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Tuomet, kai Vokietijoje Hit
leris pradėjo šaudyti nužiūri
mus generolus ir civilinius; 
tuomet, kai Hitleris ėmė rėkti, 
kad jj generolai norį nušauti, 
Hitlerio vienminčiai Ameriko
je taipgi pradėjo kelti army- 
derį.

Štai, Julius Smetonukas 
verkia Clevelando Dirvoj, jog, 
girdi, Amerikoje “bolševikų
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Išlaisvinta Ukmergė 
Wabalninkai ir K t.

propagandai atidaromos visos 
Mūrys, per radio, spaudą ir ki
taip,” o “lojaliems lietuviams“ 
—fašistams—“yra daromos vi
sos kliūtys.”

Kas tos do kliūtys? Smeto
nukas nepasako.

Mums teko girdėti, jog sme- i 
tonininkams teko važinėti į i 
Washingtona ir “truputį pasi-1 
aiškinti“ dėl varinėjimo hitle-j 
rinės politikos Amerikos lietu
viuose.

Toliau Smetonukas šitaip ra
šo :

“Amerikos lietuviai turi vie
ningai ir griežtai pareikalauti 
Amerikos vyriausybes, kad ji 
neatidėliodama realizuotų sa
vo deklaraciją, pasak kurios ji 
kovojanti už visų tautų laisvę, j 
ir tam patvirtinti leistų suda
ryti Lietuvos vyriausybę in ex
ile.”

Vadinasi, Smetonukas nori, 
kad VVashingtono vyriausybė 
leistų smetonininkams Ameri
koje sudaryti Lietuvai valdžią 
—žinoma, fašistinę valdžią!

Smetonukas tik tuo nesiten
kina. Jis reikalauja, kad Ame
rikos vyriausybė “nutrauktų 
lend lease Rusijai.” Daugiau : 
Smetonukas nori, kad Ameri-
kos kariuomenė užimtų “bent 
laikinai (iki bolševikai pasi
rodys sukalbamesni) Pietų 
Kaukazą...”

Ir jis pripažįsta, kad tuomet 
kiltų tarp Amerikos ir Tary
bų Sąjungos karas, bet tai nie
ko! Argi ne to paties nori Hit
leris? Hitleris kaip tik tam ir 
dirba, kad tarpe Jungtinių 
Tautų įvarius kylį, kad jos 
tarp savęs pradėtų net kariau
ti!

žinoma, veltūs yra Hitlerio 
šūkalojimai Berlyne, dar ne- 
reikšmingesni šūkaloji mai 
Smetonuko su Karpiuku Cleve- 
lande. Rimtas žmogus nekreips 
į tai dėmesio, o jei savo dė
mesį kreips nerimtas—kas jo 
paisys!

Viskas rodo, kad Smetonu
kas su Karpiuku serga kokia 
tai hitlerine cholera.

Nebūdamas jokiu gydymo 
specijalistu, aš vis tik drįstu 
pasiūlyti jiems vaistą, — vais
tą, paruoštą dr. Domo Cesevi
čiaus, buvusiojo Lietuvos Tau
tininkų Sąjungos pirmininko.

Dr. Cesevičiaus straipsnis 
tilpo Laisvėje liepos 24 d. Te
gu tiedu kavalieriai Clevelan- 
dc perskaito tąjį straipsnį po 
keletą kartų—sakysime, kas 
rytą ir vakarą per kokį de- 
sėtką dienų. Tegu jiedu skai
to jį ne kaip davatka poterius 
kalbėdama, bet tegu bando 
skaitydami pagalvoti,—jei jie
du dar pajėgia galvoti.

Taip padarę, jie gali nors 
truputėlį apgyti, jei ne visai 
išgyti.

Spaudoje ir per radiją pra
dėjo dažniau būti minimas 
miestas Liublinas.

Liublinas nuo seniai yra ži
nomas lietuvių tautai, kaip 
vieta, kurioje sulenkėję, ištau
tėję Lietuvos dvarininkai 1569 

(Tąsa 5-me pusi.)

Amerikiečiai ir Anglai 
Pradėjo Naują Ofensyvą 

Šiaurinėje Francijoje
London, liep. 25. —Ame

rikiečiai vakariniame Fran- 
cijos fronte, o anglai ryti
niame pradėjo naują sutar
tiną ofensyvą prieš vokie
čius. Šio ofensyvo tikslas y- 
ra išeiti iš to “suklimpimo,” 
kuriame atsidūrė anglų-a
merikiečių armijos Franci- 
joj tuo laiku, kai rytiniame 
fronte Raudonoji Armija 
tokiais galingais žygiais 
maršuoja nuolat pirmyn.

Amerikiečiai turėjo vieti
nių laimėjimų St. Lo srity
je.

Anglai pažygiavo 700 iki 
1,500 jardų pirmyn, atim

Bus Naujas, Smarkesnis Sukilimas Prieš 
Hitlerį, Sako Sovietų Spauda; Naciai Su

šaudę Jau Tūkstančius Savo Oficierių
London. — Europos įvy

kių stebėtojas pareiškė per 
Tassą, oficialę Sovietų ži
nių agentūrą, kad Hitleris 
dar nenuslopino savo gene
rolų sąmokslo prieš jį. Tas 
stebėtojas sako: Vokietijoj 
bus naujas ir stipresnis su
kilimas prieš hitlerininkus.

NACIŠKAS SALIUTAS
Hitlerio komanda įsakė, 

kad nuo šiol visi vokiečių 
oficieriai ir kareiviai duotų 
tik naciškus sveikinimus - 
saliutus, ištiesta kilstelėta 
ranka. Iki šiol jie tik kariš
kai saliutuodavo, pridėdami 
ranką prie kaktos.

Dauguma vokiečių oficie
rių nekenčia hitleriško sa
liuto.

SUSIKIRTIMAI
Pranešama, jog įvyko su

sikirtimų tarp kariuomenės 
ir Heinricho Himmlerio 
žandarų - “valytojų” Kara
liaučiuje, Berlyne, Muniche, 
Pragoję ir daugelyje kitų 
vietų.

Associated Press žinia, 
atėjus per Madridą, sako,

Baltijos ir Baltarusijos Frontuose Sovietai Per Menesį Užmušė bei Suėmė 
534,480 Nacių; Pagrobė bei Sunaikino 2,635 l ankus-Puslankius ir 8,602 Kanuoles

London. — Specialis So
vietų pranešimas liep. 24 d. 
pažymėjo sekamus padary
tus vokiečiams nuostolius 
per vieną mėnesį dabartinio 
ofensyvo Pirmajame Balti
jos fronte ir Pirmajame, 
Antrajame ir Trečiajame 
Baltarusijos frontuose, ne
kalbant apie kitus frontus:

Baltijos ir Baltarusijos 
frontuose nuo birželio 23 i- 
ki liepos 23 d. buvo užmuš
ta daugiau kaip 381,000 vo

dami iš vokiečių tris kai
mus, už 4 bei 5 mylių į pie
tus nuo Gaen, rytiniame 
fronto gale.

JANKIAI LAIMI TINIAN 
SALOJE

Perlų Uostas. —Įsiveržę 
į Tinian salą, jankiai atėmė 
iš japonų trečdalį Ushi 
Point lėktuvų aikštės.

Italijoj amerikiečiai įsi
tvirtino pietin. Pisos did
miesčio kampe, atmušė na
cių kontr-atakas ir pasiekė 
punktus už 10 mylių nuo 
Florencijos didmiesčio.

kad nacių žandarai sušaudė 
gal jau tūkstančius regulia
rių Vokietijos oficierių. 
Tarp kitko, jie nužudę ir ke
turis feldmaršalus.

Visi frontų komandieriai 
buvo raginami atsiųsti Hit
leriui asmeniškus ištikimy
bės užtikrinimus. Tokį už
tikrinimą iš prieš-sovietinio 
fronto Hitleris kol kas te
gavo tiktai nuo feldmarša
lo Lothario Rendulico, iš 
šiaurinės Suomijos...

Francijos Patrijotai 
Pašovė Nacį Valdovą 
London. — Prancūzų pa

trijotai ^pavojingai sužeidė 
vokiečių generolą Otto von 
Stuelpnagelį, karinį užimto
sios Francijos valdovą, kaip 
pranešė nacių radijas Pary
žiuje.

Hitlerininkai sakė, kad, 
girdi, “teroristai” buvo pa
sinio ję nužudyt Stuelpnage
lį praeitą penktadienį, kuo
met jisai važinėjo, apžvalgi- 
nėdamas rytinę Franci ją.

kiečių kareivių ir oficierių, 
paimta nelaisvėn 158,480 jų 
kareivių ir oficierių. Be ki
tų, suimta ir 22 nacių gene
rolai.

Šalia kitko, per tą mene
sį šiuose frontuose buvo pa
grobta bei sunaikinta 631- 
nas vokiečių lėktuvas, 2,635 
tankai ir motorinės kanuo
les (bei puslankiai), 8,602 į- 
vairios kitos kanuoles, 5,695 
minosvaidžiai (mortiros), 
23,071 kulkosvaidis ir 57,-

Washington. — Valdine 
Amerikos Susisiekimų Ko
misija liep. 24 d. užrekorda- 
vo sekamų Maskvos radijo 
pranešimą apie Sovietų ka
riuomenes žygius Lietuvo
je:

Į šiaurių rytus ir pietus 
nuo atvaduoto Panevėžio 
Raudonoji Armija per ofen- 
syvo mūšius išlaisvino dau
giau kaip 150 gyvenamųjų 
vietų. Tarp kitko, sovietinė 
kariuomene atėmė iš vokie
čių šias stambias gyvenamą

HITLERIUI TAIKYTA 
BOMBA UŽMUŠĖ DU 

JO GENEROLUS
London. — Hitleriui tai

kyta bomba praeitą ketvir
tadienį taip sužeidė du na
cių generolus, kad jie nuo 
žaizdų mirė. Tatai dabar 
pranešė paties Berlyno ra
dijas. Tuo būdu žuvo gen. 
Guenther Korten, galva vo
kiečių oro laivyno štabo, ir 
gen. Heinz Brandt, vyriau
sias oficierius veikiamaja
me skyriuje nacių armijos 
generalio štabo. Jiedu buvo 
laikomi asmeniniais Hitlerio 
draugais.

Trečias nuo bombos žuvęs 
asmuo tai Heinrich Berg- 
ner, kurį Hitleris vadino 
savo “sandarbininku.” Berg- 
neris buvo labai panašus į 
Hitlerį; todėl tik per klaidą 
pataikius bomba jam, o ne 
Hitleriui.

HITLERIS ŽADA IŠNAI
KINT VISUS PRIEŠUS

London, liep. 25.— Nacių 
radijai skelbė, jog Hitlerio 
valdžia šiomis dienomis da
rys labai aštrių žingsnių, 
kad, girdi, dar griežčiau 
suvaldyt maištus prieš na
cių valdžią. Hitlerininkų 
apskričio vadas Hanoveryj 
užreiškė, kad būsią sunai
kinti visi Hitleriui priešin
gi kariškiai ir civiliai.

152 trokai bei automobiliai.
Tuo pačiu laiku, tarp kit

ko, buvo atvaduota Balta
rusijos ir Lietuvos Tarybi
nių Respublikų sostinės 
Minskas ir Vilnius ir šie 
svarbūs miestai: Vitebskas, 
Mogilevas, Vileika, Barano
vičiai, Pinskas, Polockas, 
Orša, Bobruiskas, Boriso- 
vsa, Žlobinas, Kovelis, Osi- 
poviči, Molodečno, Gardinas 
ir Panevėžys.

sias vietoves:
Ukmergę, Tarybinės Lie

tuvos apskričio miestą su 
trijų geležinkelių stočia; 
Naujamiestį (į pietų vaka
rus nuo Panevėžio); Vabal
ninkas, keturių vieškelių 
mazgą; Siesikus, Tarsiš- 
kius, Prūsėnus ir kt.

Pro Ukmergę vienas gele
žinkelis veda į Šiaulius, ki
tas į Dvinską (Daugavpils), 
Latvijos geležinkelių cent
rą. Be to, Ukmergė sujung
ta puikiu plentu su Kaunu.

KRAUJO PIRTIS NE- 
HITLERININKAMS 

KARININKAMS
London. — Šveicarijoje 

gauti pranešimai iš Vokie
tijos sako: “Masiniai tebe- 
žudomi vokiečių oficieriai 
įvairių laipsnių.”

Nacių Gestapo žandarai 
dieną ir naktį šaudo nužiū
rimus neištikimus Hitleriui 
karininkus pačioj Vokietijoj 
ir karo frotuose. Vien tik 
nuo praeito trečiadienio iki 
penktadienio buvo sušaudy
ta šimtai vokiečių oficierių.

Langerich ir Grause kalė
jimuose Vienoj, buvusioje 
Austrijos sostinėje, vokie
čiai “kariškiai reguliariai 
šaudomi jau per keturias 
paskutines savaites, po du 
kartu kas savaitė,” sako 
pranešimas iš Vokietijos, 
išspausdintas šveicarų laik
raštyje Journal del Geneve: 
“Grause kalėjime du kam
bariai naudojami tiktai 
šiam kruvinam reguliariam 
darbui.”

Išlaisvintas Jau Didelis 
Lenkijos Plotas

London. — Raudonoji Ar
mija atvadavo uno vokiečių 
jau daugiau kaip 9,000 ket
virtainių mylių Lenkijos 
žemės ir pasiekė punktus 
365 mylios nuo Berlyno.

NACIŲ PABŪKLŲ NUO
STOLIAI PAGAL PASKI

RUS FRONTUS 
Pirmasis Baltijos 
Frontas

Čia per mėnesį sunaikin
ta 162 vokiečių lėktuvai, 
3196 tankai ir motorinės ka
nuoles, 525 artilerijos ka
nuoles, 227 minosvaidžiai, 
1,444 kulkosvaidžiai ir 3,946 
trokai.

Pagrobta 31-nas vokiečių 
tankas, 685 kanuoles, 194

Raudon. Armija Atėmė iš 
Nacių Liubliną; Dasigrū- 

mė Arti Vislos Upės
London. — Raudonoji Ar

mija per smarkius ofensyvo 
mūšius atėmė iš vokiečių 
Liubliną, svarbų geležinke
lių mazgą, gubernijos mies
tą, turėjusį 119,000 gyvento
jų pirm karo.

Į šiaurius nuo Liublino 
Sovietai užėmė Lukovą su 
geležinkelių centru, 57 my
lios į pietų rytus nuo Var- 
šavos. Tuomi liko žymia da
lim perkirsta vokiečių ar
mija Lenkijoj.

Apsupa Brest-Litovską
Netoli į vakarus nuo 

Brest-Litovsko tvirtumos

Vokiečių Generolai 
Sovietuose Šaukia 
Nekovot už Nacius
Maskva, liep. 25. — šešio

lika iš vokiečių generolų, 
suimtų sovietiniame fronte, 
dabar atsišaukė per Mas
kvos radiją į Vokietijos ka
reivius ir oficierius, kad 
tuojau sudėtų ginklus ir ne
kovotų už hitlerininkus.

Sovietų lėktuvai taipgi 
pasėjo tarp vokiečių kariuo
menės tūkstančius lapelių 
su tų generolų atsišaukimu.

Atsišaukimas su fotogra
fuotais generolų parašais, 
tarp kitko, sako: Tuojau 
sutraukykite visokius ryšius 
su Hitleriu; atmeskite visus 
jo ir jo pastumdėlių įsaky
mus; tuojau baigkite šį be- 
smegenišką kraujo liejimą! 
Pirmas pasirašo gen. Vel- 
kers, buvęs komandierius 
27-jo vokiečių armijos kor
puso.

MASINIS VOKIEČIŲ 
TANKŲ NAIKINIMAS 
Maskva. — Sovietinės jė

gos liepos 23 d. visuose 
frontuose sunaikino bei iš 
veikimo išmušė 172 vokie
čių tankus ir nušovė 36 jų 
lėktuvus.

minosvaidžiai, 1,456 kulko
svaidžiai, 12,740 šautuvų ir 
automatinių šautuvų, 3,921 
trokas, 15 garvežių, 610 va
gonų, 969 arkliai, 258 san
dėliai amunicijos, maisto ir 
kitų reikmenų.

Pirmasis Baltarusijos 
Frontas

Nuo birželio 23 iki liepos 
23 d. šiame fronte Sovietai 
sunaikino 265 vokiečių lėk
tuvus, 408 tankus ir moto

Raudonoji Armija paėmė 
Chotylovo miestą su gele
žinkelio stočia. Tokiu būdu 
tapo nukirstas paskutinis 
geležinkelis naciams pabėgt 
iš Brest-Litovsko linkui 
Varšavos. Užimdami Luko
vą, Sovietai toliau į vaka
rus perkirto vokiečiam tą 
geležinkelį tarp Brest- Li- 
tovsko ir Varšavos. Likusie
ji Brest-Litovske vokiečiai 
jau baigiami apsupt.

Sovietų kariuomenė, ko
manduojama maršalo Ro- 
kossovskio, paėmė Belzyce, 
13 mylių į pietų vakarus 
nuo Liublino ir 18 mylių 
nuo Vislos upės, plaukian
čios per Varšavą. Ši upė lai
koma paskutine natūrale 
hitlerininkų apsigynimo li
nija į rytus nuo Vokietijos.

Raudonoji Armija dviejo
se vietose perkirto vokie
čiam paskutinį geležinkelį 
tarp Lvovo ir Pšemyslo 
miestu. Lvove naciai dau
giau negu pusiau apsupti. 
Šioje srityje sovietiniai ko- 
vūnai persigrūmė per San 
upę keliose vietose 50 mylių 
frontu. Arti į šiaurius nuo 
Stanislavo geležinkelių cen
tro jie atėmė iš vokiečių Ga- 
ličo miestą.

' Už septyneto mylių į pie
tų rytus nuo Bielostoko, 
kitos nacių tvirtumos ir ge
ležinkelių stebulės, raudon
armiečiai paėmė Kamenką 

(Tąsa 5-me pusi.)

Vokiečiu Demonstraci- 
jos Dėlei Taikos

London. — Anglų radijas 
paskelbė gautą per Stock
holm ą žinią, kad Ruhr kra
šte, vakarinėje Vokietijoje, 
ir pietinėje Vokietijoje 
žmonių minios demonstra
vo, reikalaudamos taikos.

Raudonieji raitininkai 
Lenkijos fronte per tris die
nas nugrūdo vokiečius 62 
mylias atgal.

rines kanuoles, 1,463 mino
svaidžius, 3,844 kulkosvai
džius ir 9,120 trokų.

Tuo tarpu buvo pagrobta 
350 vokiečių tankų ir moto
rinių kanuolių, 1,832 įvai
rios kanuoles, 1,101 minos
vaidis, 5,745 kulkosvaidžiai, 
22,108 šautuvai ir automa
tiniai šautuvai, 393 radijo 

! siųstuvai, 9,200 trokų, 275 
! traktoriai, 5,160 vežimų su 
kariniais kroviniais, 23 gar-

(Tąsa 5-tame puslapyje)
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Susiorganizavo Lenkijos Valdžia.
Tuomet, kai Raudonosios Armijos di

vizijos peržengė Vakarinį Būgą, reiškė, 
kad jos įėjo į neginčijamą Lenkijos teri
toriją. Kai Raudonoji Armija užėmė 
Chelmio (Cholino) miestą, ji užėmė gry
nai lenkų miestą ir ta proga iš Maskvos 
radijo stoties, po paskelbimo komunika
to, buvo transliuotas lenkų himnas, su- 
griežtas radijo stoties orkestro.

Vadinasi, Raudonoji Armija su len
kiškomis divizijomis, su Lenkijos parti
zanais išvien pradėjo laisvinti ilgai vo
kiečių okupuotą ir kankintą lenkų tautą.

Bet tik to neužteko.
Prieš tūlą laiką Amerikos spaudoje 

buvo spekuliuota, kas bus, kuomet Rau
donoji Armija įeis į Lenkijos teritoriją, 
kas išlaisvintąsias Lenkijos dalis valdys, 
kas jose darys tvarką?

Šis klausimas taipgi išsisprendė,—jis 
išsisprendė išlaisvintajame Cholmo mie
ste. Vos spėjus miestą išlaisvinti, tuojau 
jame lenkai patrijotai, atstovaują visus 
Lenkijos sluogsnius ir srioves, paskel
bė, jog yra suorganizuotas Lenkų Komi
tetas Tautai Išlaisvinti. Šis Komitetas, 
kurį galima drąsiai vadinti laikinąja val
džia, sudarytas vyriaus, iš tų lenkų, ku
rie per ilgą okupacijos laiką kovojo prieš 
vokiečius okupantus.

Komitetas dabar ims savo žinion visas 
išlaisvintąsias Lenkijos teritorijas, jis ją
sias valdys. Daugiau: šis komitetas ko
ordinuos lenkų tautos kovas prieš oku
pantus, iki vokiškieji plėšikai bus visiš
kai išguiti iš Lenkijos ir Lenkija bus 
laisva. Tuomet, aišku, lenkai sudarys pa
stovią vyriausybę kraštui valdyti, iki 
bus išrinktas steigiamasis seimas, kuris 
išspręs visus kitus lenkų tautos ateities 
valdymosi reikalus, įskaitant valdymosi 
formą.

Suorganizavimas ir paskelbimas šio 
komiteto išsprendžia klausimą, kas da
ryti su lenkų valdžia, esančia Anglijoj. 
Ji paliekama “Dievo valiai”, kaipo neat
stovaujanti lenkų tautos. Gal vienas ki
tas lenkų valdžios Londone narys, jei jis

pasirodys priimtinu, bus pakviestas į 
komitetą, o jei tokio neatsiras, aišku, 
tai visai valdžiai teks džiūti, kaip kokiai 
medžio šakai, ir sau gražiai numirti.

Vadinasi, dabar laikinai Lenkija turės 
dvi valdžias: viena toji, kuri gimė pačio
je Lenkijoje — faktinoji valdžia, liaudies 
valdžia, veikianti Lenkijos teritorijoje; 
kita — Londone, grupelės dvarininkų ir 
reakcininkų valdžią, neatstovaujanti len
kų tautos, o tik besiskelbianti, kad ji 
atstovaujanti ją.

Aišku, kol kas Jungtinės Tautos 
(apart Tarybų Sąjungos) oficialiai pri
pažįsta Mikolajczyko valdžią Londone, 
tačiau, tas negalės Mikolajczyko valdžios 
išgelbėti nuo susmukimo, kadangi ji iki 
šiol tik daug triukšmavo, o nieko nau
dingo (apart žalos) lenkų tautai nedir
bo.

Labai svarbu suprasti tas pagrindinis 
skirtumas tarp Lenkų Komiteto Tautai 
Išlaisvinti ir Mikolajczyko valdžios Lon
done: pirmoji viską remia demokratine 
Lenkijos konstitucija, priimta 1921 me
tais, o antroji — Londone esanti valdžia 
—viską remia ir veikia pagal tą konsti
tuciją, kuri buvo priimta 1935 metais,— 
fašistinę konstituciją. Nereikia nei sa
kyti, kad Lenkijos liaudis stovėjo ir sto
vi su 1921 metų konstitucija, kurios pri
ėmime ji pati dalyvavo! Ir jau tik šis 
vienas faktas garantuoja Komitetui Tau
tai Išlaisvinti pasisekimą.

Komiteto pirmininku išrinktas žymus 
visuomenininkas Morawski, kuris eis ir 
užsienio reikalų ministerio pareigas. Na, 
o jo padėjėjais yra toki žymūs žmonės, 
kaip Wanda Wasilewska, lenkų rašytoja 
ir visuomenininke.

Vyriausiuoju lenkų ginkluotų pajėgų 
komandierium paskirtas generolas Rola- 
Zymierski, o jo padėjėju — gen. Zigmas 
Berling.

Taigi, įžygiuodama į Lenkijos teritori
ją, Raudonoji Armija vienu mostu ne 
tik uždavė didelį smūgį nacių armijoms, 
bet podraug nublaivė ir Lenkijos politi
nę padangę!

Londone esančioji Mikolajczyko val
džia jau paskelbė, kad ji Morawskio ko
miteto (valdžios) nepripažįstanti. Esą, 
Morawskio vadovaujamąjį komitetą su
darą “tik intelektualai, neturinti ryšių 
su lenkų tauta” ir dėl to Lenkijos žmo
nės to komiteto neremsią.

Na, ir kaip gi kitaip Mikolajczyko val
džia galėjo sakyti, gavusi tokį skaudų į 
antakį smūgį?! Nejaugi kas nors tikė
josi, kad lenkų valdžia Londone užgįrs 
Morawskio valdžią?!

Tenka manyti, kad dabar ne tik Lon
done esanti lenku valdžia, bet ir Ameri- 
koje gyveną josios šalininkai kels dide
lius skandalus prieš Morawskio vado
vaujamą komitetą. Nieko nepadarysi! 
Jie skandalys, rėks, šauks, o Morawskio 
komitetas, eidamas išvien su lenkų tau
ta, muš vokiečius okupantus, rems Rau
donąją Armiją, ir darys planus pokari
niam Lenkijos atstatymui.

KAS K S RAŠO IR SAKO

LAIŠKAS IŠ FRANCUOS

SUNKUMAI, KURIUOS 
REIKĖTŲ STENGTIS 
GREITAI NUGALĖTI
Komunistinis “Daily Wor

ker” kreipia Amerikos dė
mesį į situaciją Italijoje. 
“Žiūrint grynai į išlaisvin
tas mylias, kalnus ir mies
tus, talkininkų pasisekimas 
Italijoje yra patenkinantis”, 
sako laikraštis. “Tačiau 
faktas pasilieka faktu, kad 
su kiekviena pirmynžangos 
mylia į šiaurius iškyla nauji 
rimti sunkumai.

“Tai yra sunkumai tarpe 
Talkininkų ir naujosios ita
lų valdžios, kurios pryšaky- 
je stovi Ivan Bonomi ir ku
rią remia visos italų demo
kratinės partijos. Tai yra 
sunkumai tarpe AMG (Tal
kininkų militarinės val
džios) ir partizanų, kurie 
lošia labai svarbų vaidmenį 
karui besiartinant į šiau
rius”. (D. W., liepos 19 d.).

Laikraštis mano, kad lai
kas pasitikti tuos sunkumus 
ir stengtis juos prašalinti. 
Girdi, tebekliudoma veikti 
tiems italams anti-fašistam, 
kurie tiek daug prisidėjo 
prie nuvertimo Mussolinio 
ir kurie šiandien “sudaro 
partizaniško judėjimo nu
garkaulį”. Naujajai italų 

valdžiai esą neleidžiama pil
nai pasireikšti. “Konkrečiai 
kalbant, Italija jau nėra o- 
kupuota šalis, tačiau į ją te- 
bežiūrim kaipo į okupuotą 
šalį, ji vis dar nėra traktuo
jama kaipo talkininkė. O 
kas blogiausia, kad Talki
ninkų politika pasunkina jai 
pereiti iš priešo į talkinin
ką.

“Tūkstančiai italų parti
zanų, kurie užima miestus 
pirma negu mūsų kariai 
pribūna, yra nuginkluoja
mi. Šimtai tūkstančių, jau 
nuginkluotų, negauna pro
gos susimobilizuoti į naują 
italų anti-fašistinę armiją. 
Ekonominės sąlygos, net to
li už fronto, tebėra labai 
blogos. Yra valdžia, kuri no
rėtų ką nors dėl to daryt, bet 
AMG stovi ant kelio...”

Tai labai aštri, bet, kaip 
atrodo, pagrįsta kritika tal
kininkų politikos Italijoje.

Galimas daiktas, kad to
kios buvo Italijos pasidavi
mui patiektos sąlygos. Iki 
šiol pasidavimo paliaubų są
lygos tebėra nepaskelbtos. 
Berods viena iš tų sąlygų 
buvo, kad Italija negali tu
rėti daugiau ginkluotų vyrų 
kaip 14.000. Tos sąlygos, 
aišku, tuo laiku buvo teisin

Kur nors Franci joj 
Liepos 1, 1944 

St. Kuzmickui, 
Shenandoah, Pa.
Mielas Brolau ir šeima.—

Jau seniai, seniai, kaip 
girdėjau nuo jūsų. Kažin, 
kaip viskas tau ir tavo vi
sai šeimai ? Ar sveiki ir drū
ti? Nesulaukiu laiško nuo 
jūsų, tai šiandie turėdamas 
kiek čėso, parašysiu kelis 
žodelius.

Brolau, gal jau tu žinai, 
kad aš randuosi jau kuris 
laikas Franci jo j ir esu svei
kas ir drūtas ir ramioj vie
toj esu, kol kas. Aš, brolau, 
nedalyvavau atidaryme ant
ro fronto, kiek vėliau atvy
kau į čia, ale jau mačiau ir 
kasdien matau, kokius var
gus čia gyventojai pernešė, 
žinai, brolau, mačiau kelis 
miestus nemažo saizo, tai 
taip yra sugriauti, jog per 
kelis blokus nėra nei vieno 
čielo namo. Viskas tiesiog 
sulyginta su žeme, vieni 
griuvėsiai riogso, baisu pa
mąstyti, kas dėjosi juose 
kelios dienos atgal!

Žmonės ima grįžti į savo 
namus. Mes juos sutinkam 
visur. Francūzai myli mus 
amerikonus, mosikuoja ran
kom, mėto kvietkus ir rožes 
mums. O mes duodam jiems 
cigaretų ir ką turim. Man 
labai škada matyti išalku
sius žmones, o labiausiai 
mažus vaikus, tai atiduodu, 
ką tik galiu, mažiems vai
kams.

Žinai, yra man sunku, nes 
nemoku kalbos, ale vis mė
ginu kalbėtis su jais. Tai 
kiek jie mums pasako ir ga
lim suprasti, tai jie labai 
nemyli nacių, ir džiaugiasi, 
kad mes čia. O nacius keikia 
visaip, ir sako, kad naciai 
vogė ir plėšė viską nuo jų, 
ir žagino moteris ir mergi
nas. Tai čia gyventojai pa
deda mums, kiek gali visaip, 
nes jie yra jau laisvi ir, 
nors jų miestai, ir šita dalis 
šalies sugriauta, ale kaip 

Pasėjau Dėl Visų Dalies ir Užderėjo Neblogai!

gos. “Bet,” sako toliau ”D. 
Worker”, ”1943 metų rugsė
jo mėnesio sąlygos nebevei
kia nei Italijoje, nei Italijos 
santykiuose su demokratiš
kuoju pasauliu ir su Vokie
tija. Juk Maskvos konferen
cijos nutarimai, padaryti 
1943 metų spalių mėnesį, 
pavadavo visą eilę paliaubų 
sutarties išlygų.

“Šiandien šimtai tūkstan
čių partizanų yra ginkluoti 
ir kovoja kartu su mumis 
prieš nacius. Vietoj bandyt 
juos nuginkluoti, jie turėtų 
būti surekrutuojami į na- 
cionalę armiją, kaip kad y- 
ra daroma su kovūnais 
Franci jos gilumoje. Tiktai 
kovodami išvien su mumis 
už savo išsilaisvinimą Ita
lijos žmonės galės atsiteisti 
pasauliui ir atitaisyti tas 
savo tautos padarytas ki
tiems skriaudas laike fašis
tinio režimo, prisidėti prie 
sumušimo Vokietijos ir į- 
steigimo pastovios taikos, 
kuri pakils ant fašizmo 
griuvėsių.

“Tai yra jų, italų, atsako
mybė. Jie ir jų naujoji val
džia pasiryžę tas pareigas 
atlikti. Jiems turi būti duo
dama proga tatai padaryti.”

Taigi, dalį to derliaus ski
riu dėl visuomenes reikalų. 
Siunčiu $100 ant Laisvės 
antrašo, kuria aš pilnai pa
sitikiu, kad išpildys mano 
prašymą ir padalys auką 
kam skirta.

Meldžiu perduot $60 Lie
tuvos Pagelbos Teikimo Ko
mitetui. Skiriu $10 Lietuvos 
žmonėms, nupirkimui dra
bužių. Penkiasdešimts dėl 
Lietuvos laisvinto jų, kurie 
išlaisvins mūsų gimtąjį 
kraštą nuo Hitlerio kaniba
lų ant visados, kad tie pra
keikti kryžiuočiai daugiaus 
nemindžiotų Lietuvos šven
tos žemelės.

Mezgėjoms skiriu $10 dėl 
vilnų. Jos dirba kiek galė
damos, kad kuo daugiau ap
saugot kovotojus nuo šalčio.

Raudonėji Armija Vilniaus gatvėse! Dešinėje pusėje matosi sudaužytas didysis 
nacių tankas.

2,800 tonų bombų į Vokieti
ja . .

pamato amerikonus, tai šyp
sosi ir meto “kisus” ir ro
žes, nes ir jie yra jau lais
vi! Francūzai tikrai: yra 
narsūs ir kantrūs žmonės.

Vyno dar negėriau, nes 
kiek šioje dalyje šalies buvo, 
tai vokiečiai paėmė paneva- 
lia, ir ką negalėjo išgerti, 
tai išpylė ar sunaikino. Vie- 
nuo žodžiu, apiplėšė visą 
šalį. Ale jie užtai atmoka 
savo gyvybėm, nes pilni lau
kai nukloti tų rudų šunų fa
šistų lavonais, net oras dvo
kia. Ir da daugiau jų ten 
nulys, kol mes su jais apsi- 
dirbsim; nereiks jiems plė
šti ramių šalių žemes. Už
teks jiems kelių pėdų ilsėtis 
amžinai.

O aš jau mačiau galybes 
vokiečių nelaisvių. Tai ži
nai, brolau, net juokinga, 
kaip pamąstau, kiek jie bub-' 
nijo apie tą nenugalimą sa
vo armiją ir tą karą. Kad 
tu tik galėtum juos dabar 
pamatyti: suvargę, susi
traukę. Vienas Amerikos 
saldotas varo baisų pulką 
tų nenugalimųjų. Ir kiek 
mačiau, tai visi yra seni ar
ba labai jauni, jau visai ne
tikę.

Pinigai čia frankai, ale 
nėra ką su jais daryti. Už 
1 dolerį 50 frankų gauni. 
Ale nėra kur eiti ir nėra ką 
pirkti, nes žinai, kaip yra 
karo metu.

Oras čia yra šiltas, ale 
daug lietaus. Šalis graži, ale 
viską atiduotau, kad tik ga- 
lėtau būti namie, nes nėra 
niekur gražiau, nei geriau 
kaip namie, Amerikos šale
lėj. Tai ir trokštu būti kuo 
greičiausia namie su visais. 
Pasiilgęs jūsų visų, o savo 
mielos žmonelės, tai užvis

i labiausia...
O, jes, kaip aš buvau An

glijoj, tai lankiau miestus, 
Oxford, Birmingham, Bem- 
berį ir daug kitų. Tai ir jie 
kiek yra sugriauti, ale prieš 
Franci jos, tai tik mažnie- 
kis.

Brolis Tony.

Apšvietos Fondui $10.
Dienraščiui Laisvei $10 

dėl apgynimo Amerikos 
žmonių nuo Lietuviškų faši
stų, kurie buvo pabėgę nuo 
Lietuvos žmonių keršto į 
Berlyną, o iš Berlyno atsių
sti į Ameriką, kad pagelbėti 
Hitleriui užvaldyt Lietuvą. 

$10 Laisvės Šerą mano var
du.

Pasilieku su nekantrumu 
laukdama laisvos ir laimin
gos tarybinės Lietuvos, be 
ponų ir be vergų!

Eva žvingilas, 
Keleivio įsteigėja.

Pastaba:
Keleivis dabar dirba su 

lietuviškais fašistais už pa
vergimą Lietuvos liaudies.

E. ž.

Rusas, buvęs vokiečių belaisvis Cherbourge. Kai Tal
kininkai išlaisvino ši Francijos miestą, išlaisvino ir be
laisvius. Parodymui savo dėkingumą išlaisvintojams, šis 
Sovietų kovūnas jiems padainuoja.

Skaitytojų Balsai
GARBINGAS PARTIZANO 

VARDAS.
Laisvėje birželio 22-23 dd. 

tilpo Lietuvos partizanų “Žal
girio” būrio vado draugo Pe
tro Ežerskio straipsnis, kaip 
jie kovoja prieš i jų tėvynę įsi
veržėlius vokiečius fašistus.

Ten pat įdėta ir autoriaus pa
veikslas. Ežerskis buvo per ka
ro frontą atvykęs Maskvon į 
partizanų konferenciją 1943 
m. vasarą.

Draugas Ežerskis gražus, 
diktas, atrodo puikiai. Apsi
rengęs žieminiais drabužiais. 
Paveikslas gal imtas jų kovų 
lauke dar žiemą. Apsirengęs 
sermėga, platus vilnų kalnie- 
rius dengia jo storą sprandą, 
su diržais per petį. Tikra “meš
ka.” Ne uždyką anglai juos ir 
praminė “gorilais.” Matyti, po 
ta plačia apikakle slepiasi ne 
tik pasiryžimas ir neišpasakyta 
drąsa, bet ir milžino spėka: ko
vot ir laimėti, išvyt įsiveržė
lius iš savo žemės.

Ko jau ko, bet partizanų tai 
iš visų gražiausiai ir tikrai 
aukso raidėmis vardas bus įra
šytas istorijos knygose. Kaip 
brangiausių, liaudies mylimiau
sių draugų, už žmonijos lais
vę kovotojų.

Draugo Ežerskio aprašymas 
jo vadovaujamo būrio kovų, ir 
Antano Venclovo aprašymas 
apie kitą partizanų vadovę 
Mariją Mclnikaitę, aiškiai at
spindi tie dinamingi žygiai šia
me kare, atlikti prieš dvikojus 
žvėris vokiečius fašistus.

Dabar Melnikaitės drąsa 
įkvėpti jos draugai, raudonar
miečiai, jokios spėkos nesulai
komi, kaip iš ugniakalnio de
ganti lava, žygiuoja pirmyn ir 
pirmyn per jos nukankintojų 
lavonus. Nesulaiko nei fašistų 
spigiiuotų vielų užtvaras, nei 
jokios tvirtumos, nei minų lau
kai. Ir jie žygiuos, kol pasieks 
pačią širdį fašistų—Berlyną, 
kol neliks nei vieno įsiveržėlio 
jos brangioj Tar. tėvynėj, už 
ką ji pati kovojo iki paskuti
nės savo gyvenimo sekundos. 
“Draugai,” Melnikaitė sako į 
savo draugus, “šalta ar ne, 
mes šitą upę turime pereiti, jei 
norime dar gyventi ir kovoti. 
Galvot nėra laiko.” Ji pati pir
moji nusirengė, metė drabu
žius ir šoko į ledi n iuotas upės 

vilnis. O ją pasekė kiti kovų 
draugai, ir taip išliko gyvi ki
toms kovoms!

Nors vienos lietuvaitės kar
žygės jau nėra gyvųjų tarpe, 
bet jos mylima Tarybų tėvyne 
ir gimtas Zarasų miestelis bus 
išlaisvintas pirma, nei skaityto
jai šį rašinėlį skaitys. Aš taip 
įsitikinęs.

S usni n k ų J u r gis.

Adomas P. Thompson (Ta
mošiūnas), Petro ir Vandos 
Thompsonų sūnus, iš Simpson, 
Pa., prieš tūlą laiką žuvęs Pa- 
cifiko mūšiuose prieš japonus. 
Jis tarnavo mariu inkų. Ši Ado
mo nuotrauka padaryta 1936 
metais, kai jaunuolis dar lan
kė mokyljlą.

Naciams Padaryti Dideli 
Nuostoliai Ryty Fronte

Washington. — Maskvos 
radijas tarp kitko patiekė 
sekamų žinių:

Atimdami iš vokiečių 
Pskovą, sovietiniai kovūnai 
pagrobė daugiau kaip 50 
kanuolių ir minosvaidžių ir 
kelis sandėlius įvairių kari
nių reikmenų. Į pietų vaka
rus nuo Pskovo jie užmušė 
800 hitlerininkų ir suėmė 
virš 200.

Į šiaurvakarius nuo Se- 
bežo Raudonoji Armija per
ėjo per pelkes ir Lža upę ir 
dalinai ištaškė du batalio
nus vokiečių.

Linkui Dvinsko raudonar
miečiai visiškai nušlavė ba
talioną nacių ir pagrobė 11 
tankų ir motorinių kanuo
lių, 32 lauko kanuoles ir 20
minosvaidžių.

Atvaduodami visą eilę gy
venamųjų vietų Bielostoko 
apylinkėje, Sovietų kariai 
per dieną užmušė apie 2,- 
000 vokiečių kareivių ir o- 

. ficierių, suėmė 300 priešų ir 
pagrobė 319 kanuoles ir daug 

! kitų ginklų.
Į šiaurvakarius nuo atim- 

, to iš vokiečių Cholm 
(Chelm) miesto, raudonar
miečiai prasigrūmė p e r 
Vieps upę ir įsiveržė į Liub
liną; sunaikino daugiau 
kaip 3,000 hitlerininkų' ir 
pagrobė 17 tankų, 30 j<anuo- 

, lių, 50 minosvaidžių ir 9 
'sandėlius visokių karo reik- 
(menų.

Anglų lakūnai paleido dar
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Kiekvienas darbas, kožnas 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 
j Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

Ar Pridengsime Lietuvos 
Žmones Prieš Šaltą Žiemą?
Raudonoji Armija ir jos 

lietuviškieji pulkai laisvina 
Lietuvos miestą po miestui, 
kaimą po kaimui. Jiems pa
deda per tris metus pelkėse; 
ir giriose tūnoję ir kovoję 
Lietuvos partizanai. Juos 
remia visi patrijotingi iri 
padorūs Lietuvos žmonės.

Mes, Amerikos lietuviai, 
džiaugiamės jau atvaduo
tais Lietuvos kraštais. Ir 
žinom, jog kaip kad saulė: 
užtekės sekamą dieną, taip į 
tikrai bus ne už ilgo išva
duota - išlaisvinta visa Lie
tuve.

Tą džiaugsmą daugelis 
žmonių atžymi net pasilink
sminimais, kaimynų, drau
gų sueigomis - puotomis. 
Tas visai natūralu. Dauge
lis tų linksmų puotų susive
da į labai tinkamą užbaigą, 
susitelkimą aukomis ar 
darbu paremti Lietuvos 
žmones.

Tačiau nemačiusiems. ka- 
ro ir per kelis desėtkus me
tų nebuvusiems Lietuvoje 
vis viena nėra lengva persi- 
statyti Lietuvos žmonių pa
dėtis. Dėlto visai nestebėti-! 
na, jog daugelis žmonių 
neįžiūri dabartinės Lietu-1 
vos žmonių padėties pilno 
vaizdo. O kad taip yra, liu
dija tas, kad ne mažas skai
čius lietuvių kolonijų dar' 
nieku neprisidėjo Lietuvos j 
žmonių pagelbai. Didelė di
džiuma veikliųjų kolonijų 
prisidėjo tik su dar labai; 
maža pagelba. Tik mažas 
skaičius kolonijų pilnai su
prato Lietuvos padėtį ir jau 
seniai ir visuotinai dirba 
pagelbos teikimo darbą.

KOKIA IŠ TIKRO GALI 
BŪTI LIETUVOS 

PADĖTIS
Gyvenusieji kaime gal 

prisiminsim, kaip būdavo 
sunku užlyginti mažyčio, 
pavasarį pertvinusio upe
liuko išraustą ravą. Važia
vusieji šunkeliukais atsi
mins, kaip imdavo metų 
metus atstatyti nuneštą til
telį ar net ratais molyje iš
muštas kelyje duobes. Juo 
labiau niekas nebepamirš

Today’s Pattern

Dviejų gabalų suknelei for
ma gaunama 34 iki 48 dydžio. 
Bliuze patogiai gali būti pa
naudota ir kaipo atskiras ga
balas prie kontrastinės spalvos 
sijono ar sijonas prie skirtin
gos bliuzės.

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

pergyvento gaisro. Reta 
smulkaus žemdirbio šeima 
beatsipeikės per visą savo 
amžių iš po buvusio gaisro.

Arba ne vienas atsimins, 
kaip sunku buvo beatsikel- 
ti, jeigu kam nugaišo pas
kutinė karvė ar arklys.

Ir niekas likęs vaikystėje 
našlaičiu neužmirš pergy
vento vargo. Mūsų dainos 
pilnos raudų apie našlaitė
lius.

0 štai šis, nacių iš pasa
lų, staiga Lietuvon užneš
tas karas, trejų metų ver
gija ir badmiriavimas, pali
ko tūkstančius našlaitėlių. 
Tūkstančius žmonių sužalo
ta sveikata, kurie niekad 
savo šeimų nebegalės aprū
pinti.

Lietuvoje įvyko šimtai 
tūkstančių gaisrų. Vietoj 
tūkstančių namų su žydin
čiomis sodybomis aplink li
ko išraustos milžiniškos 
duobės, su daugybe dar ne
išsprogintos amunicijos, te- 
betykančios gyvasties arto- 
jaus, daržininko*.

Tūkstančiam biedniokų 
atimta paskutinė karvelė- 
maitintoja. Daug kur per 
ištisus kiemus nelikę nei 
vieno arklio. Stipriausis 
jaunimas išvarytas į Vokie
tiją ir prie karo darbų pa- 
frontyje. Daugelis negrįš. 
Kiti grįš invalidais.

Tokias žinias paduoda 
korespondentai pasiekusieji 
su pirmaisiais raudonar
miečių būriais atkariauja
mus Lietuvos miestus ir 
kaimus.

LIETUVOS ŽMONĖMS 
TURIME PADĖTI

Visa Lietuva reikalinga 
mūsų greitos ir gausios pa
gelbos.

Prie visko pirmiau minė
to, reikia nepamiršti, kad 
Lietuva per tūlą laiką vis 
dar tebebus artimiausia prie 
karo fronto. Kad karas dar 
tebėra nebaigtas, fašizmas 
dar nėra visiškai sunaikin
tas. Tad ramų, užgydymui 
savo žaizdų gyvenimą Lie
tuvos žmonės dar negreit 
tegalės pradėti. Ši ateinan
ti žiema, per tris žiemas 
kankintiem, šalusiem, alku- 
siem žmonėm žiema dar la
bai daug priklausys nuo 
mūsų pagelbos.

Ta pagelba turi ateiti 
per Lietuvai Pagelbos Tei
kimo Komitetą.

Ir tik šimtam tūkstančių 
Amerikos lietuvių stojus į 
talką mūsų darbas suteiks 
atitinkamą pagelbą. Su
teiks pagelbą tokiame kie
kyje, kokio Lietuva reika
linga ir kokio turi teisę ti
kėtis pagal skaičių Ameri
kon išleistų vaikų. O Ame
rikoje randasi didelė dalis 
lietuvių tautos.

REIKIA KOOPERUOTI 
SU LIETUVIŲ 

KOMITETU
Spaudoj pastebėjau, jog 

Lietuvai Pągelbos Teikimo 
Komiteto atskaitose nesi
mato eilės kolonijų, kurių 
korespondencijose esu pas
tebėjusi, jog darbuojamasi. 
Gal bus kokia klaida, gal
vojau sau. Klausiu komite
to viršininkių apie tas ko
lonijas. Atsako, kad iš jų 
nieko negauta. Įsidrąsinus 
klausiu vienos iš man gerai 

žinomų draugių No. 2 kolo
nijoj. Atsako:

“Mums lengviau atiduoti 
ant vietos esančiai įstaigai. 
Lietuviams nesiunčiame. 
Lietuvių Komitetui pasiun- 
tėm raštelį, kad mes tiek 
jau esame surinkę.”
DĖL KO LIETUVOS ŽMO
NĖMS REIKĖTŲ MAŽIAU 

PAGELBOS?
Gavus tą laišką, ilgai 

galvojau, dėl ko Lietuvos 
žmonėms turėtų tereikėti 
mažiau pagelbos už kitus 
žmones. Lietuva pirmiausia 
pateko į karo ugnį. Pasku
tinė iš jos teišeis. Prie to, 
kitos Tarybų Sąjungos res
publikos (išskyrus tris Pa
baltijo respublikas) buvo 
laisviau, sočiau pagyvenu
sios jau per eilę metų. Lie
tuva skurdo iki 1940 metų 
ir tais 11-ka mėnesių dide
lių stebuklų negalėjo pasi
daryti, dar nebuvo visai at
sipeikėjusi nuo smetoniškos 
skurdo praeities.

Man visada atrodė ir da
bar tebeatrodo, kad mes, 
Lietuvos vaikai, pirmiau
siai rūpinamės teikti pagel
bą savo gimtajam kraštui, 
kaip kad kiti rūpinasi pir
miausia savaisiais. Senes
nieji amerikiečiai, kurių 
ryšiai jau seniai nutrūkę su 
jų protėvių kraštais arba 
kurių kraštai nepaliesti šio 
karo, paremia visus bend
rai. Mes taipgi visus bend
rai paremiame remdami 
Nacionalį Karo Fondą, ku
riam organizuotai dirbome 
pereituose vajuose ir ku
riam dirbsime bendrai atei
nančiame sajuje.

O atskiri pundeliai dova
nu, dėvėti drabužiai reika- 
linga siųsti lietuviams, per 
lietuvių komitetą.
JEIGU LIETUVOS ŽMO

NĖMS PASIŲSTUME 
TIK RAŠTELĮ.

Nemanau, kad tų koloni
jų veikėjai mažiau mylėtų 
Lietuvos žmones už- kitas 
tautas. Veikiausia taip da
ro tik dėl to, kad per dar
bus nesustojo tos problemos 
visapusiškai apsvarstyti.

Daleiskime, kad vienos 
tų kolonijų toks raštelis bū
tų pasiųstas Lietuvos žmo
nėms. Arba kuris atskiras 
asmuo, sudaręs pundelį pa
siųstų kur kitur, o raštelį į 
Lietuvą, pranešdamas, kad 
jis labai daug jau siuntė ir 
dar siųs pagelbos kitatau
čiams. Ir jeigu niekur ki
tur sviete niekam nebereiks 
pagelbos, tai ir jums ką 
nors atsiųsiu!

Esu įsitikinusi, kad Lie
tuvos žmonės Tarybų Są
jungos vyriausybės nebus 
apleisti. Kad jiem bus tei
kiama pagelba pagal * ge
riausią išgalę. Tačiau, jei
gu jie išrinko savo, Tarybų 
Lietuvos vyriausybę, jie ti
kisi, kad ji pirmoj vietoj 
rūpinsis Lietuvos reikalais. 
Tą jinai ir daro. To iš tos 
vyriausybės tikisi ir visa 
Tarybų Sąjunga. Tai dėl 
ko dabar toji Tarybų Lietu
vos vyriausybė turėtų gau
ti mūsų teikiamą pagelbą 
per kelintas rankas, o ne 
tiesiai per Lietuvai Pagel
bos Teikimo Komitetą? Juk 
tai būtų tik apsunkinimas, 
duplikavimas darbo.

Lietuviai mobilizuokime 
pagelbą Lietuvos žmonėms. 
O jeigu jos suteiksime dau
giau, negu būtinai reikalin
ga, Lietuvos žmonės tą pa-

Šeimininkėms
Vyšnių su Rhubarb 

Konservas
Du puodukai supjaustyto 

rhubarb
Pusantro puoduko be kau

liukų, pusiau perpjausty- 
tų rūgštųjų vyšnių

Puodukas verdančio van
dens

Vienas apelsinas (orange) 
Du puodukai, cukraus 
Pusė puoduko razinkų.

Sudėt į verdantį vandenį 
rhubarb ir vyšnias, uždengt 
ir virti iki rhubarb išvirs. 
Dadėt apelsino sumaltą žie
vę ir supjaustytą vaisių 
kartu su cukrum. Maišyti, 
kol cukrus ištirps. Virti 
smarkiai 30 minučių. Sudė
ti razinkas ir virti lėčiau 
iki leidžiami nuo šaukšto 
lašai pradės tirštėti. Supilt 
į sterilizuotas stiklines ir 
tuojau užpilt parafina. Lai
kyt vėsioj, sausoj vietoj.

Kas mėgsta, keliomis mi
nutėmis prieš baigiant virti 
gali įdėti supjaustytų rie
šutų.

Iš čia paduoto padaroma 
tik ketvertą stiklinių. No
rint, lengva padauginti iki 
pageidaujamo kiekio. V.

Darželio Problemos
Vyriausia daržininko rū- 

pestimi vis dar tebepasilie- 
ka parazitai. Būriais skrai
dančios baltos peteliškės 
prideda ant kopūstų, broc
coli ir kitų daržovių ir gė
limų augalų perų, iš kurių 
greit išsiperi žalios kirmė
lės. Jos nesvietiškai greit 
auga ir ėda. Dieną neapsi
žiūrėjai ir jau rasi lapą, o 
kartais ir visą augalą ap- 
ėstą.

Blogiausia, kad jos ėda ne 
tik iš viršaus, bet įsigrau
žia ir į kopūsto ar kitos 
daržovės galvą. Nuo to dar
žovė greitai pūsta iš vidaus.

Kai kurie iš tų parazitų 
taip prisitaikę prie lapų 
spalvos, jog visai nematyti, 
kol nesukrutės.

Kitur šiuo sezonu labai 
apsėdusios visokios “beet
les” (lėkio j antie j i vabalai). 
Jos labai ėdrios, žalingos. 
Dar kitur užplūdusios kud- 
lotosios kirmėlės (caterpil
lars).

PAGELBA
Nuo kirmėlių geriausia 

apsaugoti augmenis kas dvi 
savaitės (o labai apsėdus ir 
tankėliau) purkščiant su 
arsenate of lead skiediniu 
ar dulkinant su to pat nuo
do pudra. Reguliariškai 

gelbą mokės pasidalyti su 
kaimynais iš kitų respubli
kų. Anais metais, kada Ta
rybų Sąjungos žmonės ken
tė nuo blogmečių ir svetimų 
užpuolikų bei civilio karo 
pasekmių, nors patys skur- 
sdami, Kauno, Vilniaus ir 
kitų miestų darbininkai dė
jo centus Tarybų Sąjungos 
žmonių pagelbai. Broliškos 
solidarumo šilumos pas Lie
tuvos žmones netrūksta. 
Savo kaimynų nenuskriaus. 
Bet mes nepastatykime Lie
tuvos prieš kaimynus tokio
je šviesoje, kad jos pačios 
vaikai ją apleido. Kad Lie
tuvą laiko blogesne už kitas 
respublikas; nes jai siun
čia tiktai raštelius, o pagel
bą siųs tiktai tada, kada 
niekam kitam nebereikės 
pagelbos. S. Sasna. 

purkščiant, parazitai nu
nuodijama nespėjus suaug
ti, daug žalos padaryti. 
Vanduo nuplauja nuodus. 
Jeigu tankiai lyja ar su 
šmirkšle lieji daržą, reikia 
tankiau ir purkšti daržas 
nuodais.

Su beetles sunkiau. Jos 
stiprios, taipgi lakstydamos 
keičia maistą. Reikėtų la
bai stipriais nuodais ir tan
kiai purkšti, kad jas nu
nuodyti. Tokie galėtų kenk
ti ir augalui. Geriausia jas 
sugaudyti. Tam vartojama 
platokas stiklinis kenukas. 
Ant dugno įpilama benzi- 
nos. Ant augalo esančiai 
beetle iš vienos pusės užsta
toma kenukas, iš kitos vir
šelis. Ji įšoka j benziną ir 
jau neišbėgs. Iš vandens iš
šoka, išskrenda. N.

Cleveland, Ohio
Mūsų Kliubietės Gražiai 

Darbuojasi
Tiesa, čia ir visos draugijos 

darbuojasi gerai, jos verbuo
ja naujus narius į savo drau
gijas, rengia pramogas, pra
kalbas ir paaukoja vieną kitą 
dolerį svarbiems reikalams. 
Bet Amerikos Lietuvių Moterų 
Kliubas pasiekia plačiau. Kliu
bietės yra jautresnės, jos nu
girsta greičiau, kas reikia pa
remti, sušelpti ir jos rūpinasi 
abelnu draugijiniu veikimu. 
Jos tą visą atlieka niekam ne- 
sigirdamos, nei į spaudą nepa
rašo apie savo nuveiktus dar
bus.

Man teko būti pereitame 
kliubiečių susirinkime ir jos 
mane nustebino. Daugiausiai 
mano atydą atkreipė jų rapor
tai. M. Rackaitienė raportavo 
iš praėjusio koncerto, kuris 
buvo rengtas kartu su Lyros 
Choru. Koncertas pavykęs ge
rai ir pelno likę $208, kurį pa
sidalino su Lyros Choru. Kliu
bietės iš likusio pelno tuojau 
paskyrė Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetui $35, prie 
tam dar Simanauskienė pridė
jo $5 ir taip susidarė $40 Lie
tuvos žmonėms ir lietuviams 
raudonarmiečiams. Amerikos 
Raudonajam Kryžiui paskyrė 
$10, M. Mason pridėjo $5, kas 
sudarė $15.

Tuojau kita komisija išėjo 
su ban kieto raportu, kuris įvy
ko pradžioje birželio pamylė
jimui tų, kurie rėmė kliubie
čių pramogas ir koncertus per
eitame žieminiame sezone. Tas 
b an k i etas kliubietėms kainavo 
$30.82 ir prie tam, dar dau
gelis kliubiečių, sunešusios įvai
rių keptų ir virtų gardumynų, 
su kuriais bankieto svečius pa
mylėjo. Svečiai žaidė kortom, 
šoko, gėrė ir valgė, kas ko no
rėjo ir svečiams nieko nekai
navo. Tik pavakarieniavus, be 
jokio prašymo iš kliubiečių pu
sės, svečiai sumetė $37 nupir
kimui dovanų Lietuvos žmo
nėms. Nekuriems gal atrodys 
keista, bet mūsų kliubietėms 
yra tradicinis dalykas. Jos kas 
metas, po pabaigai žieminio 
sezono, surengia bankietą pa
mylėjimui visų, kurie remia 
Moterų Kliubą ir abelnai drau
gijinį veikimą.

A. Gendrėnienė raportuoja 
apie mezgėjų, darbuotę. Jinai 
pažymėjo, katra kiek svarų 
vilnų sumezgė. Geibienė nu
mezgė 42 kavalkus, Mockai- 
tienė 17, Romandienė 8, Hontz 
21, Radzevičienė 42, Gendrė
nienė 12, Andrušiūnienė 10, 
Venslovienė 6, Yuraitienė 10, 
Kapetain 5, Luobikienė 3 ir 
Nemurienė 16.

Dalyvavo tik 12 kliubiečių ir 
jos numezgė iš viso 114 koji
nių, 58 pr. pirštinių ir 11 ke- 

. purių. Vilnų iš viso sumegsta

A. •

Štai. Ką Gali Padaryti Iš 
Atliekamų Riebalų

Su riebalais padaroma 
sprogimai:

37 milimetrų (mm) prieš
lėktuvinėms kanuolėms ir 
mažiausia devynių rūšių ki-| 
toms visokioms kanuolėms!

Dinamitas sprogdinimui 
priešo įrengimų

Gliceriną talkininkams.
Su riebalais padaroma 

daugelis militariškų vaistų:
Sulfa tepalas
Acriflavine ir proflavine, 

abu vartojami gydymui nuo 
gasais iššauktos gangrenos

Čiepai nuo raupų
Insulinas
Vaistai mažinimui skau

smų
Prie operacijų vartojamos 

dželės
Riebalai kitiems militariš- 
kiems reikalams:

Dirbtinei gumai
Lėktuvų* tepalams

Vandenų gelmėsna leidžia
moms bomboms

Padegantiems šoviniams
Ištirpinimui ant lėktuvų

' sušalusių, sukrekėjusių
I skysčių

Nylono parašiutams ir 
parako maišeliams

Pastiprinimui maliavų
Visokiems nepermerkia

miems audeklams, iš kurių 
daro karo lauko miegamuo
sius maišus, nuodingų du
jų nepraleidžiančius ap
siaustus ir tt.

Jūrininkystės virvėms 
(lynams)
Muilams ir tt.

Industrijoj reikia riebalų:
Apdirbime metalo
Kasyklose
Muilams industrijai ir 

civiliams
Audeklams
Maisto vyniojamai popie- 

rai ir dėželėms
Gelžkelių mašinerijos te

palams
Odų išdirbini ui ir dažy

mui
Farmų ir namų parazitų 

naikinimo nuodų gamybai. 
Ir šimtams čia neminėtų 
kitų daiktų išdirbti reikia 
riebalų.

BROOKLYNO ŽINIOS
IŠ MOTERŲ KLIUBO 

DARBUOTĖS.
Apšvietos Kliubo susirin

kime, įvykusiame 20 d. lie
pos, narių dalyvavo viduti
niai, nors tikėjomės susi
laukti daugiau. Manau, kad 
rugpjūčio mėnesio susirin
kimas bus vienas iš skait
lingiausių, nes jau laikas 
prisirengti prie rudeninio 
sezono, o ypatingai prie 
mūsų trijų metų mezgimo 
darbuotės jubilėjinio paren
gimo, kuris įvyks rugsėjo 
30 d.

Šiame susirinkime išduo
ta keli gana geri raportai, 
būtent, kad brošiūros “Mo
teris ir Karas” Laisvės pik
nike parduota suvirš 80 ko
pijų. Būt buvę galima par
duoti daugiau, bet nelaimė,

60 svarų, už $120 vertės. Mez
ginius pridavusios į Russian 
War Relief.

Naujuose sumanymuose kliu
bietės nutarė surengti šokių 
parę, nuo kurios visas pelnas 
eis dovanoms Lietuvos raudon
armiečiams, kovojantiems už 
Lietuvos išlaisvinimą, ši pra
moga įvyks šeštadienio vakare, 
liepos 29, Brown Leaf Cafe 
Svetainėje, 987 E. 79th St. 
Pilnai galima pasitikėti, kad 
kliubietės, kaip ir visuose sa
vo parengimuose, taip ir šia
me, patenkins visus, o mūsų 
visų pareiga būti jame ir sma
giai vakarą praleisti su kliu- 
bietėmis.

Apart visų gerų darbų drau
gijiniame veikime, kliubietės 
rūpinasi ir drabužiais, siunčia
mais Lietuvos žmonėms. Jos 
laikas nuo laiko susirenka į 
drabužių stotį, pas Mikaloju- 
nienę, 1272 E. 71st St., kur vi
si geri clevelandiečiai suvežą 
drabužius dėl Lietuvos žmo
nių. Kliubietės, čia susirinku
sios, peržiūri, suskirsto, supa
kuoja ir pasiunčia Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetui į 
Brooklyną. A. L. Moterų Kliu
bo Choras irgi palinksmina sa
vo dainomis visuose didesniuo
se parengimuose ir prakalbose.

Yra linkėtina Amerikos Lie
tuvių Moterų Kliubui ir Cho
rui gyvuoti ilgai!

J. N. S.

kad draugės buvo užimtos 
kitok. darbais. Daugiausia 
pasidarbavo paskleidime 
brošiūros dd. Irena Leva- 
nienė, Elzbieta Kasmočienė 
ir kitos. ~

Mūsų mezgėjos nerimsta 
— kupinos energijos ir no
ro tęsti savo prakilnų dar
bą, ypatingai šiuo momen
tu, kada už dienos kitos iš
girsime linksmą žinią, kad 
visa Lietuva jau laisva nuo 
barbariškų plėšikų gaujų. 
Tik bėda tame, kad negau
name vilnų. Jų trūksta ir 
teks mūsų mezgėjoms dar 
palaukti savaitę kitą. Iš ra
portų paaiškėjo,’kad į penk
tąjį siuntinį mezginių įdė
ta 88 kavalkai, būtent: 10 
svederių be rankovių, 28 
svederiai su rankovėm ir 
kalnieriais, 48 poros kojinių 
ir 10 šalikų.

Šiame susirinkime mezginių 
pridavė:

K. Petlitzkienė 15 porų ko
jinių.

K. Rėklienė 4 p. koj.
R. Laukaitienė 2 svederius 

su rankovėm.
U. Bagdonienė aukojo vil

nom $1.50.
Pereitam susirinkime buvo 

priduota, bet nepaskelbta šie 
mezginiai:

K. Petlitzkienės 15 porų ko
jinių. .

K. Rėklienės 16 p. koj.
Buvo pranešta, kad Lie

tuvai Pagelbos Teikimo Ko
mitetas greitoj ateityje ren
gia pikniką. Atsikreipus į 
drauges pagelbos surengi
me pikniko, apsiėmė į ko
misiją mūsų gabios ir 
darbščios šeimininkės: dd. 
Anelė Kanopienė, Anna 
Vyšniauskienė ir Josephine 
Augutienė. Prašomos kliu
bietės, ištikus reikalui, pa
gelbėti įvairiuose darbuose, 
kas prisidėtų prie pikniko 
pasekmingumo. Apie pik
niką tėmykite Laisvę kas 
liečia vietos ir laiko.

Taigi, draugės, nepamir
škite, kad sekantis kliubo 
susirinkimas įvyks rugpjū
čio 17 d. Visos prašomos 
dalyvauti.

Sekr. B. Senkevičienė.
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Justas Paleckis.

Pabaltijo Tautų Kova Prieš
Vokiškuosius O kupantus

(Tąsa)
Žymėtina, kad išdavikų grupei, kuri 

padeda vokiečiams gaudyti žmones Kau
ne, vadovauja tūlas Janučauskas—žino
mas baltųjų vergių pirklys. Tas išgama 
sukrovė jau turtą pristatinėdamas bal
tąsias verges i užsienių viešuosius na
mus. 1928 m. už prekybą gyvosiom pre
kėm Janučauskas buvo nubaustas kalė
jimu. Dabar tas niekšas pasidarė vienu 
hitlerinės “naujosios santvarkos” šulų ir 
baltųjų vergų ir vergių pristatymas hit
lerinėj viešpatijoj pasidarė oficiale ir 
garbinga profesija.

Paskutiniuoju metu, ryšium su Rau
donosios Armijos Įžengimu į Pabaltijį, 
vokiečiai pradėjo ypatingai siausti. Jie 
nori Pabaltijį paversti dykuma. Žinoda
mi, kad atėjo valanda atsilyginti už visus 
nusikaltimus, vokiečiai negali nesuprasti, 
kad vos sulaikomas Pabaltijo tautų pasi
piktinimas prasiverš ir su baisia jėga nu
kryps prieš hitlerinius niekšus. Hitleri
ninkai dreba dėl savo kailio. “Mūsų sie
lą apima baisus nerimas, kai įsivaizduo
jame galimumą bolševikų grįžimo”, 
skundėsi išdavikas Kubiliūnas per vienas 
iškilmes. Štai kodėl hitlerininkai stengia
si įgąsdinti visus ir išvežti visus tuos, 
kas gali jiems pasipriešinti.

Hitlerininkai paskelbė Pabaltijy išim
ties stovį ir vykdo masinį varymą vyrų 
nuo 15 iki 50 metų, moterų nuo 16 iki 45 
metų. Iš vienos tik Lietuvos pagal pas
kutinį potvarkį varoma į Vokietiją 100,- 
000 žmonių. Prieš vengiančius vykti var
tojamos drakoniškos priemonės — už pa
sipriešinimą varant į Vokietiją gresia 
sušaudymas vietoj. Jei neatvyksta iš- 
vežtini asmens, baudžiamos jųjų šeimos. 
Hitlerininkai prievarta išvarė visus gy
ventojus iš Baltijos pajūrio. Nustatyta 
“mirties zona” paliai geležinkelių linijas 
— po 100 metrų pločio juostos iš kiekvie
nos pusės bėgių, kur visi žmonės išva
ryti, pastatai nugriauti ir niekas neturi 
teisės pasirodyti.

Dešimtys tūkstančių patriotų — dar
bininkų, valstiečių ir inteligentų — ken
čia kiekviename Pabaltijo krašte hitleri
ninkų kalėjimuose ir koncentracijos sto
vyklose. Paaiškėjo, kad Lietuvoj priviso 
daugybė naujų koncentracijos stovyklų. 
Be Dimitravos, Pabrodės ir Pravieniškių 
stovyklų esama dar Platelių, Kazlų-Rū- 
dos, Ukmergės, Alytaus, Telšių, Taura
gės, Jurbarko, Molletų, Švenčionių ir 
Biržų koncentracijos stovyklų. Bet ir tai 
dar ne visos. Pilni visi kalėjimai, kurių 
daug naujų atidaryta. Tai vis nauji ir 
nauji hitlerinių kankynių vaizdai Lietu
voj, kuri kartu su Latvija ir Estija ir 
kitais laikinai okupuotais tarybiniais 
kraštais pateko į hitlerinės “naujosios 
santvarkos” kalėjimą.

Išvežtųjų į Vokietiją, pafrontę, kanki
namų priverstinuose darbuose ir stovyk
lose Pabaltijo žmonių skaičius jau liepos 
mėn. 1943 m. siekė vieno milijono. Dabar 
jis dar žymiai padidėjo.

Kaip elgiasi vokiečiai su savo vergais 
liudija laiškai, kurie nelegaliu keliu gau
ti iš Vokietijos. Leonas Vanagaitis rašo 
motinai: “Mieloji mama! Mes visą laiką 
esam po sargyba. Valgom du kartu per 
dieną skystą viralą, o į fabriką eiti 5 ki
lometrai, vos paveiku kojas.” Birutė Š. 
rašo tėvams: “...Siunčiu raštelį per išti
kimą žmogų. Onutė numirė pakeliui. Vi
sam vagonui gavom vieną duonos kepa

lą, o važiavo 25 žmonės. Hamburge ma
ne pasiuntė pas vieną ponią. Ne taip pa
sisuksi, ne taip atsakysi — tuoj muša.” 
V. Kriščiūnas rašo: “Aš gyvas ir sveikas, 
bet tau tokios sveikatos nelinkiu. Paimk 
Maironio “Mūsų vargus” — pamatysi 
kaip aš gyvenu.”

Leningrado srity į Raudonosios Armi
jos pusę perėjo grupė lietuvių, kurie bu
vo išvaryti į pagelbinius darbus fronte. 
Vienas jų — Antanas Verbienas iš Kau
no — pasakojo: “Mes statėme bunkerius 
(ugniataškius - blindažus), vilkome rąs
tus, p rista tinę jom į priešakines pozicijas 
šovinius. Vokiečiai žiūrėjo į mus kaip į 
vergus, stumdė ir spardė. Česlovui Stan
kevičiui iš Jonavos vokiečių feldfebelis 
išspyrė akį. Andrių Gusevą iš Mažeikių 
vokiečiai taip mušė, kad jis pamišo, o ta
da jį sušaudė. Daugelis mūsų bandė bėg
ti iš to pragaro, bet vokiečiai sugavo, 
vienus sušaudė, kitus uždarė į stovyklas, 
o tos stovyklos blogiau už mirtį.”

Viename laiške pilietis M. iš Kauno pa
sakoja, kad jo sesuo išvežta į Saksoniją, 
brolis paimtas į transporto tarnybą, bro
lio duktė išvežta į Bremeną. “Taip ir iš
blaško mus po visus kraštus,” — rašo jis 
ir baigia: “kaip ten fronte kulkų zvimbi
mas, taip pas mus moterų verkimas.”

G. VOKIEČIAI KURIA SAU “RYTŲ 
ERDVĘ” PABALTIJY.

Naikindami ir išvarydami iš savo kra
što lietuvius, latvius, ir estus, hitlerinin
kai vykdo Pabaltijy seną planą dėl sukū
rimo “rytų erdvės” savo kolonizacijai. 
Tai jau ne senasis užkariautųjų tautų 
vokietinimo metodas, kurį naudojo vo
kiečiai slavų žemėse ir lietuviškoj Ryt
prūsių daly. Naujojo metodo vyriausias 
vykdytojas budelis Himleris atvirai pa

reiškė: “Mūsų uždavinys—suvokietinti 
rytus ne senoviškai t. y. tokiu būdu, kad 
vietos gyventojai perimtų vokiečių pa
pročius ir vokiečių kalbą. Mūsų uždavi
nys yra apgyvendinti rytų erdvę tik vo
kiško kraujo žmonėmis.” O buvęs Vo
kietijos žemės ūkio ministeris Dare pa
reiškė: “Mūsų užkariautoji žemė bus pa
skirstyta tarp vokiečių karių ir pavyz
dingų nacionalsocialistų partijos narių. 
Toji aristokratija turės savo baudžiau
ninkus — tai vietos gyventojai. Tuo bū
du bus įkurta vokiečių ponų nacija.”

Žinoma, tos žmoėgdriškos hitlerinių 
šunsnukių teorijos nėra naujos. Tai tos 
pačios senos vokiečių viduramžio grobi
kų teorijos, kurios vedė juos ieškoti gro
bį į rytus. Tai tos pačios Liudendorfo ir 
kitų kaizerinių imperialistų teorijos. Tik 
hitlerininkai tūkstantį kartų didesni aki
plėšos ir cinikai. Tuo labiau, kad jie jau 
tikėjosi laimėję, jau triumfavo pasiekę 
savo grobikiškų siekimų aukštumą, pa
siekė savo tikslų Elbruso.

Hitlerininkai skubėjo realizuoti savo 
planus. Jau 1941 m. rugpjūčio mėn. 
“Deutsche Zeitung im Ostland” patalpi
no pranešimą, kad visi nacionalsocialisti
nio judėjimo dalyviai ir Didžiosios Vo
kietijos kareiviai, kurie nori gauti žemę 
Latvijoj, gali registruotis. Tuo pat metu 
Vokeitijoj buvo talpinami laikraščiuose 
pranešimai, kad visi buvusieji vokiečių 
dvarininkai ir baronai, jų vaikai arba gi
minės kviečiami pareikšti savo pretenzi
jas į savo buvusius dvarus Latvijoj ir 
Estijoj.

(Bus daugiau)

Amerikiečiai Normandijoje liepos 4 dieną. Jie nepraleido mūsų tautinės šventės, 
. \ neatžymėję. Per pietus iššovė vieną šūvį į priešo pozicijas. Lai priešas išgirsta, kad 

tai Amerikos laisvės Švehtė.

SVEIKINO VILNIAUS ATVADAVIMĄ
b

Elizabeth, N. J.

šeštadienio vakare, liepos 
15 d., LDP Kliube įvyko gra
žus vakarėlis, šį vakarėlį su
ruošė draugai A. ir T. Šaule
liai, e 1 i z ab ethie č i ai—D^i au gs- 
mo Vakarėlis. Draugai zSaulė
nai jau seniai kalbėjo —• kaip 
tik atvaduos Vilnių, tai ap
vaikščios tą džiaugsmingą at
vadavimą. Jie ilgai nelaukda
mi, tuoj suruošė vakarėlį Kliu
be.

Kadangi laikas buvo trum
pas, negalėjo visų pasiekti as
meniškai, tai dd. Saulėnai per 
dienraštį Laisvę kvietė visus 
draugus-pažįstamus ir Vil
niaus pritarėjus dalyvauti.

Susirinko gražus būrys lie
tuvių. Draugai Saulėnai (savo 
iškaščiais) vaišino skaniais 
valgiais ir gėrimais. Vėliau 
drg. V. Paulauskas pakvietė 
keletą draugų pasakyti trum
pas prakalbėles. Kalbėjo: V. 
Sheralis, Ch. Rūkas, Cli. Janu
žis, A. Stripeika, V. Paulaus
kas, G. Kudirka, A. Saulėnie- 
nė. Visi, išreiškė mintį, kad 
nors Vilnius atvaduotas, bet 
vis vien reikia paramos Lietu
vos žmonėms. Tad dd. Shera- 
iienė ir Vaičionienė perėjo per 
svečius ir surinko sekamai:

Chas Ruck $15.
Po $5: B. Jankauskas, K. 

Posiunas, V. Sheralis, V. Pau
lauskas ir A. Saulėnas.

F. Boirak, $3.
Po $2: V. Bulvienė, C. Si

monas, Jonas Vizbarą, G. Pu
lis, A. Posiūnas, M. Raziunas, 
A. Palubinskas, J. šalauskas.

Po $1.25: K. Majauskas ir 
J. žižis.

Po $1: F. šiaulis, P. Varčio
ms, L. Lukoševičius, M. Level, 
J. Samonaitis, J. Zagreckas, 
P. Poškus, S. Liutkus, S. Bal
tutis, S. Jankauskas, A. Stri
peika, L. Kiedžius, B. Maku- 
tėnienė, A. Gudaitis, G. Ku
dirka, F. Savičius, A. Skairius,

A. Janužienė, O. Jankauskie
nė, L. Kesiliauskienė, L. K. 
Belte, J. Usonis.

Pinigų surinkta $82.50 ir 
perduota LPTK Fin. Sekr. L. 
Kavaliauskaitei tą patį vaka
rą. Ant rytojaus įvyko LDS 
N. J. valstijos kuopų piknikas, 
tai dar piknike J. Vizbarą da
vė $2. Iš viso pinigų surink
ta $84.50.

Tai labai puiki suma pini
gų ! Draugams Šauleliams ta
riame širdingai ačiū už puikų 
pavaišinimą ir draugams, ku
rie aukavo Lietuvos žmonėms.

L. K. B.

Pittsburgh, Pa.
Svarbus Pranešimas

Liepos 30 d., sekmadienyje, 
2 vai. po pietų, atsibus labai 
svarbus susirinkimas, LMD 
Svetainėje, 142 O it St., Pitts
burgh e.

Kalbės visiems gerai, žino
mas drg. Jonas Gasiunas, Liet. 
Darbininkų Susivienijimo Cen
tro Valdybos Sekretorius ir 
Tiesos redaktorius. Jis daug 
pasakys naujo apie pergalin
gas kovas prieš hitlerininkus, 
reikalingumą teikimo pagalbos 
Lietuvos žmonėms, kurie yra 
laisvinami iš po hitlerininkų 
jungo. Prašome visus ir visas 
atsilankyti.

Visi atstovai, kurie kovo 26 
dieną likote išrinkti į komite
tą, tai dalyvaukite, nes po 
prakalbų turėsime pasitarimą, 
Raudonoji Armija kasdien vis 
daugiau išlaisvina Lietuvos iš 
vokiečių vergijos. Mes turime 
rūpintis, kaip suteikti daugiau 
pagalbos Lietuvos žmonėms.

Mes manome, kad Lietuvos 
šelpimo darbas turėtų apvieny- 
ti visus lietuvius, nes pagalba 
Lietuvoj visiems reikalinga. 
Laikas Amerikos lietuviams 
pastoti kelią tai bjauriai hit-

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojam 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

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

leriškai propagandai, kurią 
čia vis dar skleidžia tūli žmo
nės, netekę sąžinės, apimti bai
sios neapykantos linkui Sovie
tų Sąjungos ir Lietuvos žmo
nių. Visi ir visos atsilankyki
te, kad galėtume imtis naudin
go darbo.

E. K. Slekiene, 
LPTK Sekretorė.

Coal Centre, Pa.

Montello, Mass.
Paaukštintas Yurkevičius
Albertas W. Yurkevičius ta

po paaukštintas iš antro laips-

Leit. Al. Yurkevičius

nio leitenanto į pirmo laips
nio leitenantą, kaip pranešė 
majoras-generolas George E. 
Stratemeyer, orlaivyno koman- 
dierius B urmo j.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US | j (VALGYKLA IR ALINĖ) j 
' Didelis pasirinkimas visokių i j Vynų ir Degtinės Į
I Kasdien Turime !
i KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ .

Juozas Zeidat
į Savininkas
į 411 Grand St Brooklyn

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos Mėšlažaroės 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

Gerbiami, visi Liet. Darbi
ninkų Susivienijimo 153 kuo
pos nariai, prašomi susirinkti 
nedėlioj, rugpjūčio 13 d.,

į kaip 1 vai. po pietų, pas kuo- 
I pos iždininkę F. Kubilinskienę.

Draugai, malonėkite visi 
! būti, kad aptarus kuopos rei- 
, kalus, kad nei vienas nesusi- 
spenduotumėt. Per keliolika 
metų LDS 153 kuopos nei vie
nas narys nesusispendavo, yra 
23 nariai. Labai būtų nemalo
nu, jeigu dabar kas nors susi- 
spenduotų todėl, kad man te
ko išvykti į sanatoriją.

Man teko skaityti dienraš
tyje Laisvėje, kad LDS 8-to 
apskričio posėdyje tapo įgalio
tas drg. D. Lekavičius aplan
kyti mūsų kuopą. Iki šiol jis 
dar neaplankė. Prašau drg. 
Lekavičių pribūti j šį mūsų su
sirinkimą, už ką būsime dėkin
gi. Prašau visus susirinkti, ir 
kaip sutvarkysime kuopos rei
kalus, tai visiems bus geriau.

Antanas Kubiliškis,
Buvęs K p. Raštininkas.

Latvijoj Sovietai atvada
vo dar virš 150 miestų, mie
stelių ir kaimų ir užėmė ge
ležinkelių stotis Čerechą, 
Strimutką, Ritupę, Avernę 

j Vaverę ir Nosovo.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Bbalsamuoja 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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALIS IŠTYRIMAS |2.

DR. ZINS
110 East 16th St, N. Y.
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

(Įsist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.f GREEN STAR BAR & GRILL

Lietuviškas Kabaretas
< ★ ★ ★
4* Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokt!
X užeina pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino,

kad visados bus patenkinti.

* Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS. 

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
* 459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
ž (Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas E V. 4-8698

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
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a Baltijos - Baltarusijos 
Frontuose Sovietai Nu

KRISLAI
šlavė 534,480 Nacių

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
vėžiai, 2,300 prekinių va
gonų, 18,889 arkliai ir 568 
sandėliai amunicijos, maisto 
ir kitu reikmenų, v
Antrasis Baltarusijos 
Frontas

Šiame fronte per mėnesį 
buvo sunaikinta 51-nas vo- 

* kiečių lėktuvas, 649 tankai 
ir motorinės kanuolės (bei 
puslankiai), 728 artilerijos 
kanuolės, 726 minosvaidžiai, 
2,255 kulkosvaidžiai ir 6,- 
023 trokai.

Pagrobta 67 vokiečių tan
kai ir motorinės kanuolės, 

> 678 įvairios kitokios kanuo
lės, 673 minosvaidžiai, 1,417 
kulkosvaidžių, 19,788 šautu
vai ir automatiniai šautu- 

y vai, 7,237 trokai, 361 trak
torius, 4,202 vežimai su ka- 
rimais kroviniais, 11 garve
žių, 521 prekinis vagonas, 
5,567 arkliai, 65 sandėliai a- 
municijos ir kitų karinių 

» reikmenų.
Trečiasis Baltarusijos 
Frontas

Nuo birželio 23 iki liepos
23 d. šiame fronte buvo su
naikinta 153 vokiečių lėktu
vai, 546 tankai ir motorinės 
kanuolės, 1,405 įvairios ki
tos kauolės, 408 minosvai
džiai, 3,344 kulkosvaidžiai ir 
8,213 trokų.

i Tuo pačiu laiku šiame
fronte sovietiniai kovūnai 
pagrobė 288 vokiečių tan
kus ir motorines kanuolės, 

, 822 minosvaidžius, 3,566
kulkosvaidžius, 34,382 šau- 

( tuvus ir automatinius šau
tuvus, 202 radijo siųstuvus, 
9,492 trokus, 437 motorinius 
dviračius, 136 traktorius, 
2,637 vežimus su kariniais 
kroviniais, 36 garvežius, 2,- 
958 prekinius vagonus, 6,- 
015 arklių, 504 sandėlius a- 
municijos, maisto ir įvairių 
įrengimų.

(Čia sužymėta dar anaip
tol ne visi, o tik stambes
nieji medžiaginiai vokiečių 
nuostoliai.)

K? -----------—
Raudon. Armija Atėmė 

■4 Iš Nacių Liubliną; Dasi- 
grūmė Arti Vislos

i (Tąsa nuo 1-mo pusi.)
geležinkelio stotį.

Atvaduodami Vabalnin- 
' kus, Sovietai pasiekė 72 my

lias nuo Rygos. •
Kai kur Raudonoji Armi

ja per dieną nužygiavo iki 
39 mylių pirmyn. Viso per
24 valandas Sovietai atva
davo daugiau kaip 1,400 gy
venamųjų vietų, tame skai
čiuje daug svarbių miestų ir 
geležinkelių stočių.

Brody Apsupime Naciai 
, 5 Nustojo 47,000 Karių

Maskva. — Pagal naujes
nius, patikrintus skaitme
nis, Sovietai suėmė 17,175 
vokiečių ir užmušė 30,000 
apsupime tarpe Brody ir 
Lvovo, pietiniai vakarinia
me fronte.

Tarp suimtų yra ir gene
rolas Nedwig, komandierius 
545-tos vokiečių savisaugos 
divizijos.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
metais už žibučius pardavė 
Lietuvą Lenkijai.

“Liubli.no unija” buvo vie
nas didžiausiųjų mūsų tautai 
smūgių. Nemažai lenkų siau
rakakčių dar ir šiandien plepa 
apie “Liublino uniją,” skelb
dami Lietuvą esant Lenkijos 
dalimi!

Liubline, beje, šio karo me
tu naciai pravedė masinius žy
dų žudymus. Taigi to miesto 
vardas yra susijęs su dviejų 
tautų nelaimėmis.

Tenka manyti, kad po karo 
Liublinas bus laisvas, gražus ir 
visiems malonus Lenkijos mies
tas.

pranešimai iš kitur
SO. BOSTON, MASS.

Literatūros Antros Kuopos susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, liepos 
27 d., Piliečių Kliubo kambariuose, 
8 vai. vak. Vyrai ir moterys daly
vaukite, nes gavome gerą vietą pik
nikui, o laiko visai mažai. Šiame su
sirinkime turėsime nutarti. — J.

(174-175)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Laisvės pikniko susirin

kimas įvyks penktadienį, 28 d. lie
pos — Liaudies Name, 735 Fair
mount Ave., 8 v. v., dalyvaus visos 
Philadelphijos apylinkės organizaci
jų nariai ir Laisvės skaitytojai. At
siminkite, kad bus svarbus susirin
kimas išdirbimui planų; prie to bus 
prisiųsta spauda — plakatai, kortos. 
Reikės darbininkų. Mašinų gesas ap- 
rubežiuotas, tad nelaukite ką nors 
iš komisijos atvykstant. Būkite to
ki geri, dalyvaukite. (174-176)

SVARBIAUSIAS IŠRADIMAS 
PASAULYJE

Kuris Yra Naudingas Visai Žmonijai, 
Ypatingai Darbo žmonėms.

Miracle Ointment — Stebuklinga 
Mostis, 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 mostis 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 užsisenė- 
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'Ą Zion Street.

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL

Beer, Wine Liquor 
-----------------------------------------------------------------------, 
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1833 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
212 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN PAGANELLI
212 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2409 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
67 Webster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GENNARO PĄLOMBA
67 Webster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5122 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1015-17 McDonald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH WEISBERG
1015-17 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4999 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1301 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CLARA FEINER
1301 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2088 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1201 Foster Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN LIEBER
1201 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8871 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
17 Sumner Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX MINSKY
17 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5011 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic. Beverage Control Law at 
31 Sumner Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
MEYER I,ANGER & LOUIS FUTTERMAN 

(Balbo Food Store)
31 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7369 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
315 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB RAPOPORT 
(G. & R. Food Stores)

315 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2346 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
406 Sumner Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISRAEL BLITSTEIN
406 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9759 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1620 Newkirk Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARTHUR IT. DE BOER 
(Arthur's Del. & Grocery)

1620 Newkirk Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8885 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
532 Gates Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IDA KUSHNER
532 Gates Ave.., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2545 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at. 
263 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BEATRICE NOE
263 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9177 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
457 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JULIUS GROLITZER
457 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9826 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
415 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

HENRY DICKLER
415 Tompkins Ave,, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Ilicense No. 
GB 9881 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail Under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
415 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM BERNSTEIN & LOUIS JACOBS 
(B. & B. Health Dairy)

415 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1275 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
73 Lafayette Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MILTON GREENFIELD 
(Greenfield’s Food Stores)

73 Lafayette Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1190 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control haw at 
195 Hoyt Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOPHIE MULLER
195 Hoyt St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5915 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
467 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM MEYER. JR. & 
WILLIAM BECKMANN

467 Myrtle Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2551 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
54 Montrose Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. •

NICK CORSO
54 Montrose Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9519 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
441 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PALMA ALAIMO
441 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4965 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic. Beverage Control Ijiw at 
335 Court Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THOMAS AIELLO
335 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2145 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control haw at 
317 Court Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK ROMEO
317 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2247 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
240 Court Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTHONY J. LAMATTINA
240 Court St., ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8843 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
210 Court Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK KUMM
210 Court St., Brooklyn, N. Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Sovietų vyriausybe pareiš
kė, kad jinai nesteigs sovie
tines valdžios » atvaduoja
mose Lenkijos žemėse. Sa- 
ko, patys žmonės ten suda
rys savo valdžią.

3000 Amerikos bombanešių 
dalyvauja Franci jos mū
šiuose.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1674 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1307 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAC PROPPER
1307 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7341 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
183 Court Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERNEST MEYER
483 Court Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2057 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1503 Foster Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN HART
1503 Foster Aye., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2377 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
876 — Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY NADEL
870 Broadway, Brooklyn, N. Y.

- 1 :  —  ■■—

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)

VYRAI, NUOLAT
KAIPO PAGELBININKAI 

LABORATORIJOJE.
STIPRŪS, VEIKLŪS, AMŽIAUS 45 IKI 

48 TIKTAI
G DIENOS, $41.60

ŠAUKITE MR. WHITE,
LEHIGH 4-2552.

(174)

VYRAI IR BERNIUKAI
ATLIKIMUI LENGVO FABRIKO DARBO 

NUOLAT SU GERA ALGA.

VALENTI HORN
BUTTON WORKS

VYRAI
ABELNAM 

FOUNDRY DARBUI.
100% APSIGYNIMO DARBAS
DIENINIAI IR NAKTINIAI ŠIFTAI

KREIPKITĖS Į MR. FISCHER.
MELRATH SUPPLY

& GASKET COMPANY
TIOGA & MEMPHIS STS., 

PHILADELPHIA, PA.
(178)

2-02 27TH AVE., L. I. CITY
 (171)

DRATINIAIS ŠNIŪRAIS RIŠIMO 
FORMANAS

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

Gera alga ; pokarinė.
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)

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8821 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1610 — Avenue II, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SYLVIA SILVER
1610 Ave. II. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2116 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail tinder Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1608 — Avenue H, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SIDNEY KAHANER
1608 Ave. H, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1331 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1606 — Avenue H, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IDA P. BERTOLACCI
1606 Ave. II, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 277 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
60 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY CUTLER
60 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1332 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
272 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
promises.

1SAK TENENBAUM
272 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

PIRKITE KARO BONUS!

NEBŪKITE

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 ątsitįkime i patartina nau
doti TAMSONO PHOSPHATE tąb- 
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 VrB tabletėlių už 65c.
Už persiuntimą 20c.
Perkantiems abu kartu $1.85.

NAKTIMIS VALYTOJAI
Kreipkitės

JOHN WANAMAKER
PERSONNEL OFISE 

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

(176)

APVALYTOJAI
NAKTIM DARBAS

$33.73 Į SAVAITĘ
6 P.M. IKI 2 A.M.

Sekmadieniais Nedirbama.
KREIPKITĖS 6 P.M.

ROOM 503, 350—5TII 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)

NERVUOTI

APVALYTOJAI
PAS

Camp Shanks Exchange
Gera Alga—Reguliarės 

Valandos

KREIPKITĖS

Building 095—Personnel 
Office

Camp Shanks Exchange
Priešais Orangeburg R.R. 

Stoties
ANT WEST SHORE RAILROAD

(176)

SIUVĖJAI
OPERATORIAI

PROSYTOJAI
Prie labai gerų moteriškų kotų. Mes mokame 

geriausias kainas mieste.

NUOLATINIS DARBAS.

TOBIN’S 
570 Coney Island Ave. 

BROOKLYN, 
(arti Beverly Road)

Važiuokite Brighton Line. Išlipkite ant Be
verly Road. Arba 8th Ave. Subve iki 

Church Ave.
Savininkas Lietuvis.

(176)

AUTO SPECIALISTAI
MECHANIKAI

Pas Savininką Populiarių Karų įstaigoje 
APMOKAMA VAKACIJOS 

LIGOJE PAŠALPA 
PUIKIAUSIA ALGA 

POKARINIS UŽTIKRINIMAS

NORMAN MOTORS
1872 East Tremont Ave.

TAlmadge 9-4844 (174)

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 
DAILYDfiS 
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.

KODĖL KENČIATE
Dėl Nevirškinimo ir Gesų 

Po Kiekvienu Valgiu?
TAMSONO AIDISOL tabletu- 

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

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

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

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

1381 Broadway,c
(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)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

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.

(174)

MOTERYS IR MERGINOS
ATLIKIMUI LENGVO FABRIKO DARBO 

NUOLATINIS DARBAS, GERA ALGA.

VALENTI HORN
BUTTON WORKS

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

MOTERYS
VALYMUI OFISŲ

Vakarais.
$18 J SAVAITĘ.

Matykite Superintendent

44 WALL ST., N. Y.
WHITEHALL 4-5028

(180)

MOTERYS, jaunos, vikrios, dirbti prie išsiu- 
vinėjimų dirbtuvėje. Patyrimas nereikalingas. 

Gera alga pradžiai.
EDRY’S, 327 W. 36TH ST.

(176)

MOKYTIS
Karpų Mašina Išsiuvinčjimo

prie
SINGER OR ADLER MAŠINŲ.

GERA ALGA 
Užtikrintas nuolatinis darbas. 

Mokama laike mokiniinosi.
Jei priimama, tai transportacija apmokama.

C. BIHLER
2100 Summit Avenue 
UNION CITY, N. J. 

TELEFONAS: UNION 3-2061
(176)

FINISHERS
Patyrusios prie labai gerų suknelių. 

Patogios darbo sąlygos.
GEROS ALGOS

TAYLOR IMPORTING,
15 W. 47th St.

________________________________________(176)

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)

VALYTOJOS
MOTERYS

BENDRAM VALYMO 
DARBUI

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

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA r

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(182)

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

Jei dirbate būtinus darbus, nesikreii>kite.
JOHN KISS & SONS 

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

 (176)

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)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO 

PILNAM AR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS
VIRTUVĖS DARBININKĖS 

SALAD GAMINTOJOS
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

s 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.
__________________________________ (X)

REIKIA MOTERŲ \
VALYMUI

Valandos 5:30 — 12:80 P. M. • 1
5 DIENŲ SAVAITĖ

Kreipkitės

JOHN WANAMAKER .
9th & Broadway, 12-tos lubos 

Personnel Ofise
(176)
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NewYorko^&^ZInios Dariaus-Girėno Pamink
lo Komiteto Veikla

Jau pirmiau buvo spaudoje

nutarta surengti iškilmingą! 
bankietą lakūnų pagerbimui 
vienuolikos metų sukakties 
nuo skridimo. Pramoga įvyks 
spalių (October) 14 d., š. m., 
Šeštadienį, Piliečių Kliube, 1

Geležinkelio Stotyje
Vaiky Stotis

Pennsylvania stotyje, New

Tarp Lietuvių
Julia ščegauskaitė iš Bosto

no vieši pas savo tetą Anna 
Laurinavičienę, Brooklyne. Ju
lija seniau tūlą laiką gyveno 
Brooklyne. Prieš porą metų iš
vyko Bostonan pas ten apsigy
venusį tėvą. Brook lyniečius at
lankė gavus porą savaičių ato
stogų.

Dariaus - Girėno paminklo 
naudai rengiamos vakarienės 
tikietų galima gauti pas vi
siems žinomus veikėjus, Anta
ną Balčiūną, M. Stakovą ir Jo
haną Marčiukienę, Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo, Lie
tuvių Literatūros Draugijos ir 
Moterų Apšvietos Kliubo at
stovus tame komitete.

Į Liet. R. Katalikų Susivie
nijimo seimą iš Brooklyno ir 
priemiesčių tos organizacijos 
skyriai siuntė savo atstovais 
Ražickienę, J. B. Laučkas, 
Tumasonį, M. Varnecką, 
Balkūnienę.

P.

Woodhaveniete Irena Pū- 
kaitė ištekėjo už Levy Zatuls- 
ky iš New Haven, Conn. Vedy
binis pokilis buvo Stalionio-Mi- 
kalausko salėje.

Ruth Sidabraitė pradžioj 
šio mėnesio baigė pradinę mo
kyklą. Kad gerai mokintųsi, 
jos dėdė adv. Vižlanskas bu
vo pažadėjęs ją lėktuvu nu
vežti į Washingtona. Bet da
bar nelengva lėktuve gauti 
vietų ir dėdė beveik buvo nu
sprendęs kelionę atidėti. Bet 
jaunutė Ruth išlaikė kvotimus 
taip sėkmingai, jog tapo pa
skirta iš pradinės, tiesiai į an
trą semestrą vidurinės mokyk
los. Po tokių užbaigtuvių, aiš
ku, dėdė turėjo keisti mintį. 
Nors negalima buvo gauti lėk
tuvo, Washingtoną jiedu ma
tė nuvažiavę traukiniu.

Adv. Vižlanskas, Piliečių 
Kliubo lyderis, beje, šiuo tar
pu atostogauja Kanadoje.

Vito Kemežis jau pasiruo
šęs gydytojo praktikai. Lietu
viai susilaukėme dar vieno 
profesionalo.

Daktaro Venciaus, dentisto, 
sūnus Armus pašauktas kariš
koji tarnybon liepos 21-mą.

Ursula Bagdonienė, 
ros 
nų 
ke, 
žo

po po
pas su
su anū-

Lietuvos Žmonėms Drabužių 
Centro Žinios

šeštojo dovanų siuntinio Lie
tuvos žmonėms suruošimui be
liko tik biskelis virš mėnesio. 
Siuntinys turi išeiti su Labor 
Day. Tai žinodami, Lietuvos 
žmonėms paramos teikimo ve
teranai nieko neatideda ryto
jui, ką gali atlikti šiandien. 
Nelaukia pabaigos karščių, 
nes žino, kad ir Lietuvos lais- 
vintojai nesirenka oro, nei lai
ko. Muša barbarus nacius vi
sada.
Brooklyniečių Dovanos 6-jam 

Siuntiniui
Drabužių šeštam siuntiniui 

jau atnešė sekami:
Helen Zablackienė labai ge

rus kailinius ir kitų drabužių.
Adelė Pakalniškienė
Ursula Bagdonienė. Ji par- 

vykus atostogomis iš karo dar
bo surado laiko surinkti ryšu
lį kitą drabužių ir atnešti cen
tram

Faustinas Dulius
Mrs. Anna Gurlusky
Mrs. R. Di Paolo 
Kavaliauskas 
Zibudienė
Walmusiene atnešė

šomi juos surinkti tuojau, kaip 
greičiausia galite, šiomis seka
momis dviem, trimis savaitė
mis drabužiai į centrą turi 
plaukti tonais. Ima laiko juos 
perrinkti, sudėti rūšimis. Tarp 
daugelio, visuomet randasi rei
kalingų valyti. Ten užtrunka. 
Yra reikalingų pataisyti, sudė
ti pamušalus. O ir pas mus už
baigus, dar praeina laiko, kol 
gauname trokus nuvežti į prie
plaukos sandėlį ir ten prieiti 
mašinas sudėjimui į rutulius.

Rugsėjo pradžioje būtinai 
turėsime išsiųsti, nes ir taip 
mūsų siuntinys pasieks Lietuvą 
tik vėlai rudenį ar žiemą.

Dirbo Centre
dir-

naujų

Prašome Paskubėti
Visi turintieji drabužių, pra-

Stampos ir Punktai
Dar vis tebėra galioje:
RAUDONOS STAMPOS A8 

iki Z8. Kožna po 10 punktų. 
Sviestui pakeliama punktai 
16 svarui.

MĖLYNOS 
iki Z8 ir A5.

CUKRAUS
31, 32 ir 40, 
svaram.

BATŲ STAMPOS: Lėktuvi
nės 1 ir 2, trečioj knygelėj.

STAMPOS:

iki

Lankėsi Laisvėje
Pereitą pirmadienį laisvie- 

čius atlankė ilgametė Laisvės 
skaitytoja, vajininkė ir rėmė
ja E. Cibulskienė iš Nanticoke, 
Pa. Ją atlydėjo jos sesuo Nan
cy Wollmar iš Bronx, pas ku
rią Cibulskienė viešėjo.

Viešnia taipgi lankėsi Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo Centre ir pas Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komiteto se
kretorę L. Kavaliauskaitę, kad 
savo atostogos proga pasvei
kinti ir Lietuvos žmones.

Kur Eina Atliekama 
Popiera

atsikreipta į lietuvius dailinin
kus bei piešėjus prašant jų 
pagaminti Dariaus ir Girėno 
ruošiamam statyti paminklui, 
Brooklyne, piešinį, pagal kurį 
būtų galima spręsti pamink
lo išvaizda. Bet iki šiol jokių 
žinių iš niekur nesulaukta. 
Nors komitetas ir siūlo dova
ną už tinkamą piešinį. Gal mū
sų dailininkai labai yra užimti, 
ar mes per trumpai laiko da
vėme? Tad lauksime dar il
giau. O jei kas tuom reikalu 
yra ką prirengę ar pageidautų 
daugiau i n f o r m a c i j ų, 
šome kreiptis sekamu adresu: 
Dariaus-Girėno Paminklo Ko-j 
mitetas, ,280 Union Avenue,

Brooklyn, N.Y., naudojant abi-

Paminklo Komitetas ir ke

Yorke, naujai atidaryta vaikų 
dvi sales šiai iškilmei. Bilietai, priežiūros centras. Jame 
bus pardavinėjami iš anksto, j finos keleivės gali palikti 
todėl prašome gerbiamos pu-|kus išeidamos į miestą su 
blikos nuoširdumo — neatsi-1 kalais. 
sakyti nusipirkti prie pirmo' 
pasiūlymo.

Lituanica Aikštė ant Union j 
Avenue, Hewes ir Stagg gat-' 
vių, Brooklyne, kurioje ruošia-' 
ma pastatyti Dariui ir Girė
nui paminklą, šį pavasarį vėl 
tapo pagražinta, pasodinant 
vieną naują medį, vietoj nu
laužto. Už tai reikia padėkoti 

tai pra- parkų komisijonieriui p. Mo
ses, kuris jau antru kartu pa-Į 
taiso šią aikštę ir neneigia! 
Dariaus-Girėno Komiteto ir Pi-! 
liečiu Kliubo pirmininko ben
dro prašymo, reikalui esant,

Vėl Sušilome

mo- 
vai- 
rei-

Pereitą pirmadienį didžiaja
me New Yorke oficialiai re
kordai rodė 90 laipsnių šilu
mos. Neoficialiai, tarp bildin- 
gų, buvo daugiau. Antradienio 
rytą irgi buvo daug šilumos. 
Pereita savaitė buvo vėsi.

Kas Pametėte?

šeštajam siuntiniui jau 
bo:

L. Gavrilovičius 4 vakarus.
E. Kasmočienė, V. Bunkus, 

K. Balčiūnas, A. Bimba, G. 
I Waresonas, N. Buknienė, I. Le- 
vanienė po du vakarus.

K. Rušinskienė, 
nė, A. Dagis, A. 
Marcinkienė, M. 
B. Briedienė, A.
nė, M. Ripinskienė, O. Čepulie
nė po 1 vakarą.

K. Petri kie- 
Mureika, J. 
Misevičienė, 
Višniauskie-

Pag-č.

MIRĖ

A8

30,STAMPOS: 
kožna penkiem

Pasmaugęs “Nekenčia 
mą” Motiną

Vincas Lukoševičius (Lukas), 
56 m. amžiaus, mirė liepos 24 
d., Kings County ligoninėj. Gy
veno 8696 Bay 26th St., Broo
klyne. Pašarvotas Bieliausko 
koplyčioj, 660 Grand St. Bus 
palaidotas liepos 27 d., Šv. Jo
no kapinėse.

Paliko dideliam nuliūdime 
moterį Marijoną ir 2 sūnus, 
Walter, kuris tarnauja Dėdės 
Šamo tarnyboj Italijoj ir Al
fonsą, taip pat kariškoj tar
nyboj, Amerikoj, ir seserį Oną 
Shimaitienę.

Buvo narys Lietuvių Am. Pi
liečių Kliubo ir šv. Jurgio 
Draugystės.

Paskutinį patarnavimą 
teikė graborius Matthew 
Ballas (Bieliauskas).

New 
Yorko mieste yra atliekamos 
popieros surinkimo diena.

švariai, tvarkiai palikta ant 
šaligatvio popiera kas trečia
dienio rytą surenkama švaros 
Departmento d a r b i n i n k ų, 
miestavais trekais. Popiera ei
na tiesiai į popieros perdirbi
mo fabrikus, kur pagaminama 
virš 400 visokių indų-indelių, 
daiktų-daiktelių armijos reika
lams. O už ją gauti pinigai 
dedami tam tikron miesto iž
do sąskaitom Už juos super
kama miesto pagerinimui įran- 
kiai-įrengimai.

Bile kaip, bile kada išnešta 
popiera sutinka kitokį likimą. 
Kartais vėjai išnešioja, sumin- 
džiojama. Suteršta popiera, 
yra pražuvus popiera.

Išlikusia bile kada išnešta 
popiera surenka vaikai. Vieni 
neša į vaikų centrus savo or
ganizacijos kreditui. Kiti pri- 
vatiškai parduoda ir perka ka
ro štampas. Dar kiti 
prašvaisto tuos pinigus 
tinasi latrauti. Popiera 
ja ir senukai — vieni
tei pelnytis, kiti padykauti. Ir 
daug surankioja įvairių religiš
kų sektų ir įstaigų grupės savo 
reikalams.

Trečiadieniais palikta ant 
šaligatvių popiera tarnauja vi
sam. miestui.

Už švarią, rūšimis suskirsty
tą popiera fabrikantai dabai* 
moka nuo $15 iki apie 25 do
lerius už toną.

Trečiadienis visame

tuojau 
ir pra- 
rankio- 
duonu-

nekentęs per visą

pasiuntus mane įs- 
mažu esant,” pasi-

su-
P.

Matuliai Atostogauja 
Mass. Valstijoj

lėtos vietinių draugijų atstovai Patvarkyti šį parkutį. 
laiko tankius 
svarsto paminklo reikalą, štai reikalingos, 
gegužės 5 d. susirinkime įga
liojo P. J. Montvilą, kuris vy
ko į Chicago, Amalgameitų 
konvencijon, kad šia proga pa
siteirautų ir apie Dariaus-Girė
no ten pastatytą paminklą.

Birželio 16 d., viso komite
to posėdyje, P. J. Montvila iš
davė gražų raportą ir taipgi 
parodė nutrauktus paveikslus 
Chicagoj pastatyto paminklo 
mūsų žuvusių lakūnų pagar
bai. Visiems labai patiko to 
gražaus mauzoliejaus skonis 
ir paskatino mumis energiš- 
kiau dirbti, kad ir Brooklyno 
lietuviai ateityje galėtų pasi
didžiuoti savo pastatytu pa
minklu lakūnų atminčiai, nes 
iš šio miesto jie išskrido į il
gą ir pavojingą kelionę su 
tikslu nusileisti Kaune. Taipgi

posėdžius ir

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergrecn 7-6868

Aukos paminklui dar labai 
todėl, prašome 

gerbiamos visuomenės, progai 
esant, paaukoti. Teikitės jas 
siųsti čekiu ar Money Orderiu 
išrašant: Darius-Girėnas Mo
nument Fund, o adresuokite 
komiteto iždininkui Mr. John 
Spurga, Port Jefferson Sta
tion, Long Island, N. Y. Jis

Lietuvių kriaučių piknike, 
liepos 22-rą, Dexter Parke, 
rasta moteriškas laikrodėlis. 
Savininkė gali jį atsiimti pas 
Amalgameitų 54-to skyriaus 
delegatą Kazį Kundrotą, 
Amalgameitų rast i nė j,
Arion Place, Brooklyne.

li

yra po užstatu; už gautas au
kas jų siuntėjui prisius kvitą, 
taipgi jūsų aukos ir vardai 
tilps laikraščiuose.

Fondo Korespondentas J. Š. i

ZZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergrecn 4-9612

BROOKLYN

savaičių viešėjimo
Oswaldą ir marčią
pereitą penktadienį sugrį- 
Detroitan. Jinai jau antri

metai apsigyveno Mich. valsti
joj, kad dirbti karo industri
joj. Iš ten siunčia visiems lais- 
viečiams, moterims kliubie- 
tėms ir visiems draugams-drau- 
gėms geriausių linkėjimų.

Ž. R.

Mums Vis Dar Stoka 
E Bony

New Yorko miestui dar vis 
trūksta 27 su virš nuošimčių 
E bonų, kad garbingai užbaig
ti kvotą. O Penktosios Karo 
Paskolos vajus baigsis ateinan
tį pirmadienį. E bonai, tai at
skirų asmenų perkamieji bo
nai.

Viso miestas yra išpirkęs 
$5,056,458,721 vertės bonų šia
me vajuje, 21% virš kvotos. 
Bet atskiri asmenys ne visi dar 
atliko savo pareigą.

Drovus, menkai atrodantis 18 
metų vyrukas John Peter Saf- 
ranek prisipažinęs policijai, 
kad jis pasmaugęs savo moti
ną, nes jos 
gyvenimą.”

“Ji buvo 
taigon dar
skundęs jis. įstaigoj jis išbu
vęs 8 metus už vaginėjimą 
obuolių nuo standų.

Pastaruoju laiku jis gyvenęs 
pas motiną, bildingo prižiūrė
toją, 1544 2nd Ave., New Yor
ke. Dirbęs drabužių firmai už 
$35 per savaitę. Motinai jis 
mokėdavęs $8 per savaitę, ki
tus pasilikęs sau. Gale savaitės 
likusius prašvilpavęs Coney Is
lande. Likusius $2 sekmadienio 
vakarą pralošęs su 
kortaujant.

Svečiam išsiskirsčius ir mo
tinai atsigulus, jo neoficialiam 
patėviui esant kitame kamba
ryje, jis įsėlinęs į motinos kam
barį pasiimti iš motinos ran
kinuko pinigų. Motina pajutus. 
Pasisakius norint pinigų, mo
tina pažadėjus duoti $2 ir pa
liepus paduoti piniginę. Jis no
rėjęs daugiau. Susiginčiję ir jis 
pačiupęs motinai už gerklės.

Iš karto jis pasakojęs apie 
svetimo vyro ataką ant moti
nos. Galop prisipažinęs.

Antanas Matulis, Laisvės 
bendradarbis iš Jersey City, 
N. J., su savo žmona leidžia 
atostogas Massachusetts valsti
joj, Haverhill ir kitur. Iš ten 
jie šiomis dienomis prisiuntė 
mums atviruką, pasakydami, 
jog atostagauja “Dzūkijoj.”

Kainos

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Brooklyno pajūryje buvo 
pastebėta kas panašaus į bom
bą. Ištyrus, rado esant vokie- 

šeimyna čių armijai numetamą vandens 
indą, su užrašu “Berlin.” Me- 
narna, kad vilnys jį atbangavo 
iš už vandenyno.

Gale birželio mėnesio New 
Yorke jau buvę apgyvendinti 
1,245 amerikiečiai japonai, 
perkraustyti iš kitų šalies 
triktų.

Longchamps Restaurano 
bininkai 640 balsų prieš
nusibalsavo tapti AFL Restau- 
ranų Unijos nariais.

Gaisragesių, Departmentas 
jau turi 9 aukso žvaigždes sa
vo tarnybinėj vėliavoj.

dis-

dar-
104

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
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

pa vienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

AMERIKINĖ PREMJERA! ARTKINO PERSTATO!

“Two Soldiers"
Draugai Mūšyje! Varžosi Meilėje!

RomantISka istorija meilės ir karo kruvinajame Leningrado mūšių fronte.

EXTRA: žmonėms Reikalaujant! Paminėjimui A. Čechovo Sukakties 
Nemirštamoji jo komedija—“THE BEAR”

Nuolat nuo 9 A. M. — Vėlai Rodoma Kas šeštadienį.

STANLEY THEATRE r"*
—II ! ! UI , ■ I. I I H '

<t>

<b

<f>

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 sutarti. 
Mrs. A. P. Grass, 223B 
Rockaway Beach, N. Y.

Kreipkitės: 
108th St., 
.(171-176)

<!>

<♦>

<♦>

<♦>

<t>

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

VALANDOS: į 
į 1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti J mūsų

PARAMOUNT CABARET
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergrecn 4-6864

F. W. SHALINS
(Shalinskas)

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

PASILINKSMINKITE 
Central Brooklyne 

pas

ANDRIŲ A. PURICKJ
GERAS ALUS

IR
VALGIAI

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSICJ1MAMS IŠTAIGA

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

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

<♦>

<♦>

<!>

<♦>

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

<f>

<t>i

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
*7| Oi STANLEY MISIŪNAS

I 'i -^^'1 SAWNTWR-AQSAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

473 GRAND ST.
Prie R.K.O. Republic Teatro

'i
A

TAIPGI PUIKUS PASIRINKIMAS DOVANŲ: 
Dirmavonėm ★ Motinos Dienai ★ Mokyklos Baigimo ★ 

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

ROBERT LIPTON, Jeweler
?01 GRAND ST., BROOKLYN 11, N. Y.

Telephone STagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS.
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