėj. Man 16 metų. 
Broliukas 5-toj klasėj. Jam 
14 metų.

Vasaros metu dirbam že
mės ūkyje, tuo padedame 
musū didvyriškai Raudona
jai Armijai triuškint žiau
rų priešą.

Turiu Amerikoje giminių, 
pavardė Zelner, vardas tai 
moteris. Jų visa šeima. La
bai prašau, gal, pasiseks 
jums pajieškoti ten. Prašo
me ir kitų lietuvių adresų.

Labai dėkoju už. dovanas, 
laiškelį ir be kantrybės lau
kiu jūsų laiškelio.

USSR, selo Debesy, Li- 
tovskij d. dom.

Gafanovičiutė R. š.

Bučiuoju karštai. Aš lauk
siu nuo jūsų laiško.

18 gr. seniūnas:
Jonas Gureckis.

Kuibyševas,
1944. I. 3 d.
Mano adresas: Kuibyšev- 

skąja ob., g. Kuibyšev, ui. 
Kooperativnaja, R.U. N. 7.

L Gureckis.

V. čepuliui,
Brooklyn, N. Y. 
Brangus drauge 
Amerikos lietuvi!

Dėkoju už tas kuklias do
vanėles, kurias nesenai ga
vome iš jūsų. Aš esu labai 
jums dėkingas, kad nepa
mirštate kariaujančių lietu
vių.

Aš jau beveik metai kaip 
randuosi fronte, daug vo
kiečių jau gavo mirti nuo 
mano rankos, ir tol nenusto
siu jėgų juos mušti, kol ne
bus sunaikintas paskutinis 
fašistu kariuomenės karei
vis, kuris stovi ant mūsų 
Tarybinės žemės.

Mes kariaujame jau ne
toli Lietuvos, net jaučiame, 
kaip pučia vakarų vėjas iš 
pavergtos žemės. Aš jaučiu 
savo pareiga kovoti iki vi
siško mūsų krašto išlaisvi
nimo.

Priimkite sveikinimą iš 
fronto.

Strikaitis.
Veikiančioji armija, 
1943. XII. 26.

Mano adresas: Polevaja 
počta, 45376.

Strikaitis, Z. A.

V. čepuliui,
Brooklyn, N. Y. 

Brangūs Broliai 
Amerikos lietuviai!

Aš, karys lietuviškojo 
junginio, gavęs nuo Ameri
kos lietuvių laišką ir dova
nas, nuoširdžiai dėkoju. 
Mes jaučiame brolišką at
jautimą mums lietuviams. 
Dar kartą pasižadame muš
ti mūsų bendrą amžiną prie
šą vokietį, kuris mindo mū
sų brangią tėvynę Lietuvą 
ir spaudžia mūsų tėvus ir 
brolius.

Aš kariauju su vokiečiais 
ir vasar. kautynėse apdova
notas ordinu Raudonosios 
žvaigždės. Ir toliau nenu
ilsdamas, kiek bus jėgų, 
mušiu priešą, ir vysime jį iš 
mūsų Lietuvos.

Turiu Amerikoje giminių, 
bet nežinau jų antrašo, tai 
būtent, motinos trys broliai 
Jarmalavičiai, Mikas, Ma- 
taušis, kilę Alytaus apsk., 
Varėnos valse., Ežeriekų 
kaimo.

Kol kas sudiev.
Su pagarba, lietuvis

J. šimelionis.

Mary Stulgaitis, 
Stoughton, Mass. 
Rūpestingi žmonės!

Jūsų laiškelį gavau. Už 
gerą darbą ir mokslą gavau 
dovanėlę, kurioje buvo jūsų 
laiškelis. Labai, labai dėko
ju už rūpinimąsi mumis nu
skriaustais vaikais nuo 
žiaurojo vokiečio, kurie 
žvėriškai naikina nekaltus 
žmones, mažus vaikus, sene
lius, už kuriuos mer paliko
me be tėvelių, motinų, bro
lių, seserių. Vieni palikome, 
kaip pirštas pasaulyje.

Esu iš Lietuvos iš Pane
vėžio. 1941 m. birželio men. 
8 d. kartu su savo broliu iš
važiavau į vaikų poilsio na
mus į Palangą. Pabuvau dvi 
savaites. Praleidom laiką la
bai gerai. 1941 m. birželio 
mėn. 22 d. anksti rytą, ka
da dar visi miegojo, vokiš
ki banditai užpuolė mūsų 
kraštą. Visa Palanga degė. 
Buvo labai daug užmuštų 
vaikų, sužeistų ir iš jų bur

Moterų Kliubas, 
Stoughton, Mass.
Brangieji mano globėjai!

Aš gavau iš jūsų brangias 
dovanas ir labai jums dėko
ju už jas. Kostiumas man 
kaip tik tinka. Kai man pa
sakė, kad siunčia iš Ameri
kos, tai aš tuoj pribėgau 
prie žemėlapio (pas mus ant 
sienos kabo didelis viso pa
saulio žemėlapis) ir pažiū
rėjau, ar toli ta Amerika. 
Ant žemėlapio tai atrodo 
labai arti, gal tik keli sprin
džiai, bet mums geografijos 
mokytojas sakė, kad čia la
bai viskas sumažinta, ir pa
skui aš apskaičiavau, kad 
Amerika nuo Tarybų Są
jungos randasi už tūkstan
čių kilometrų. Ir man taip 
linksma, kad taip toli irgi 
gyvena lietuviai, jie man at
siuntė kostiumą, mano kos
tiumas ilgai plaukė per jū
ras laivu. Aš niekad, niekad 
šito nepamiršiu. Ir visi kiti 
vaikai labai linksmi, kad 
gavo dovanų, net šokinėja 
iš džiaugsmo.

Aš mokausi gerai. 0 da
bar pasistengsiu mokytis 
dar geriau, kad nepadary
čiau gėdos nei jums, nei sa
vo mokytojams.

Baigsiu jau laišką. Dabar 
aš noriu, kad kuo greičiau 
būtų nugalėtas Hitleris ir 
grįžtume „vėl į Lietuvą.

LIETUVOS INTELIGENTIJA PO 
HITLERINIU BATU

Dveji su viršum hitlerinės 
okupacijos metai parodo, ko
kioje apverktinoje padėtyje at
sidūrė Lietuvos kultūrinis gy-
venimas. Jeigu anksčiau kai 
kas ir netikėjo, kad hitlerinin
kai yra užsimoję išrauti su šak
nimis lietuvių tautinę kultūrą, 
tautinį susipratimą, tai šian
dien tokie vokiečių siekimai 
pasidarė kiekvienam aiškūs. 
Užtenka pasidairyti fašisti
niuose laikraštpalaikiuose, pa
žiūrėti į teatrų repertuarą, pa
skaityti švietimo vadybos pot
varkius, kad įsitikintume, su 
kokiu begėdiškumu vokiečiai 
vykdo Lietuvos suvokietinimo 
darbą, kaip žiauriai jie sten
giasi pajungti Lietuvos inteli
gentiją savo pragaištingiems 
tikslams pasiekti. Negausius 
lietuviams leidžiamus laikraš
čius ir žurnalus užplūdo vo
kiškų menkaverčių rašinių ver
timai. Teatruose, ypatingai 
provincijos, statomi išimtinai 
vokiški veikalai. Įsteigtas lietu
vių - vokiečių neva kultūrinio 
bendradarbiavimo ratelis, o iš 
tikrųjų vokietinimo ratelis, ku
rio uždavinys taip pat rengti 
vakarus su vokiškomis progra
momis.

Lietuviams, mokantiems vo-

.kiečių kalbą ciniškai brukami 
algos priedai. Jau šios, atsipra
šant “kultūrinės” priemonės, 
kaip nereikia geriau parodo ti
krąsias vokiečių užmačias, 
žmogus, supamas vokiškos ap
linkumos, pradedąs užmiršti 
savo gimtąją kalbą, visuomet 
lengviau pasiduos jų ideologi
jai, suriš savo likimą su hitle
rinės Vokietijos likimu.

Bet šalia visų tų švelnių 
priemonių, šalia vokiški) saldai
nių, jie naudojasi ir bizūnu.

Lietuvos inteligentija, užau
gusi ant turtingų mūsų tautos 
kultūrinių tradicijų, nuo pat 
pirmų okupacijos dienų paskel
bė kovą tokiems vokiečių sie
kimams. Jai buvo skaudu žiūrė
ti, kaip hitlerininkai trypia 
garbingą mūsų tautos istoriją, 
naikina žiauriausiomis priemo
nėmis mūsų tautą, stengiasi 
lietuvius paversti paklusniais 
savo žiaurių siekimų įrankiais.

Kai hitlerininkai paskelbė 
apie “lietuvių legiono” sudary
mą kovai prieš Raudonąją Ar
miją, inteligentija išstojo prieš 
šį kruvinąjį hitlerinių grobikų 
planą. Hitlerininkams šio pla
no vykdyti nepavyko. Iš visos 
Lietuvos jie surinko vos kelio
lika išdavikų, kurie sutiko eiti

galutinai žlugus, hitlerininkai 
pradėjo ypatingai smarkią ak
ciją prieš Lietuvos inteligenti
ją. Suimdami ir tremdami į 
hitlerinę katorgą studentus, 
prdfesorius, kurių dauguma 
aktyviai kovojo prieš “legiono” 
sudarymą, vokiečiai tuo pačiu 
likvidavo Kauno universitetą. 
Pati hitlerinė spauda begėdiš
kai pranešė, kad “politikuojan
tieji inteligentai buvo izoliuo
ti.” Daugelis studentų sugrūsti 
į koncentracijos lagerius. Užda
rius ir kitas mokslo įstaigas, 
daug lietuvių inteligentų yra 
priversti skursti. Hitlerininkai, 
tyčiodamiesi iš šių senų kultū
ros darbuotojų, ruošia “rink
liavas.” Ir neretai galima ma
tyti Vilniaus gatvėse vaikščio
jančius su dėžutėmis senyvus 
žmones, kurie prašo išmaldos 
— “Paaukokite skurstantiems 
Vilniaus intelektualams.”

Bet ir tokiose sąlygose atsi
dūrę Lietuvos inteligentai ne
nustoja kovoję prieš mūsų tau
tos, engėjus. Kalbėdamas š. m. 
birželio 22 d. Kaune, Rentelnas 
isteriškai klykė ir grasino in
telektualams, kurie ragina lie
tuvius boikotuoti mobilizaciją 
į katorginius darbus. “Tie inte
ligentai, — pareiškia Rentel
nas, — manė, kad jie geriau 
patarnausią savo kraštui, jeigu 
kiršins savo tautiečius nevyk
dyti okupacinės valdžios reika
lavimų.” šie budelio keiksmai 
lietuvių tautos ausyse skamba 
kaip geriausias pagyrimas.

Lietuvos inteligentija gerai 
moka atskirti savo draugus nuo 
priešų. Artėja Lietuvos išsiva
davimo valanda ir savo ryžtin
ga kova prieš vokiškuosius oku
pantus ji dar labiau priartins 
mūsų tautos išsivadavimą.

Lietuviai inteligentai, padė
kite savo kovojančiai tautai. 
Kovokite prieš hitlerinės pro
pagandos melus. Raginkite į 
kovą mūsų tautiečius ir patys 
stokite kovoti prieš mūsų tau
tos naikintojus vokiečius. Te
gu artėjančios pergalės šventė
je ir jūsų gretos užims joms 
priderančią garbingą vietą.

VI. Mozūriūnas.

IŠ LAIŠKU
Gerbiamieji:
Šiuomi siunčiu čekį sumo

je $60. Tai yra pradžia $200 
kvotos, kuri per jūsų komi
tetą paskirta mūsų miestui. 
Taip greitai, kaip tik dau
giau pinigų surinksime, tai 
ir vėl pasiųsime.

K. Genys.
Scranton, Pa.

Gerbiami Draugai:
Čionai rasite money orde

rį vertės $55. Vardus paėmė 
korespondentai. Šias aukas 
surinkome pas draugus Pū
kius namuose. Priskaitykite 
prie Los Angeles kvotos. 
Nupirkite šiltų apatinių

Jūs eikvojate
Elektrą

ir Gesą
KADA JŪSŲ 

ŠALDYTUVAS NE
TINKAMAI VEIKIA

rpYRIMAl aiškiai parodo, kad blogai arba 
netinkamai veikiantieji automatiški šal

dytuvai sudaro dideles išlaidų bilas—tai be
reikalingas geso ai* elektros eikvojimas. Da
bar labiau, negu bet kada, jūs turėtumėte 
palaikyt šaldytuvą tinkamai veikiančioj 
tvarkoj (taipgi ir taupyti lėšas).

Štai kodėl...
► Daugelis veteranų šaldytuvų, šiandien tebe

vartojamų, normaliai būtų turėję būti jau 
seniai paleisti iš tarnybos.

► Beveik jokių naujų šaldytuvų negalima bu
vo gauti per tris paskutinius metus.

► Jūs, turbūt, negausite progos pavaduot se
nąjį šaldytuvą, kol karas tęsis.

► Sunku gauti naujų dalių blogai veikian- 
tiem šaldytuvam. Stokuoja ir lavintų taisy
tojų.

► Jeigu jūsų automatiškas šaldytuvas suges, 
tai gal jums reikės laukti ištisas savaites— 
tai ilgas laikas būti be šaldytuvo!

► Karštas oras verčia šaldytuvus dirbti virš
laikius, varo link sugedimų.

Štai kaip laikyti šaldytuvą gera
me veikime—vengti eikvojimo:

► Šaltdytuvo durelės turi būt aklinai uždary
tos. Patikrink guminį durelių apvedimą, 
įdėdamas popieros sklypelį pro atviras du
reles. Uždaryk dureles. Jei gali lengvai 
ištraukt popierėlę, tai reikia naujo guminio 
apvedimo.

► Laikyk dureles visuomet uždaras, kiek tik 
galima—niekados nepalik durelių atdarų.

► Visados atvėdink maistą ir apdengk visą 
pagamintą maistą, pirm dedant jį į šal
dytuvą.

► Nuimk ledus, kada jie būna ’/j. col. storio.

Pirmyn už Tarybų Lietuvą! Po kulka svaidininkų priedanga lietuviai pėstininkai 
atakuoja vokiečių poziciją.

prieš savoi tautos interesus. Le
giono projektui, dėl vieningo 
lietuvių tautos

marškinių. Mano mama sa
kydavo, kad raudoni tai šil
tesni. Kaip jūs manote?

Bet, draugučiai, kalifor- 
niečius jūs “pamylėjote.” 
Brooklynui tik $500. Ką da
rysite, ar eisite grybauti?

M. Bush.
pasipriešinimo, Inglewood, Calif.

VAKACIJOS
DIDELIAME SODE, ANT AUKŠTO KALNO 

IR GRAŽIOJE LYGUMOJE

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

____ ___________ _______________ _________

Didelė upė (bėgantis vanduo) 
kur galima maudytis

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

patogių pataisymų.

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

426 SO. 5th STREET,
Blokas nuo Hewes St. elevelterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

' X ■ * :

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) | 

Didelis pasirinkimas visokių I
Vynų ir Degtinės j
Kasdien Turime j

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ j

Juozas Zeidat •
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770 
--- --------------- - —4

MATEUŠAS SIMONAVICIUS i
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIŽJIMAMS ĮSTAIGA

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

‘ ------- ---------- i " ■’ r— 'įiĮ

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

BROOKLYN, N. Y.
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DETROITO ŽINIOS
Dėl Lietuvos Žmonių Pagalbos

Labai malonu rašyti tokių 
žmonių vardai ir jų darbas pa
gerbti, kurie atjaučia nelaimėj 
nukentėjusius žmones. Mes jau 
esame gavę nuo daugelio 
draugų ir draugių piniginės 
paramos—aukų dėl lietuvių, 
nukentėjusių nuo vokiškų bu
delių. Bet mes taipgi renkame 
ne tik pinigines aukas, bet ir 
čeverykus ir drabužius, kurie 
dar geri dėl dėvėjimo ir siun
čiame per Sovietų Sąjungą lie
tuvių vaikučiams ir augusiems 
žmonėms. Kadangi Lietuvos iš
laisvinimo valanda jau visai 
arti, todėl greitai galėsime 
įvairią pagalbą siųsti tiesiai 
per Lietuvos Tarybų valdžią į 
Lietuvą.

Todėl, draugai ir draugės, 
,siuntimas užima laiko viską 
sutvarkyti ir nusiųsti, todėl be 
atidėliojimo priduokite drabu
žius, kur tik yra galima.

Vėlesniu laiku daugelis šei
mynų yra aukavę drabužių ir 
štai jų vardai: Eva Geriba, P. 
Vasilienė, A. Žilinskas, J. Lap- 
kauskas, Anna Russell, J. Bra
zauskai, E. N. Grabauskai, J. 
P. Stakvilai, Mrs. Davis, Felix 
Remeika, U. Jurkevičienė, J. 
M. Ginaičiai, K. Juodaičiai, Į 
Pr. Jočionis, P. Stankevičius, J. |

Butėnai, Frank Rusha, P. Dra- 
vidžius, Anna Zinkienė iš Uti
ca, Mich., A. Nareika, J. Ya- 
kai, M. Andriulienė, dr. Pale- 
vičius, (dr. Palevičiaus šeima 
ne tik aukoja, bet daug pa
gelbsti ir atvežti į centrą au
kotų drabužių.) Taipgi pa
gelbsti atvežti į centrus drabu
žių : J. Aranauskas, J. Smit- 
revičius, J. Ginaitis, J. Butė
nas, Joseph York, A. Žilinskas 
ir Pr. Jočionis. Čion suminėti 
draugai patys gausiai aukavo 
ir pagelbėjo, liuosu laiku, pa
imti nuo žmonių ir atvežti į 
reikalingą vietą.

Visiems daug ačiū už pasi
darbavimą ir nuoširdžias au
kas !

Mieste drabužių siuntimo 
centras yra 1318 Cass Avė. 
Kas ketvirtad. j minėtą vietą 
sueina daugelis lietuvių mote
rų ir darbuojasi sušilę drabu
žių siuntime ir taisyme. Kam 
laikas leidžia, kviečiame daly
vauti kas ketvirtadienis nuo 
10 vai. ryto iki vakarui. Da
bar, detroitiečiai, turime su- 
brusti su aukomis dėl Lietuvos 
gelbėjimo, nes jau organizuo
jama šešto siuntinio vajus ir 
šis vajus turi būti išpildytas su 
kaupu.

M. Alvinienč,
LPT Komiteto Ižd.

Pasaulinė Premjera Rugpjūčio 1-mg
ROXY THEATRE, 7th Avenue ir 50th Street, New York City
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CLEVELANDO ŽINIOS

Jaudinančios Scenos iš Zanuck’o "Wilson,
Vaizduojamos Garsių Amerikos Artistų

ŠVELNŲ NAMŲ GYVENIMĄ 
prezidento VVilsono ir jo pamėgi
mą harmonijos perstato artistas 
Frank Godwin braižinyjo iš de
šinės.

JISAI BUVO beisbolininkų mokytoju Wesleyan Universitete 
pirm prezidentystės Princeton’e. Tai dėl to Woodrow, Wilson 
galėjo sėkmingai mesti pirmąją bolę kaipo Jungtinių Valstijų 
prezidentas atidarydamas Washingtono “Senatorių” sezoną. Ar
tistas John Fulton primena tą krislą iš istorijos.

ŠUMNUMAS IR BENAI visuomet eina kartu su politinėmis kon
vencijomis. Dabartiniai nacionaliai sąskrydžiai Chicagoje gal būt 
bus buvę panašūs j Demokratų Nacionalę Konvenciją 1912 metų, 
Baltimore], kuomet Woodrow Wilsonas buvo nominuotas savo 
partijos jungo vežėju. Artistas John Fulton atvaizduoja tą sąskridį.

KADA ŠVIESOS vėl sužibės, karo paliaubų apvaikščiojimai gal turės tokią pat 
tarptautinę atmosferą, kokia atžymėjo spontaniškai iškilusias demonstracijas 
Paryžiuje lapkričio 11-tą, 1918 m. Kaip toji jausmų eksplozija atrodė, vaizduo
ja artistas Wallace Morgan. Filmą parodo Wilsono triumfuojantį maršrutą 
užjūryje.

KAIP KARO LAIKO prezidentas Jungtinių Valstijų rado laiko padavinėti 
“doughnuts” ir kavą kapitoliaus kantyne atvaizduoja paišelis artisto Frank 
Godwin’o. Sveteriu apsivilkusį Woodrow Wilsoną vaidina Alexander Knox, 
žavingą Mrs. Wilson, Raudonojo Kryžiaus uniformoje, atvaizduoja gražuolė 
aktorė Geraldine Fitzgerald.

Darryl F. Zanuck'o daug milionų dolerių lėšavusi 'produkcija spalvotos f Urnos 
“Wilson" užžavėjo artistų akį. Jos įkvėpti, trys paskilbę iliustratoriai, Wallace 
Morgan, Frank Godwin ir John Fulton piešiniais atvaizdavo kelias šio didžiojo 
Amerikos filminio vaizdo skaistumas. “Wilson” nušviečia pasaulį sukrėtusius 
nuotikis tarp 1910 iki 1920 mėty. Filmy, mėgėjai ilgiausia atsimins filmos švel
nų. ir simpatinga atsinešimų į daug diskusuotų romansų tarp Pirmo Pasaulinio 
Karo prezidento ir Mrs. Edith Bolling Galt, žymios washing toniet ės našlės.

Pas Draugus ir Gimines
Prie progos, noriu pasi

džiaugti, kad mūsų sūnus ir jo 
šeimyna Valentai pirko šlu
bą, 959 East 130 St. ir kuria 
gyvenimą dėl ateities labai su
maniai. Jaunas šeimininkas tu
ri pastovų darbą ir dabar nu
sipirkę stubą smagioj vietoj, 
galės linksmai gyventi.

Taipgi atsiėjo svečiuotis pas 
savo artimus gimines Joną ir 
Oną Karmuzus, jie patys ir jų 
šeima — visi sveiki ir gražiai 
gyvena. Pas Karmuzus ne tik 
svečiavomės, bet mus maloniai 
vaišino su skaniais pietais. Ka
dangi buvo mūsų trumpos va- 
kacijos, todėl mes ilgai negalė
jom svečiuotis ir tiek draugų ir 
draugių aplankyt, kiek buvom 
užkviesti, bet važiuojant, neto
li iš kelio, sustojome pas senus 
ir gerus draugus, Feliksą ir 
Emiliją Šklėrius. Pas juos vi
sados yra gana kalbos ir la
bai draugiškai moka priimti 
svečius. Turi didelę ir gražią 
stubą ir nepaprastai didelį lo- 

i tą. Mums besikalbant apie or
ganizacijų veikimą ir kitus 
įvairius dalykus, jų jauna duk
relė Mildred pagamino labai 
puikią vaisių ir daržovių va
karienę, pritaikintą vasaros 
sezonui.

Liepos 4 dieną turėjome no
rą dalyvauti tarptautiniame 
piknike ir pasimatyti su daug 
senų veikėjų, 
transportacijos 
leidome laiką 
nes, o vakare 
kyti sergančią 
Brazaitienę, 
Drg. Brazaitienė sirgo akių ap
temimo liga, bet laipsniškai ei
na geryn ir po keleto dienų, 
sakė, eis namo gydytis. Ji gy
vena 2142 W. 95th St. Ligonė, 

, mus pamačius, labai nustebo- 
; ir ašarotu džiaugsmu sveikino 

J ir ačiavo, kad mes ją aplan-
1 kerne. Linkime d. Brazaitienei 
gerai susveikti.

Važiuojant iš ligoninės, su
stojome aplankyti d. Roman- 
dus, krautuvėj. Dar neseniai 

į sunkiai sirgo d. Romandas, bet 
tuo laiku radome jį vikriai po 

. krautuvę vaikščiojant, nes 
daug žmonių laukė nusipirkti 
valgomų daiktų. Nors d. Ro
mandas mažai laiko turėjo, 
bet jis mus ir čion draugiškai 
pavaišino.

Veik ta diena baigėsi mūsų 
laikas svečiavimosi ir vykome 
į namus ilsėtis, nes ryte anksti 
rengėmės važiuoti į Detroitą. 
Iki stoties mus atvežė sūnus 
su automobiliu. Važiuojant 
traukiniu per laukus ir mies
telius buvo labai malonus re
ginys žaliuojančių, sodnų ir ap-

Clevelando Keliones įspūdžiai
Vasaros laiku paprastai I 

žmonės, turėdami keletą die
nų liuoso laiko, vyksta kur 
nors svečiuotis, yra taip vadi
namas vakacijų laikotarpis. 
Taipgi mūsų apsilankymas pas 
gimines ir draugus Clevelan- 
de buvo tam panašiai. Turėjo
me keletą dienų liuoso laiko, 
apie liepos 4 d. Mus papras
tai ima ukvata aplankyti savo 
artimus gimines: sūnų, marčią 
ir anūką, Valentų šeimos. 
Taipgi brolį bei švogerį Vincą 
Karmuzą ir daugiau giminių ir 
draugų Clevelande.

Mūsų apsilankymas buvo la
bai smagus keliais atžvilgiais: 
Viena, tai tas, kad pažanges
nieji lietuviai turėjo gražų pik
niką Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komiteto naudai. Piknikas 
buvo rinktinėj, puikioj vietoj, 
prie Erie Ežero ir diena, rodo
si, specialiai buvo parinkta dėl 
žmonių pasilinksminimo.

Laike pikniko draugai ir 
draugės darbavosi nenuilstan
čiai ir darbas buvo gerai pri-' 
rengtas, tikimės, duos geras 
pasekmes. Sunku būtų viską 
sudėti į šį raštą, visus įspū
džius, kuriuos mes turėjome 
laike pikniko, bet mums buvo 

. maloniausias tai tas, kad visą 
laiką mes jautėmės, kad esame 
pas savo geriausius draugus ir 
drauges. Visi draugiškai svei
kino, malonius pasikalbėjimus 
turėjome ir draugai Raubai su 
draugais Miliūnais iš Middle- 
field, ūkininkai, sudarė pui
kius pietus skanių valgių, o 
draugai Romandai mus į pik
niką nuvežė ir pagamino ska
nią vakarienę pikniko pabai
goje. Tai geriau ir negali būti.

Pikniko eigoje atsiėjo susi
tikti draugų ir draugių ne tik 
clevelandiečių, bet svečių iš 
tolimesnių lietuvių kolonijų: 
iš Detroito Jonas ir Anna Va
lančiai, Wm. Levanavičius ir 
pora kitu, kurių pavardes pa
miršau. Taipgi iš Akrono drg. 
Braziai, Puišiai, Kirtikliai ir d. 
Bakalienė. Visi labai draugiški 
žmonės ir visi geri rėmėjai 
darbininkiško judėjimo.

Apie clevelandiečius turi pa- 
. sakyti tiek, kad lietuvių skai

čius yra mažesnis kaip Detroi
te, bet jų veiklumas kaip ku
riais atžvilgiais pralenkė mus, 
ypač Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komitetas labai pasišven
tusiai darbuojasi ir su aukomis 
pralenkia detroitiečius. Tai, 
bravo, draugai ir draugės! 
Taipgi malonu matyti draugus 
dr. Simans ir jo draugę visur 
darbuojančiuosi, taipgi 
brąuskas, d. Romandai 
lėtas kitų.

bet priežastis 
sulaikė ir pra- 
pas savo gimi- 
vykome aplan- 
d raugę Marę

miesto ligoninėj. Elizabeth, N. J.

d. že- 
ir ke-

įvairūs Nuotikiai

Aną dieną man teko skaity
ti trumpą laiškutį nuo korpo- 
ralo Antano Pociūno, kuris da
lyvavo Francijos invazijoje.

Rašo, kad viskas eina gerai, 
tik turi daug bėdos su francū- 
zų kalba. Esą gana sunku su
sikalbėti.

Tai, rodos, pirmas iš lietu
vių tarpo Elizabethe, kuris at
rašė savo tėveliams laiška iš 
Francijos žemės. Beje, Anta
nas Pociūnas yra1 LDS 33 kuo
pos narys.

Mes visi, Antano Pociūno 
draugai, linkime greito ir svei
ko pargrįžimo pas mus dar
buotis žmonijos labui.

Nuo Stepo Pinkevičiaus te
ko sužinoti, kad jis gavo laiš- 

sėtų laukų; viskas puikiai au
go ir jau buvo pjaunami kvie
čiai ir šienas.

J. Alvinas.
£ . ' - j . <1 ' .Nt

ką nuo buvusio gerai žinomo 
elizabethiečio Juozo Pinkevi
čiaus iš Sovietų Sąjungos. Juo
zas Pinkevičius išvyko į Sovie
tų Sąjungą desėtkas metų at
gal.

Savo laiške Juozas Pinkevi
čius rašo, kad augina jau šei
myną, vedęs su gana inteli
gentiška motore.

Tai matote, kaip rusai

do” lietuvius, sulyg lietuviškų 
kryžiokų spaudos!

★ ★ ★
Tai dar viena iš senųjų Eli- 

zabetho lietuviškų draugijų ei
na pėdomis kitų draugijų, bū
tent prie susivienijimo, tai šv. 
Juozapo su Aušros Draugija.

Linkiu prieiti prie gero ir 
stipraus susivienijimo.

L. Reporteris.

Biznieriai, Skelbkites
“Laisvėje”

..tikt

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipiatės pas mus. Patarnavimai 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N

: t- 4-

Z 
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DEMOKRATU PARTIJOS PLATFORMA HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

(Tąsa nuo 2 puslapio) ' 
darymas aukso ir sidabro kasyklų Vaka
ruose taip greitai, kaip tik greitai atsi
ras darbo jėgų.

Mes paantriname savo pasitikėjimą 
kompeticiniu privatiniu užsiėmimu, lais
vu nuo monopolių bei kartelių kontrolės, 
arba bile arbitrariškos privatinės bei 
valdiškos kontrolės.

VII.
Mes teigiame, kad žmonija tiki Į Ke

turias Laisves.
Mes tikime, kad ta šalis, kuri turi 

aukščiausį laipsnį socialinio teisingumo, 
yra pajėgi didžiausių atsiekimų.

Mes tikime, kad rasinės ir religinės 
mažumos turi teisę gyventi, vystytis ir 
balsuoti lygiai su visais kitais piliečiais 
ir naudotis teisėmis, kurias garantuoja 
mūsų Konstitucija. Kongresas privalo 
panaudoti visas savo konstitucines ga
lias apsaugojimui tų teisių.

Mes tikime, kad be praradimo savo so- 
vereniteto, pasaulio plėtojimasis ir pa
stovi taika yra žmonijos pasiekime. Jie 
ateis su didesniu pasaulio žmonių pa
naudojimu tų laisvių ir su laisvu tarpe 
jų plaukimu idėjų ir produktų.

Mes tikime, kad visi pasaulio žmonės

turi turėti teisę rašyti, siuntinėti ir iš
leisti žinias už vienodą komunikacijos 
kainą ir be trukdymų iš valdžios bei 
privatinių monopolių pusės ir ta teisė 
turi būti apsaugota pagelba sutarties.

Tam viskam demokratų partija tiki. • 
Tuos principus demokratų partija iš

didžiai pasižada palaikyti.
Pagaliau, ši konvencija siunčia savo 

šilčiausius linkėjimus mūsų mylimam ir 
neturinčiam sau lygaus vadui ir prezi
dentui Franklin Delano Rooseveltui.

Jis stovi tautos, ir pasaulio akyse kai
po žmogaus laisvės ir didybės čampijo- 
nas. Jis išgelbėjo mūsų žmones iš ekono
minės suirutės nelaimių. Jojo nepapras
tas permatymas ir didelė drąsa išgelbė
jo mūsų tautą nuo tarptautinių grobikų 
ir diktatorių užpuolimo. Pildydamas sa
vo gyvenimo giliausi troškimą jis padė
jo pamatus pastoviai taikai dėl šio susi
rūpinusio pasaulio ir mūsų tautos gero
vei. Visa žmonija jam skalna. Jojo gy
venimas ir tarnyba buvo didžiausia žmo
nijos palaima.

Kad dievas laikytų jį tvirtu kūne ir 
dvasioje tęsti jojo dar nepabaigtą dar
bą, yra mūsų viltis ir malda.

VYRAI
IŠSILAVINIMAS NEREIKALINGAS

GEROS ALGOS
BŪTINAS DARBAS

PASTOVŪS DARBAI
MES IŠMOKINAME VISUS SAVO DARBININKUS 

GERESNIŲ DARBŲ Už AUKŠTESNES ALGAS

KOPPERS COKE
' SEABOARD COKE PLANT

KEARNY, N. J.

Matykite Seaboard Coke Atstovą United States 
Employment Service

2855 HUDSON BOULEVARD
JERSEY CITY, N. J.

Prisilaikykite WMC Taisyklių
(174)

Sovietai Paėmė Dar 
1,450 Vietij, Nužy
giavo iki 32 Myl. i
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

rainos fronte Raudonoji Ar
mija įsiveržė į Lvovo prie
miesčius. — Per Lvovą eina 
10 geležinkelių.

Į vakarus nuo Lvovo rau
donarmiečiai užėmė Vysoc- 
ko, tik 12 mylių nuo Pše- 
myslo, kito svarbaus miesto 
ir geležinkelių mazgo.

Visame 750 mylių fronte 
nuo Estijos iki Karpatų 
priekalnių Sovietai pre die
ną atvadavo 1,450 miestų, 
geležinkelių stočių, mieste
lių ir kitų gyvenamųjų vie
tų.

Paimdami Zalumi geležin
kelio stotį Latvijoj, sovieti-

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Nojaus Arka. Ar teisybe, kad 

buvo visuotinas tvanas ir vis
ką prigirdė? ...................... 25c

Patarėjas Vyrams ir Moterims 
apie lyties dalykus, taipgi apie 
gimdymo kontrolę, meiliškas 
gyvenimas ir kaip iš to nau
dotis ................................... $1.75

Lietuviška Virėja, Kepėja, Ke- 
nuotoja ir Namų Prižiūrėtoja, 
su apie 450 visokių receptų 
kepimui, virimui ir kenavicui 1.00

Tūkstantis Naktų ir Viena. Ara
biškos istorijos. Dalis I ... 50c

Lengvas Būdas išmokti angliš
kos kalbos be kitų pagalbos 35c

Neužmokamas žiedas, graži 
apysaka ............................... 25c

Pralotas Olšauskas, jo darbai ir 
nuopelnai, su meilužės pa
veikslu ................................. 25c

Kaip Kunigas Papjovė Savo
Meilužę Oną Aumulleraitę, su 
paveikslais ................................ 15c

Pekla, kam ji ir kur yra? Su 
paveikslais kankinimo įrankių 30c

Raktas į Gyvenimą, knygelė ati
dengia visokius nuo mūs už
slėptus sekretus; kaip galima 
surasti sau tinkamą porą ir
gyventi turtingai .................... 75c

Paparčio žiedas, Pasakojimai 
apie senovės burtus ........... 20c

Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų 
apsisaugoti .... ....................... 30c

Biblija, išaiškina visą biblijos 
pagrindą, su 379 paveikslais 2.25

Sapnų Knyga, su daugeliu pa
veikslų, drūtais apdarais .... 1.25

Mikaldos Pasakojimai .............. 25c
Kunigų Celibatas, kodėl kuni

gai nesiženija ...................... 30c
Marių Duktė, graži apysaka .... 25c
Kaip Duktė Gyveno Pūstynėje 25c 
Erodas, Boba ir Velniškas Tiltas 35c 
Girtuoklių Gadzinkos, linksmos

dainos ....................................... 15c
Kantri Alena, pasaka .............. 25c
Gudrus Piemenukas ....................  25c

ŽOLIŲ ARBATOS 
Pakeliuose su nurodymais, kaip 

vartoti ir nuo kokių ligų.
Nuo nervų suįrimo .................. 85c
Nuo dusulio (asthmos) ............. 60c
Vyriškumo pataisymui ............. 85c
Nuo užsisenėjusio kataro bei

hayfever .................................... 85c
Nuo cukraligės (diabetes) ....... 85c
Nuo vandenligės bei Širdies ligos 60c 
Pailių arbata arba mostis ....... 85c
Trejankos; stambios šaknys ..... 60c
Nuo sutukimo, kaip eiti kūdyn 85c 
Sureguliavimui kietų vidurių .... 60c 
Poison Ivy mostis, greitai aptildo 

niežulį ir sutrumjįjna kentėji
mus ..................................... $1.50

Trūkžolės, valerijonai, ramunė
lės, pelūnės, našlelės, puglaiš- 
kiai po .................... 25c pakelis.

M. ŽUKAITIS
334 Dean St., Spencerport, N. Y.

niai kariai nukirto prie
šams geležinkelį tarp Dvin- 
sko (Dauguvpils) ir Rezek- 
nės. Atvaduodami Salamies
tį ir kitas vietas Lietuvoje, 
į šiaurių rytus nuo Pavežė- 
žio, raudonarmiečiai iškirto 
platesnę spragą geležinke
lyje einančiame iš Dvinsko 
į Šiaulius. Tarp Salamies
čio ir Zalumi stoties naciai 
yra daugiau negu pusiau 
apsiausti Dvinske ir jiems 
telieka jau tik viena gele
žinkelio linija pasitraukt iš 
Dvinsko linkui Rygos.

Kertasi Vokiečių Kariai 
Su Nacių Sargais
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

menų gabenimą ir naujų ka
reivių rekrutavimą.

Uždrausta išeit civiliams 
gyventojams į Berlyno gat
ves nuo 10:30 vai. naktį iki 
8:30 vai. ryto.

Sakoma, kad Hitleris, bi
jodamas naujo pasimojimo 
nužudyt jį, pabėgęs į Rhei- 
no sritį, vakarinėj Vokieti
joj-

Neoficialiai pranešama, 
kad slaptoji nacių policija 
areštavo ir vyriausią vo
kiečių komandierių Italijos 
fronte, Kesselringą.

Hitlerininkai suėmė jau 
apie 6,000 kariškių ir civi
lių žmonių, kaip nacių prie
šų. Eina gandai, kad Hitle
ris gal jau sušaudė feldmar
šalą von Rundstedtą, buvusį 
Francijos fronto komandie
rių.

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALI8 IŠTYRIMAS >2.

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

i GREEN STAR BAR & GRILL |
± Lietuviškas Kabaretas t

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYN
GRAND ST.459

(Skersai nuo Republic Teatro)

Teigiama, kad slapstosi 
10,000 kariškių ir civilių 
vokiečių nuo hitlerininkų. 
Girdėt, kad naciai areštavo 
Šachtą, buvusį valstybės 
banko galvą; von Neurathą, 
buvusį užsieninį ministerį ir 
daug kitų žymių civilių ir 
karininkų.

JANKIAI TRUPUTĮ PA
SITRAUKĖ FRANCIJOJ

Franci j a, liep. 24. — Na
ciai su daug didesnėmis jė
gomis puolė amerikiečių pa
pėdę antrapus Seves upės 
ties Periers, vakariniame 
Francijos fronto gale: jan
kiai todėl pasitraukė į tin
kamesnę apsigynimui pozi
ciją.

DARBININKŲ SVEIKATA
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

greitas darbas, perdidelė 
paskuba; netaiklūs, “nena- 
ravi” judesiai; stoka perio- 
dingo poilsio protarpių; įsi- 
ręžimas, netikusi pastovą 
prie darbo; perdidelis 
triukšmas ir čaižūs dras
kanti garsai; perdidelis kar
štis ir drėgmė, be pravėdi- 
nimo; menka šviesa, taipgi 
perdaug raižanti šviesa; 
nuodingos dujos, dulkės, 
gazai, dūmai; permažai 
maisto, vandens ir druskos; 
emocijos — jausminiai są
jūdžiai iš baimės, kad gal 
negerai darbą dirbi, bijai, 
kad tavęs iš darbo neišva
rytų; netikusi nuotaika, kai 
nekenti tos rūšies darbo.

BROOKLYN, N. Y. 4
Telefonas EV. 4-8698

VYRAI, NUOLAT
KAIPO PAGELBININKAI 

LABORATORIJOJE.
STIPRŪS, VEIKLŪS, AMŽIAUS 45 IKI 

48 'TIKTAI
6 DIENOS, $41.60

ŠAUKITE MR. WHITE,
LEHIGH 4-2552.

 (174)

PENKIŲ VYRŲ
Dirbti Karinėje Pramonėje

ŠIFTŲ DARBAS
AUKŠČIAUSIOS ALGOS MOKAMA 

Reikalingas paliuosavimo pareiškimas.

BAKER CASTOR OIL CO. 
35 Avenue A 

BAYONNE, N. J.
(173)

SUSTATYTOJAl
IR NELAVINTI DARBININKAI 

TAIPGI APVALYTOJAI 
DIENINIS DARBAS-VIRŠLAIKIAI 

McGlynn, hays & co., 
328 Belleville Turnpike, 

Arlington, N. J.
(173)

Be to, darbininką įveikia 
ir privargina dargi ir paša
linės sąlygos, ne darbavie
tėj, bet kur kitur: dažnai 
pakartojama miego stoka; 
nesusivaldymas ir perdėji
mas su gėrimais; perilgos 
kelionės į darbavietę; neti
kusi naminė sanitacija, blo
gos namų gyvenimo sąly
gos; jausminiai sąjūdžių 
verpetai dėl netikusių nami
nių ir šeimyninių dalykų; 
netikęs maistas arba per
mažai gerai “balansuoto” 
maisto; sirguliavimai, ligos 
ir negalės.

Iš visų šitų veiksmų bene 
svarbiausi yra miegas ir po
ilsis ir mityba. Mityba ypa
čiai, maisto kokybė ir kie
kybė.

Dr. J. J. Kaškiaučius

NEBŪKITE NERVUOTI

Ar galite nakčia ramiai miegoti? 
Jei ne, tai gal būt, kad jūsų ner
vams stokuoja Mineralų ir Vitaminų. 
Tūkstančiai žmonių kenčia dėl Ner
vingumo. Naktimis nemiega, visada 
jaučiasi pavargę, nuolat bereikalo 
rūpinasi ir trumpa jų atmintis. Mok
slininkų pripažinta, jog viršminėti 
apsireiškimai darosi iš priežasties 
stokos mineralinio maisto — paįrą 
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.

THOMPSON’S NAT URAL FOOD CO.
STREET LONG ISLAND CITY, N. Y.

AUTO SPECIALISTAI
MECHANIKAI

Pas Savininka Populiarių Karų įstaigoje 
APMOKAMA VAKACIJOS

LIGOJE PAŠALPA 
PUIKIAUSIA ALGA 

POKARINIS UŽTIKRINIMAS

NORMAN MOTORS
1872 East Treinont Ave.

TAlmadgc 9-4814 (174)

DRATINIAIS ŠNIŪRAIS RIŠIMO 
FORMANAS

Rišimas, kilpų darymas, planavimas ir ka
pojimas. Įsigyvenusiai laivų kompanijai. 

Gera alga ; jiokarinė.
PAULSEN WEBBER

164 JOHN ST., N.Y.C. (176)

SUPERINTENDENT
41 šeimų, 4 tropais lipimas. Brooklyne.

Patenkinanti alga ir 4 kambarių apartmentas.
TRIANGLE 5-0831

(177)

NAKTIMIS VALYTOJAI
Kreipkitės

JOHN WANAMAKER
PERSONNEL OFISE

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

(176)

APVALYTOJAI
NAKTIM DARBAS

$33.7.3 I SAVAITĘ
6 P.M. IKI 2 A.M. 

Sekmadieniais Nedirbama.
KREIPKITĖS 6 P.M.

ROOM 503, 350—5TH AVE.
(174)

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

APVALYTOJAI
DIENĄ IR NAKTĮ

NAKTIM 
MOTERYS VALYMUI

5 DIENOS, 40 VALANDŲ

HEARN’S
74—5TH AVE., N.Y.C.

(174)

KODĖL KENČIATE
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.

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

VYRAI
ABELNAM 

FOUNDRY DARBUI.
100% APSIGYNIMO DARBAS
DIENINIAI IR NAKTINIAI ŠIFTAI

KREIPKITĖS I MR. FISCHER.
MELRATH SUPPLY

& GASKET COMPANY
TIOGA & MEMPHIS STS., 

PHILADELPHIA, PA.
(178)

VYRAI IR BERNIUKAI
ATLIKIMUI LENGVO FABRIKO DARBO 

NUOLAT SU GERA ALGA.

VALENTI HORN 
BUTTON WORKS

2-02 27TH AVE., L. I. CITY
(174)

CANVAS FOREMEN
Mašinų Ofxjratoriai, Darbininkai prie stalų, 

Marškų Darbininkai. Gera alga. 
POKARINĖ PROGA
PAULSEN WEBBER 

164 JOHN ST., N.Y.C.
__________________________________________(173)

VYRAI
FOUNDRĖS DARBININKAI

MOULDERIAI, CORE DARYTO
JAI, VYNIOTOJAI, PAPRASTI 

DARBININKAI.
DAUG VIRŠLAIKIŲ

Prisilaikykite WMC Taisyklių

KENT FOUNDRY
CORPORATION

400 Hoover Ave., kampas Broad St. 
BLOOMFIELD, NEW JERSEY 

BLOOMFIELD 2-3838
(173)

VYRAI! VYRAI!
VIRŠIAUSIOS ALGOS
CHEMICAL ENGINIERIAI, 

PATYRĘ
NUOLATINIAM PLATAUS 

MASTO PROCESUI
LYDYTOJAI, PATYRĘ 

ACETYLENE & ELEKTRA LYDYMUI 
NE METALINIAM TIRPINIMUI

Ir Kietam Suvirinimui
Garinių Vamzdžių Sutaikytojai ir 

Pagelbininkai
Plokščių Metalo Darbininkai

MAŠINISTAI 
DAILYDŪS 
KREIPKITĖS

JAMES E. CURRAN

THE KELLEX CORP.
FOOT OF DANFORTH AVE., JERSEY CITY.

(175)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

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

ARBA KREIPKITĖS
5 P. M IKI 8 P. M.

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

___________________________________________ (X)

SALDAINIŲ DARYTOJAI
VIRŠIAUSIOS ALGOS 

PRISIDEDA PROCENTAI
Maža, darbšti, švari dirbtuvė 

NUOLATINIAI DARBAI.
ANDERSON CANDY,

25 Lackawanna Place, 
Bloomfield, N. J.

(174)

MOKINIAI, ELEKTRAMS PAGELBININKAI, 
MAŠINISTAI, METALO ŠVEITĖJAI. PA- 
KUOTOJAI, ELEKTROS TRANSFORMS 
RIAT, STATĖJAI, MOKINIAI prie apdirbimo 

| elektrinių produktų. Aukštai būtina pramonė 
laike karo ir taikoje; prisilaikykite WMC 

taisyklių.
Hanovia Chem. & Mfg. Co.,

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

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

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

Jei dirbate būtinus darbus, nesikreipkite.
JOHN KISS & SONS 

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

(176)

VALYTOJOS
MOTERYS

VALYTI OFISUS
$22 Į SAVAITĘ '

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

__________________________________________ (174)

REIKIA MOTERŲ
VALYMUI

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

Kreipkitės

JOHN WANAMAKER
9th & Broadway, 12-tos lubos 

Personnel Ofise
(176)

MOTERYS IR MERGINOS
ATLIKIMUI LENGVO FABRIKO DARBO 

NUOLATINIS DARBAS, GERA ALGA.

VALENTI HORN
BUTTON WORKS

2-02 27TH AVE., L. I. CITY 
__________________________________________(174)

OPERATORĖS 
PRIE SUKNELIŲ

Daliai Laiko 
Gera Alga. Nuolatinis Darbas. 

Linksmos Aplinkybės

CHIC FROCKS 
1325 13TH STREET 

NO. BERGEN, N. J.
(174)

MERGINOS, MOTERYS
ABELNAM 

FOUNDRY DARBUI.
100% APSIGYNIMO DARBAS
DIENINIAI IR NAKTINIAI ŠIFTAI

KREIPKITĖS Į MR. FISCHER.
MELRATH SUPPLY

& GASKET COMPANY
TIOGA & MEMPHIS STS., 

PHILADELPHIA, PA.
(178)

MERGINOS—MOTERYS
FABRIKO DARBAS 

55c | VALANDĄ PRADŽIAI 
Patyrimas Nereikalingas 

Viršlaikiai po 40 valandų

STERLING BAG CO., 
11-19 Green Lane 

Brooklyn. 
(Flushing Ave. gatvekaris iki Gold St.) 

(173)

MERGINOS IR MOTERYS 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

$25—40 VALANDŲ 
LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKIUS 

HIGH SCHOOL GRADUATES 
DIRBTI KAIPO 

Laboratorijos Pagelbininkčs 
KREIPKITĖS 

JAMES E. CURRAN 
THE KELLEX CORP.

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

VALYTOJOS
MOTERYS

BENDRAM VALYMO 
DARBUI 

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

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA 

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
 (182)

MERGINOS, VYNIOTOJOS 
Patyrusios prie kostiumams džiulerių ar tam 

panašioj dirbtuvėj.
5 DIENŲ SAVAITĖ 
PUIKIAUSIA ALGA

SIG DAWER & CO., 
307—5TH AVE.

__________________________________________(173)

MERGINOS—MOTERYS 
KOSMETIKŲ FABRIKUI 
NUOLATINIS DARBAS.

6 DIENOS, $23.40

ŠAUKITE MR. WHITE, 
LEHIGH 4-2552.

 (174)

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU 
GERA ALGA-GREITI PAKILIMAI

PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO 

TURI MOKĖTI ĮKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

(X)

MOTERYS
DALIAI LAIKO 

PENTRĖS DARBININKĖS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS

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

5 DIENOS

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST.. N. Y.

IX>

MERGINOS-MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS
VIRTUVĖS DARBININKĖS 

SALAD GAMINTOJOS
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDU MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS
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.
XX)
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NewYoridK^Ž2fellni(n
Daugelis Dirbo Piknikui

Brooklyno Lietuviai Sveiki
no Roose veltą ir Lietuvos 

Laisvintojus Vilniuje
Liepos 21-mos vakarą, Lie

tuvių Amerikos Piliečių Kliu- 
bo salėje, įvyko Brooklyno lie
tuvių masinis mitingas. Jo tiks
las: pasveikinti Lietuvos lais-

vado daktaro Domo Cesevi
čiaus pareiškimo Lietuvos 
klausimu. Kalbėtojas pareiškė, 
kad Lietuvoj santvarkos klau
simas, tai grynai pačių Lietu-

mont, Semėnienė, W. Tomso- 
nas, Ant. Rudis, V. Rupšis, 
Adei. Pakalniškienė, Ch. Bal
čiūnas, J. Zaveckas, A. Zin- 
gulis, J. Valenčius, K. Galiū
nas, J. Valenčius, A. P. Lin
kai, St. Butch, J. Zalka, Jone- 
liūnas, J. Dainius, O. Mali
nauskienė, R. ir E. Mizarai, A. 
Velička, A. Sinušas, J. Siur- 
ba, B. Navikas, P. Buknys, V. 
Sinkevičius, M. Purvėnienė, K. 
.Sasnauskas, L. Grikštas, A.

įlinkais irgi užimti pasikalbė
jimuose ir priežiūroje, kad 
piknikas praeitų visiems links
mai ii* naudingai. Mergiškai 
atrodanti šalaviejienė visą die
nelę vikriai ir linksmai nardo 
aplink didelius, visada turtin
gus sėdinčiais ir aplink stovin
čiais svečiais stalus. Šio stalo 
dalyviuose matėsi eastnewyor- 
kietė Ona Jakštienė, ridgewoo- 
diečiai Vižlanskai, Kalvaičiai 
ir daug kitų populiariškų šei-

Kriaučiai šiemet piknike pa
tys vedė ir visą biznį, patys 
turėjo barą ir užkandžius. Ka
zys Nečiunskas, protarpiais 
pagelbstimas savo dukters, vos 
spėja imti pinigus už barče- 
kius. Būrys vyrų sukaitę dirbo 
už baro. Kai kas iš moterų pa
davinėjo užkandžius. Kiti vy
rai prižiūrėjo išdavimą bačku
čių, pardavė, sučekiavo prie 
vartų tikietus. Aymanas su tal
ka prižiūrėjo įvažiuojančius 
mašinomis. Visi turėjo gana 
darbo. Atrodo, kad kriaučiai 
turės gražaus pelno.

Laisves Rep.

Nelaiminga Kelionė Į 
Žvėrinčiy

Kada gatvekarį pakėlė ir juos 
ištraukė, Jim Healey buvo jau 
miręs, o mergaitė labai pavo
jingai sužalota.

vintojus ir per juos išlaisvintų 
Lietuvos miestų ir kaimų žmo
nes. Kitas tikslas buvo pra
dėti diskusijas svarbiausiu 
amerikiniu klausimu, kuriuo- 
mi šiandien yra ateinantieji 
rinkimai.

Domininkas šolomskas, pir
mutinis vakaro kalbėtojas, kal
bėjo apie mūsų karo frontus 
ir vėliausius juose posūkius.

Apie Ateinančius Rinkimus
Jonas Gasiunas kalbėjo apie 

reikšmę ką tik praėjusių parti
jų konvencijų ir apie jų no
minuotus kandidatus. Republi- 
konų Partijos programa, jų 
kandidatai nepriimtina mums, 
kurie esame didelėje didžiu
moje darbo žmonės, šapų dar
bininkai, smulkūs biznieriai, 
nedidelių šapų savininkai, pro
fesionalai ; su ta programa ir 
tais kandidatais reikia apsižiū
rėti. Tos partijos vadovybėje | 
stovi Hooveris ir to plauko 
žmonės. Dewey ir kiti Republ. 
Partijos kandidatai pildys 
Hooverio valią. O tai reikš 
naujas bedarbių, beduonių li
nijas, sugrįžusių iš karo vete
ranų maršavimus, kovas ir 
mirtis už darbą ir duoną, kaip 
kad buvo 1930-31 metais, pirm 
išrinkimo Roosevelto.

Rooseveltas yra tuo žmogu
mi, kurio vadovybė anais me
tais išvedė krašta iš suirutės. 
Jis, jo partijos programa žada 
visiškai sunaikinti fašizmą ir 
duoda užtikrinimą apsaugai 
krašto ir jo žmonių nuo suiru
tės po karo. Svarbiausia, jie 
darbuosis išlaikymui taikos.

Roosevelto vardas buvo en
tuziastiškai sveikinamas. Re
zoliucija pasveikinti Roosevel- 
tą su laimėjimu nominacijos ir 
pažadu dirbti jo išrinkimui bu
vo priimta vienbalsiai.

Rinkimų agitacijos fondui 
ir mitingo lėšoms padengti su
aukota: $118.13.

vos žmonių reikalas.
Su dideliu entuziazmu pri

imta pasveikinimas Tarybų 
Lietuvos vyriausybei Vilniuje 
ir per ją raudonarmiečiams, 
partizanams ir visiems išlais
vintiems Lietuvos žmonėms.

Rezoliucijas susirinkimui pa
siūlė vakaro pirmininkas An
tanas Bimba. Jisai taipgi kvie
tė lietuvius darban Lietuvos 
žmonėms Drabužių Centre. 
Prašė darbuotis sudarymui 
įspūdingo ir turtingo 6-to siun
tinio dovanų Lietuvos žmo
nėms. Prašė visus energingai 
darbuotis pasekmingumui tam 
tikslui rengiamo pikniko, ku
rio diena ir vieta bus paskelb
ta ne už ilgo.

Aukotojų Vardai
Rinkimų agitacijai ir lėšoms 

padengti aukojo:
Po $5: C. Briedis ir Liepie- 

nė.
Po $2: M. Kraujalis, J. Juo

dzevičius, M. Klimas, J. Urbo
nas, D. M. šolomskas ir J. 
Stirbis.

Po $1 : K. Brokerta, A. Bim
ba, H. Kanaporienė, Titeniai, 
Babarskas, V. Kazlauskas, G. 
Diržulaitis, Cibulskienė, Gra- 
nickienė, Kunickienė, J. šiks- 
.nalis, J. Kučinskas, Aleliunas, 
Ch. Juknis, F. Rainard, J. Ste
ponaitis, V. Lazauskas, G. 
Wareson, S. Rimša, A. Skir-

Liveikis, N. ir F. Pakalniškiai, 
Gavrilovič, J. Kuraitis, 13. Va
lukas, J. ir K. Ručinskai, Stan
kus, Kulikienė, Yakštas, K. 
Jakštys, A. Puolis, A. Prankai- 
tis, J. Kalvaitis, J. česna, W. 
Baltrušaitis, Ripinskienė, A. 
Bepirštis, P. Satkus, Helen 
Rinkevičiūtė, Drusis, S. Sasna, 
V. Rudaitis, V. Tauras, K. 
Ruškys, Mureika, P. Kapickas, 
V. Bunkus, J. Gužas, Dabro- 
volskis, M. Misevičienė, ir J. 
Tamelis.

A. Balčiūnas 75c.

Višniauskienė, Jo- 
Andriuškevičienė, 
F. Vaitkus, J. Lu- 
Petraitis, Petkevi-

Po 50c: M. Norbuta, C. Bel
ler, C. Kaulinis, Gražys, J. 
Byron, J. Gasiunas, Geo. Ta- 
mulynas, Eva Andrušaitis, N. 
Buknienė, Kreivėnienė,’ Sinke
vičienė, O. 
tauta, H. 
K a vo liūnas, 
kaitis, P.
čius, J. Žukas ir J. Gailiūnas.

Po mitingo, kriaučių pikni
ke, F. Dobilas dadėjo $1. Kai 
kurie kiti yra aukoję jau pir-1 
miau per organizacijų darbuo-1 
tojus.

Taipgi tūli buvo nepasiten
kinę, kad nerinkta ir Lietuvos 
žmonėms, tad išeidami vistiek 

.paliko savo tam vakarui skirtą i 
šėrą. Jie bus skelbiami atski- į 
rai, skelbiant aukojusius Lo 
brooklyniečių fondui.

Rep.

Kriaučiai Smagiai Pikniką vo

jai Pareigas
Paskiausiu kalbėjo Rojus 

Mizara. Jisai trumpai priminė 
mūsų masinius mitingus ir sa
vo ir kitų draugų prakalbas, 
sakytas prieš 3 metus. Tas 
prakalbas, kurias reikėjo saky
ti sąlygose, kada “visoj pa
dangėj nebuvo saulės.” Kada 
net kai kurie iš geriausių drau
gų po prakalbų patraukę į 
nuošalį užklausdavę : “Ar tu 
tikrai tiki savo kalbai.” Mat, 
ir tais laikais jisai ir kiti dien
raščio Laisvės redaktoriai sa
kydavo, jog Sovietų Sąjunga ir 
kitos demokratijos išeis laimė
tojomis šio karo, jeigu tik ben
drai kariaus, susivienys prieš 
hitlerininkus, fašistus ir japo
niškus imperialistus. Jis ir kiti 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo ir Lietuvių Literatūros 
Draugijos vadai ir veikėjai tą 
kalbėjo visada. Tą kalbėjo ir 
tada, kada visų kitų lietuvių 
srovių vadai įkalbinėjo Ameri
kos lietuviams, kad Hitlerio 
armijos keliomis savaitėmis 
pereisiančios per Sovietų Są
jungą, “kaip peilis per minkš
tą sūrį.”

Mizara pareiškė viltį, kad
daugelis Amerikos lietuvių,' 

.kurie buvo tos nacių propa
gandos suklaidinti, akyvaizdo- 
je dabar Visiems matomų fak
tų prasiblaivys ir stos į bendrą 
darbą Lietuvos žmonių pagal
bai. Lietuvos žmonėms pagal
bos teikimas, padėjimas atsi- 
steigti yra visų tikrų Lietuvos 
sūnų ir dukterų darbu, sakė 
kalbėtojas. Jis, beje, skaitė iš
traukas Lietuvos tautininkų

Liepos 22-ros popietį ir va
karą įvyko lietuvių AmaJga- 
meitų Unijos 54-to Skyriaus 
metinis piknikas, Dexter Par
ke, Woodhavene. Jis buvo vie
nu sėkmingiausių kriaučių pik
nikų. Dexter Parko šiaurinis- 
rytinis šonas ir salė buvo tirš
tai užsipildę kriaučiais ir jų 
draugais.

Šokiams grojo Antano Pa- 
vidžio orkestrą. Užtraukus 
“Noriu miego” ir kitus stip
raus takto masinius šokius net 
grindys suposi, kai laivas ant 
bangų. Šokėjų didelę didžiu
mą, kaip ir visur šiais laikais, 
sudarė moterų-merginų jauni
mas su labai jaunu vyriškuoju 
jaunimu ir pasitaikiusiais sve
čiuose, taipgi artimoj apylin
kėj vyresniais jaunais svečiais 
kariškiais, čia matėsi ir visas 
ne kriaučiškas aidiečių, lais- 
viečių ir LDS jaunimas, tie 
nuolatiniai lietuviškų pramogų 
svečiai.

Parke prie stalų didžiumą 
pažmoniautojų sudarė seni
mas, išmargintas būreliais jau
nų merginų-moterų.

Iš Šapų Atėjo Mobilizuoti
Iš šapų kriaučiai atėjo pasi

linksminti susimobilizavę. Jie 
susidėjo nuo $1 iki $3 per as
menį į vieną fondą, užsiste7 
liavo vaišių. Ir atvykę pikni- 
kan visi kartu susėdo vakarie- 
niauti-puotauti prie iškabomis 
paženklinto savo stalo, čia at
sivedė savo šeimas, draugus. 
Veik prie kožno (o gal ir vi
sų) prisidėjo ir savininkas su 
stambiu šėru vaišių. Kai kurie 
iš jų per visą popietį ir vaka
rą sunkiai dirbo, patarnauda
mi, vaišindami savo darbinin
kus ir jų svečius, šiandien, 
mat, darbininkų pasilsio ir pa- 
žmonio diena.

Stalus su iškabomis pikni
ke turėjo šios šapos:

P. Yuškevičiaus ir J. Patapo 
Arman ir Briggs 
Good Grade Clothes 
Matulio ir Vaiginio 
J. Šimėno

M. Karvelio
Simon Ackermano
P. šalaviejaus (Sullivan)
Diržio
Lapašausko
Mičiulio ir Kairio
P. Atkočaičio
Abiejuose galuose parko, 

tarsi kokia pilietinė sargyba, 
buvo du politiški kliubai: Lie
tuvių Amerikos Piliečių Kliu- 
bas, brooklynietis, priešais par
ko vartus vakariniame parko 
šone, pasidabinęs stalą su di
džiule, puošnia savo vėliava, o 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubas, maspethietis, pirmuti
nis rytiniame gale parko. Abu 
turtingi savo veikėjais, na
riais, svečiais. Prie brooklynie- 
čiu stalo smarkiai sukinusi abu 
Zakarauskai, priimdami sve
čius. Čia tankiai matyti A. Bal
čiūnas, Draugelių ir desėtkų, 
kitų senų ir naujų kliubo vei
kėjų šeimos. Prie maspethie- 
čių sukinasi advokatas Brie
dis; dar jaunas amžiumi, bet 
senas kliubo veikėjas Petras 
Svetka ir kiti kliubo darbuoto
jai. Na, ir grupė moterų, rū
pestingai aprūpinančių vaišė
mis svečius.

Apart kliubiečių, labai tur
tingi svečiais šiemet stalai: ša
laviejaus, Matulio - Vaiginio, 
Yuškausko. Prie jų aktyviai 
dalyvauja ir patys gaspado- 
riai. Matulis sukinasi tarp vy
rų. žiūri, kad visi būtų pavai
šinti. Pasisuka ir tarp moterų, 
nors šią sritį jau ir be to pui
kiai aprūpina šapos darbinin- 
kės-gaspadinės — Margaret 
Bekerienė ir Mary Kavaliaus
kienė. Juškauskas su pagelbi-

m ų.
Prie Šimaičio ir Diržio kai

myniškai, išvien besilinksmi
nančių stalų teko matyti bent 
trys gentkartės populiariškos 
unijistuose Liukų šeimos. An
tanas, Jr., beje, šiuo tarpu dir
ba kitur, ne kriaučiuose, bet 
kriaučių pramogoje jis buvo 
su visa šeima — žmona, ma
žomis dukrytėmis ir giminė
mis. šeimai 
džiaugsmo, 
.šiai Antano 
Stulgaitytei 
donąjį Kryžių gauta žinia, kad 
iki spalių pereitų metų jos tė
vai ir kiti artimieji tebebuvo 
gyvi. O apie tolimesnį likimą 
gal išgirs neužilgo. Ji paeina 
iš Mankūnu vienkiemio, Gir- 
kalnio v., Raseinių apskr. Da
lis jos giminūs gyveno Kaune.

Prie Atkočaičio stalo grupė 
vyrų iš Dzūkijos pareiškė, jog 
jiems šis piknikas linksmiausis 
dėl to, kad jų Dzūkija jau iš
laisvinta ir naciai raudonar- 

Imiečių smarkiai mušami “į 
! ožio ragą.” Prie šio stalo, be
je, matėsi ilgametis tos šapos 
kriaučius Dobilas, unijos dar
buotojas Nalivaika ir kiti.

Diskusijų ir linksmų išsireiš
kimų dėl gerų žinių iš karo 
frontų, ypatingai iš rytų fron- 

, girdėjosi prie daugelio sta
lų. Gal būt, kad jų buvo prie 
visų stalų, nes visur ūpas at- 

I rodė puikus. Gaila, kad vie- 
' no popiečio ir vakaro visiškai 
I per maža išgirsti-atžymėti vi

sų veiksmus ir mintis.

Miestui Mažiau Sviesto
New Yorkui davinys sviesto 

trims vidurvasario menesiams
— liepos, rugpjūčio ir rugsėjo
— būsiąs mažesnis 37,000,000 
svarų. Restauranuose pietums 
nebeduos sviesto.

Septynių metų Helen Healey! 
seniai kalbinėsi tėvą važiuoti i 
žvėrinčių. Jinai dar niekad ne
buvo mačiusi gyvų žvėrių ir 
laukinių gyvuliukų. Pagaliau, 
pereitą sekmadieni jiedu išsi
rengė i Brooklyno Prospect 
Parką.

Praeinant skersai Prospect 
Park West, tarp 12th ir 13th 
St., būriai žmonių, kaip visa
da, ėjo skersai neatsižvelgda
mi į šviesas. Atvažiavo gar
siai mušdamas signalą Van
derbilt - MacDonald linijos ga- 
tvekaris. Būrys žmonių atsi
traukė atgal. Bet prieš patj 
gatvekarį iššoko pirmyn sku-j 
binanti į žvėrinčių Helenutė, oi 
su ja kartu ir tėvas. Gatveka- 
rio nebespėjo sustabdyti. Jiedu 
abu atsidūrė po gatvekariu.

Gasai Užmušė Tris
Miesto Darbininkus
Susidarę prie miesto išmatų 

naikintuvės esančioj didelėj 
duobėj gasai visai uždusino tris 
švaros Departmento darbinin
kus ir kitus du labai susargdi
no.

Mirė: G. Musorrifite, M. 
Galagher ir A. Pierri. Pribuvę 
daktarai ir policija dirbo ant 
jų virš valandą, bet atgaivinti 
nepavyko.

Gasai, žinomi kaipo mathane 
gas arba kaipo balų gasai, esą 
nepavojingi, jeigu nesusikuopia 
per tirštai, čia iš gendančių iš
matų jų buvę susidarę labai 
daug.

ir 
buvo ir šalutinio 
vilties, čia buvu- 
giminaitei Julijai 
atnešta per Itali

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

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

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

Tel. GLenmore 5-0191

pa vienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Carole Feldman, 6 metu nu- 
krito nuo gaisrinių laiptų tre
čiam aukšte ir nusilaužė ranką.

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-68G8
□

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

VALANDOS:

F. W. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

8150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St.

Akis Ištiria 
GYDYTOJAI 

100 nuoH. unija žapoj 
Tclcf.: GR. 7-7553 

2531DETROITE: ( 602 Woodward Avenue 
Hofmann Bldg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

“S“ RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVE. BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

PASILINKSMINKITE
Central Broolrlyne

pas

ANDRIU A. PURICKJ
GERAS ALUS 

III 
VALGIAI 

□

48 GOLD ST.
BROOKLYN, N. Y.

Telefonas CU-6-8629

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

PARDAVIMAI
REAL ESTATE

Parsiduoda mūrinis namas, 10 
kambarių, su basementu, labai pui
kioj kaiminystėj. Yra dvi kuknės, 
du vanai, šaldytuvas, automatiškas, 
karštas vanduo, garas gesu daro
mas, kieto medžio grindys. Viskas 
naujai išdekoruota. Basementą iš
nuomojame už $30. Galima matyt 
tiktai pagal sutartį. Kreipkitės: 
Mrs. A. P. Grass, 223B 108th St., 
Rockaway Beach, N, Y. (171-176).

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

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE 

n LIETUVIŠKAS KABARETAS 
STANLEY MISIŪNAS 

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM 

kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

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

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

i TAIPGI PUIKUS'PASIRINKIMAS DOVANŲ:
I Dirmavonėm ★ Motinos Dienai ★ Mokyklos Baigimo ★
I Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

ROBERT LIPTON, Jeweler
į 701 GRAND ST., BROOKLYN 11, N. Y.
I Telephone STngg 2-2173 ATDAKA VAKARAIS.

1Kit
ft




